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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

ESCLARECIMENTOS SOBRE O PERÍODO DE 
ISOLAMENTO SOCIAL NO IATE

Desde o início da pandemia e das resoluções 
do Governo do Distrito Federal para conter a 
proliferação do novo coronarívus, a Gestão do 

Iate está atenta e trabalhando para que os impactos para 
o Clube, para os colaboradores e para o Associado sejam 
os menores possíveis. “Pela primeira vez na história, o Iate 
Clube de Brasília fechou suas portas. Mas, continuamos 
trabalhando muito para mantê-lo em seu costumeiro 
padrão de excelência para quando pudermos novamente 
receber a Família Iatista”, disse o Comodoro Rudi Finger.

A jornada dos funcionários foi adaptada para 
que os serviços essenciais fossem mantidos, sempre 
respeitando as recomendações da Organização Mundial 
de Saúde. Desde o decreto que determinou a suspensão 
das atividades, em 18 de março, as equipes têm atuado 
na limpeza, manutenção, conclusão de relevantes obras 
e para garantir a segurança do patrimônio do Associado. 
O Conselho Diretor se mantém ativo, acompanhando as 
decisões governamentais e todos os seus desdobramentos 
e, a partir de então se reunindo semanalmente para 
determinar os rumos para o enfrentamento desta crise, 
jamais antes vista desde a fundação do Iate, há 60 anos.

Entre as resoluções, está a devolução dos valores 
proporcionais pagos pelos Sócios nas mensalidades 
de março do CIATE e da Academia. Também foram 
disponibilizados canais de atendimento para o Associado 
que desejar suspender temporariamente a matrícula. 
Para esses, não será cobrada a taxa de rematrícula 
quando as atividades desses setores forem retomadas. As 

escolinhas esportivas pagas também terão a cobrança das 
mensalidades suspensas até que o Iate seja autorizado a 
voltar a funcionar.

As mensalidades do Clube serão cobradas 
normalmente durante o período do isolamento social. 
Além da necessidade da manutenção dos compromissos 
já assumidos anteriormente pelo Clube, permanecem os 
custos de manutenção e dos salários dos funcionários. 
“Na reunião do Conselho Diretor do último sábado, dia 
11 de abril, ficou definido que manteremos os contratos e 
salários de todos os nossos colaboradores, sem alteração, 
até o final deste mês de abril”, contou o Comodoro.

O último decreto publicado do GDF suspende as 
atividades dos Clubes de Brasília até o dia 03 de maio. 
“Continuaremos acompanhando de perto as definições 
do governo distrital. Caso o período seja prorrogado, 
voltaremos a analisar a situação e, se for o caso, a partir de 
1º de maio, vamos estudar as possibilidades de redução 
de carga horária e salarial e suspensão de contratos por 
60 dias, dentro da política da medida provisória 936/2020”, 
explicou Rudi Finger. “Entendemos que o momento 
exige a compreensão e parceria de todos. Nossos canais 
de atendimento continuam funcionando para que o 
Associado possa tirar suas dúvidas. Manteremos também, 
neste período, nossos canais de comunicação ativos, para 
que as informações importantes e todas as resoluções 
cheguem a vocês rapidamente”, concluiu.

Mais informações na Palavra do 
Comodoro, na página 03



JORNAL DO IATE Edição nº 16, de 18 a 24 de abril de 20202

ATO DA COMODORIA AC 12/2020
GESTÃO 2017/2020

O Comodoro do Iate Clube de Brasília no uso das atribuições que 
lhe confere o inciso III do artigo 91 do Estatuto do Clube, 
R E S O L V E
EXONERAR, a pedido, o sócio patrimonial Sr. EDUARDO ERIC 
MARTINS DE TOLEDO – P/1971, do cargo de Diretor do Espaço 
Saúde.  

Brasília, 13 de abril de 2020.

RUDI FINGER
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 13/2020
GESTÃO 2017/2020

O Comodoro do Iate Clube de Brasília no uso das atribuições que 
lhe confere o inciso III do artigo 91 do Estatuto do Clube, 
R E S O L V E
EXONERAR, a pedido, o sócio patrimonial Sr. ALFREDO ESTÁQUIO 
PINTO – P/1610, do cargo de Vice-Diretor Técnico do Espaço 
Saúde.  

Brasília, 13 de abril de 2020.

RUDI FINGER
Comodoro

ATOS E CONTRATOS

Com grande parte da população isolada em casa, 
em função da pandemia do novo coronavírus, é natural 
que a quantidade de lixo aumente neste período. Além 
disso, desde a publicação do Decreto nº 40.548 de 20 de 
março, estão suspensas as atividades de coleta seletiva de 
resíduos sólidos recicláveis, o recebimento e a separação 
desses materiais nos centros de triagem, assim como as 
usinas de compostagem. O texto não afeta recolhimento 
convencional. Com isso, a população deve redobrar 
cuidados. Seguem algumas dicas:

Continue separando seu lixo, sendo rejeitos orgânicos 
em sacos pretos e recicláveis em sacos verdes ou azuis;

Tente não desperdiçar alimentos e assim, diminuir a 
quantidade de rejeitos orgânicos;

Se possível, armazene os recicláveis (papel, vidro, 
metal e plástico) em casa, limpos, dobrados e amassados, 
para reduzir o volume. Se dispostos para coleta, serão 
excepcionalmente recolhidos juntos ao orgânico, para o 
aterro sanitário, para posterior separação;

Embale o lixo em sacos resistentes e bem fechados;

Cacos de vidro ou objetos pontiagudos devem ser 
embalados em jornal ou colocados dentro de garrafas pet, 
como medida de proteção aos catadores;

Disponha o lixo na rua apenas no dia da passagem 
do caminhão de coleta, evitando a ação de vetores de 
doença. As datas e horários podem ser consultados no 
www.slu.df.gov.br; 

Ao descartar o lixo, a pessoa que estiver diagnosticada 
ou com suspeita da doença deve colocar o material envolto 
em outro saco para acondicionar melhor o resíduo que 
provavelmente está contaminado.

Na última quinta-feira (16), o Departamento de 
Operações e Logística realizou o serviço de dedetização 
em todos os estabelecimentos de concessionários do 
Iate. O serviço foi realizado pela empresa especializada 
Proplans, no Restaurante da Dadá, Bar da Peteca, Banca 
de Jornal, Bar do Veleiro, Creperia, Quiosque da Piscina 
do Feijão, Cerrado Gastronômico, Lanchonete da 
Academia, Loja Náutica, Lava à Jato, Spa Saúde, Salão de 
Beleza, Restaurante Caravela, Boutique da Academia, 
Boutique do Iate Shopping e Bar do Tênis.

A ação é realizada periodicamente e faz parte dos 
serviços de manutenção do Clube. O intuito é eliminