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“O Iate é, de muito, a sala de visita da nova metrópole”

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA COMPLETA 60 ANOS

Neste mês de abril, o Iate Clube de Brasília completa 
60 anos. Apesar das festividades terem sido adiadas 
por conta do fechamento temporário do Clube, em 

decorrência dos decretos do Governo do Distrito Federal, são 
inúmeros os motivos para celebrar. O Iate, que foi um sonho 
realizado do Presidente Juscelino Kubitschek, é hoje um dos 
melhores e mais completos  clubes sócio esportivos do país e 
um dos ícones da capital brasileira. Fundado em 5 de abril de 
1960, a história do Iate se confunde com a da cidade. O então 
presidente se referia ao espaço como sendo “a sala de visitas 
da nova metrópole”.

O Clube é conhecido por sua tradição e requinte e por 
oferecer um grande número de atividades esportivas e lazer 
para toda a família. É um agradável ponto de encontro para 
familiares e amigos. Com área de 150 mil m2, o Iate oferece 
uma estrutura completa para os mais de 3 mil Associados. 
Além bem cuidada e ampla área verde, com inúmeras espécies 
de flora e fauna, é possível encontrar campos de futebol 
em perfeito estado, sauna, academia, rinque de patinação, 
quadras diversas perfeitamente equipadas, sinuca, seis 
piscinas, restaurantes e lanchonetes, lava jato e instituto de 
beleza. As 23 churrasqueiras disponíveis complementam o 
ambiente, que se tornou o programa ideal para desfrutar um 
fim de semana de paz e alegria, além de curtir a bela vista do 
Lago Paranoá, mais um dos seus atributos.

Não podemos deixar de citar o CIATE e o EMIATE, 
que trazem atividades específicas para crianças e 
idosos, acolhendo-os em espaços que foram totalmente 

desenvolvidos pensando neles. As grandes e populares festas 
do Clube não podem ficar de fora da lista de atributos! As 
festas de Réveillon e Junina estão entre as mais esperadas 
e prestigiadas da cidade. Destaque também para o Iate in 
Concert, a Feijuca e o Luau do Iate, que trazem grandes 
espetáculos também muito apreciados pelos brasilienses. 
No decorrer da história do Iate, grandes nomes da música 
passaram por aqui, como as bandas Jota Quest (2013), 
Paralamas do Sucesso (2014), Skank (2015), Titãs (2016), 
Capital Inicial (2017), Biquini Cavadão e o maestro João 
Carlos Martins.

“O Iate é referência em lazer, esporte e cultura, atendendo 
a toda a Família Iatista com suas escolinhas esportivas e 
eventos que são referência na cidade. Toda essa estrutura 
permitiu não só que o Iate sediasse grandes eventos 
esportivos, mas que daqui surgissem inúmeros atletas de 
destaque”, pontuou o Comodoro Rudi Finger.

O Comodoro também destaca a constante modernização 
e aprimoramento do campus e dos serviços prestados. 
“Toda a evolução e melhoria do Clube só foram possíveis por 
causa do empenho, dedicação e determinação dos diversos 
Comodoros, Diretores e membros do Conselho Deliberativo 
que assumiram esses postos ao longo da história do Clube 
e não mediram esforços para que o Iate se tornasse um dos 
melhores clubes do Brasil”, pontuou Rudi Finger.

Para comemorar junto com os Sócios, a partir desta edição 
do Jornal do Iate, vamos trazer símbolos históricos presentes 
no campus, eventos marcantes na história e curiosidades do 
Clube. Acompanhe!
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Uma das principais recomendações durante a pandemia 
do novo coronavírus é o isolamento social. Diante disso, a 
população com mais de 60 anos (considerada grupo de risco 
e sujeita a apresentar complicações graves) se viu obrigada 
a abrir mão temporariamente de situações de convívio, 
que normalmente seriam indicadas, para diminuir o risco 
de contaminação. Reunimos algumas dicas para ajudá-los a 
enfrentar o isolamento de forma mais leve e saudável:

- Fixar rotina faz com que o idoso fique menos ansioso e 
norteia a parte cognitiva. Definir horários para as refeições, 
por exemplo, ajuda a manter a glicose estável, pois evita que 
fique “beliscando” ao longo do dia.

- Adaptar exercícios em casa, na medida do possível, para os 
que têm costume de se exercitar em academias ou ao ar livre. 
Quem costumava dar uma volta no quarteirão, por exemplo, 
pode caminhar ao redor de casa e quem faz musculação pode 
substituir os pesos por 1kg de açúcar ou um vidro de óleo.

- Além das tarefas comuns do dia a dia, como lavar louça 
e varrer a casa, é um bom período para arrumar armários e 
organizar caixas de fotografias antigas, por exemplo.

- Livros e filmes são boas distrações e ajudam a passar o 
tempo. Os temas devem ser alegres, para minimizar a sensação 
de desconforto, medo, pânico e trazer para dentro de casa um 
clima de maior leveza possível.

- É fundamental que amigos e parentes mantenham a 
interação com ligações e, se possível, com o envio de fotos e 
vídeos, para que o afastamento não vire abandono e a pessoa 
não se sinta triste e preterida.

- Para os mais antenados com a tecnologia, a internet 
oferece uma enorme gama de opções, como visitas virtuais a 
museus, filmes, óperas e cursos. 

- Para os que não têm aptidão para a tecnologia, uma boa 
pedida é que o acompanhante ou parente que more com ele 
recorra ao jogos antigos, criando momentos de descontração 
com jogos como baralho, dama, ludo e outros jogos de tabuleiro.

- Cuidar das plantas do jardim e criar uma horta também 
são atividades que, além de distrair, ajudam a fazer exercícios 
físicos.

Fonte: O Globo

Diante do cenário da pandemia pelo COVID19, ocorreu 
escassez de máscaras cirúrgicas no mercado. Por isso, o 
Ministério da Saúde recomenda que esse tipo de máscara 
seja priorizada para o uso de profissionais dos serviços 
de saúde, que atuam em locais com maior potencial de 
concentração de vírus.

Pesquisas têm apontado que a utilização de máscaras 
caseiras impede a disseminação de gotículas expelidas do 
nariz ou da boca do usuário no ambiente, garantindo uma 
barreira física. Assim, sugere-se a produção de máscaras 
caseiras, utilizando tecidos que podem assegurar uma 
boa efetividade se forem bem desenhadas e higienizadas 
corretamente. Os tecidos recomendados são: de saco de 
aspirador, cotton (poliéster 55% e algodão 45%), de algodão 
(como camisetas 100% algodão) e fronhas de tecido 
antimicrobiano. O importante é que cubra totalmente a 
boca e nariz e que esteja bem ajustada ao rosto, sem deixar 
espaços nas laterais. 

O uso das máscaras caseiras é recomendado para 
quando houver real necessidade de deslocamento. Pessoas 
com quadro de síndrome gripal em isolamento domiciliar, 
devem continuar usando preferencialmente máscara 
cirúrgica.

Atenção: o uso da máscara caseira é individual e ela não 
deve ser compartilhada. Enquanto estiver utilizando-a na 
rua, evite tocá-la ou ficar ajustando. Ao chegar em casa, 
lave e seque bem as mãos antes de retirá-la e evite tocá-la 
na parte da frente. Para limpar, faça a imersão da máscara 
em recipiente com água potável e água sanitária (2% a 
2,5%) por 30 minutos. Depois, enxágue e lave com água e 
sabão. A máscara deve estar seca e passada à ferro quente 
para a reutilização. Mantenha-a, depois de lavada, em saco 
plástico. Descarte-a se apresentar sinais de deterioração 
ou funcionalidade comprometida.

Fonte: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/
pdf/2020/April/06/Nota-Informativa.pdf 

Idosos e o isolamento social Proteja-se com o uso de máscaras 
caseiras

QUARENTENA
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ESCLARECIMENTO SOBRE AS 
mensalidades da Academia e do 
CIATE

Em reunião Ordinária do Conselho Diretor do Iate 
Clube de Brasília, realizada por videoconferência na 
última segunda-feira, dia 06, foi decidido que será 
ressarcido aos Sócios, no boleto de abril, o valor 
referente a 50% das taxas das mensalidades do CIATE 
e da Academia referentes aos quinze dias do mês de 
março nos quais esses setores não funcionaram, em 
cumprimento aos decretos 40.539 e 40.583, do Governo 
do Distrito Federal, que determinaram o fechamento 
dos clubes sociais do Distrito Federal.

 
Os Sócios poderão optar por manter o pagamento 

dos serviços prestados por esses setores durante 
os próximos meses ou por solicitar a suspensão do 
pagamento, uma vez que não se sabe ao certo até quando 
o Clube deverá permanecer fechado.

GESTÃO

Caso o Associado decida suspender o pagamento das 
mensalidades da Academia e do CIATE durante o período 
de isolamento social, sua vaga permanecerá garantida e 
não será cobrada taxa de rematrícula quando o retorno 
do funcionamento do Iate for autorizado. Caso esta seja 
a opção, o Sócio deverá enviar sua solicitação para os 
e-mails academia@iatebsb.com.br e/ou ciate@iatebsb.
com.br.
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CONCESSIONÁRIOS

GESTÃO

Restaurante da Dadá começa a trabalhar com delivery

O Iate está fechado em cumprimento aos decretos 
do GDF, mas os Sócios que estiverem com saudade da 
comidinha caseira do Restaurante da Dadá já podem matar 

a vontade! O restaurante começou a atender nos sistemas 
de entrega e retirada (Portaria Norte), às segundas, quartas 
e sextas-feiras.

Os pedidos podem ser feitos por WhatsApp, pelos 
números 99222-3190 e 99943-0793. São aceitos pedidos 
de entrega para Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, 
Sudoeste e redondezas do Iate Clube. A taxa de entrega 
varia de acordo com o local. Aqueles que optarem 
por retirar o pedido no Clube, ganharão um brinde do 
restaurante.

Para quem se cadastrar no WhatsApp ou acessar 
o Instagram do restaurante (@restaurantedadada), os 
cardápios serão disponibilizados aos domingos, terças e 
quintas. Vamos apoiar e valorizar nosso concessionário 
nesse momento de isolamento social!
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JURÍDICO

Justiça nega pedido de ONGs para Sócia alimentar gatos que vivem no Iate
Na última terça-feira (07), o juiz Carlos Frederico 

Maroja de Medeiros, da Vara de Meio Ambiente do 
Distrito Federal, negou o pedido de liminar proposto 
por organizações não-governamentais (ONGs) para que 
uma Sócia tivesse acesso ao Clube durante o isolamento 
social para alimentar os 48 gatos que vivem no local. 

No documento, o juiz afirma que a autorização levaria à 
infração de normas sanitárias “e não apenas poria em risco 
a saúde e vida da pessoa que pretende sair de casa [...], mas 
também dos funcionários do clube”. Ainda segundo a sentença, 
a medida mais adequada para situação e preservação dos 
próprios animais seria o recolhimento dos gatos pelo centro 
de zoonoses. Confira a sentença na íntegra:
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JURÍDICO
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JURÍDICO
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JURÍDICO
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ANIVERSARIANTES
11/04 Jorge Luis Lopes Manzur, Paulo Henrique 
De Moraes Mendes, Marcelino Jager Fernandes, 
Adalberto Tavares Freitas, Edelmo Jose De 
Azevedo Filho, Alexandre Carneiro Pereira, 
Sabrina Moreira Ottani, Cintia Tereza Ribeiro, Ena 
Maria Brandao Calil, Flavia Monken Mascarenhas, 
Adonias Rosada Malosso, Leandro Chaves Da Silva 
Batista, Luciano Cogo Beck, Fabiano Guimaraes 
Farah, Julio Cesar Ribeiro, Tania Maria Gontijo 
Costa, Guilherme Henrique Pereira Ramos

12/04 Ana Luiza Sarkis Vieira, Gustavo Queiroz 
Queirod De Oliveira, Sergio Ricardo Miranda 
Nazare, Fernando Antonio De M. R. Caldas, 
Antonio Vitor De Sa Wanderley, Paulo Cesar 
Rossigneux Vieira, Luis Fernando Lima Coimbra 
Tavares, Albanisa Aparecida Resende De Andrade, 
Paulo Cesar Braga Perdigao, Gustavo De Castro 
Afonso, Bruno Machado De Carvalho, Julio 
Roberto Crosara Testa

13/04 Jose Edmilson Barros O. Neto, Marcos 
Pereira Angelini Junior,  Marco Antonio Brito 
Meireles, Kleber Farias Pinto, Evandro Neiva De 
Amorim, Carlos Alberto De Carvalho Barbosa, 
Miguel Costa Ramirez, sabella Cristina Rezende 
Vieira, Kleber Farias Pinto, orge Costa Mendonca, 
Wallace Cleber Dos Santos Faria, Ana Maria 
Delmonte Pereira Filha

14/04 Munir Tadeu Prestes, Mario Macedo De 
Almeida E Castro, Patricia Teixeira Goulart, Paulo 
Rubens M. Araujo Filho, Rejane Mattos Bielefeld, 
Joao Wellisch, Rubens Curado Silveira, Katia 
Regina Carmona, Marcelo Rebello Pinheiro, Aldo 
Vidigal De Oliveira, Luiz Paulo Garcia Parente 
Filho

15/04 Rafael Ferracina, Patricia Moscariello 
Rodrigues, Vinicius De Araujo Ferreira, Carlos 
Eduardo Ferraz De Mattos Barroso,  Maria Dione 

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e Marketing
Projeto gráfico (Doado ao ICB): Glêves Campos  - Editora Chefe:  Simone Azevedo (DF 7302/98)

Diagramação: Washington Macedo / Ketlyn Hanna
Setor de Clubes Esportivos Norte, trecho 2, conjunto 4, Brasília-DF

(61) 3329-8700; www.iateclubedebrasilia.com.br

Harres Tubino, Katia Dias Lopes Da Silva, Claudio 
Junio Caixeta Vieira, Iracema Safe Carneiro 
Gebrim, Gabriela Bernardon Mello, Dulce Maria 
Jabour Tannuri, Aneide Rocha Correia, Katia 
Torres Batista, Margarete Vieira Malvar De 
Mendonca, Luciano Pimenta Gnone Filho, Ana 
Beatriz Rodrigues Rosa, Hezir Espindola Gomes 
Moreira, Helio Fausto De Souza Neto, oao Paulo 
Stoppa Araujo, Victor Miguel Ayres

16/04 Ary Cicero De M. Ribeiro, Luiz Rocha 
De Mello, Fernando Augusto Coimbra Gomes, 
Leonardo Haddad Rocha, Ary Cicero De Moraes 
Ribeiro, Luiz Rocha De Mello, Murilo Damiao 
Secunho, Paulo Marcelo Alves Coelho 

17/04 Gustavo Mouco, Ricardo Wittler Contardo, 
Luiz Maria De Avila Duarte, Victor De Melo Costa, 
Jose Carlos Quinaglia E Silva, Rogerio Figueiredo 
Da Silva, Lucia Penna Franco Ferreira, Alexandre 
Pimentel Rocha Mello, Natalia Aboudib Campos

ATENÇÃO SÓCIO IATE 60 ANOS
Atendimento ao Associado durante 
o isolamento social

Escultura homenageia velejadores

Caso o Sócio precise falar no Iate Clube de Brasília 
neste período de suspensão das atividades em 
cumprimento ao Decreto do GDF, o Iate dispõe dos 
seguintes canais de atendimento:
Telefone: (61) 3329-8700.

Sabe aquela imensa escultura erguida no gramado em 
frente à Secretaria Social, na parte externa do Iate? Ela 
se chama “Flotilha” e é uma homenagem à Vela e a todos 
os velejadores do Clube.

Feita em aço, a obra foi idealizada pelo arquiteto e artista 
plástico Márcio França, que é Sócio do Iate, e financiada 
pela Petrobras. A inauguração foi em agosto de 2002 
e contou com as presenças do artista, do Presidente 
do Conselho Deliberativo à época, Gerson de Sousa 
Lima, do então Comodoro, George Raulino, de diversos 
diretores e convidados e de Carlos Aurélio Werneck de 
Miranda e Silva, representando a Petrobras. 

A escultura foi inspirada na Semana de Vela, realizada 
no primeiro semestre daquele ano, e que trouxe para 
Brasília alguns dos melhores velejadores do mundo, 
como Robert Sheidt e os irmãos Torben e Lars Grael.

A obra mede 6,30m de altura, 6m de de comprimento 
e 5 de largura. Pesa 5 toneladas, foi pintada de esmalte 
sintético e é a representação estilizada de um conjunto 
de barcos à vela.

S E TO R E S
Ouvidoria ouvidoria.iate@iatebsb.com.br

Secretaria/
Administrativo

secretaria1@iatebsb.com.br

Financeiro tesouraria.iate@iatebsb.com.
br ou tesouraria.iate@gmail.com 
Atendimento também por telefone, 
das 10h às 16h (3329-8712)

Espaço Saúde academia@iatebsb.com.br ou pelo 
telefone 3329-8755. A partir do dia 
06/03, o atendimento por telefone será 
de segunda a  sexta-feira, das 8h às 17h, 
e aos sábados, das 10h às 16h.

Secretaria 
de Esportes 
Individuais

esportes@iatebsb.com.br ou 
esportesindividuais.iate@gmail.com e 
pelo telefone corporativo: 9.9942-5757 
(também via WhatsApp), de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, 
domingos e feriados, das 9h às 15h. 


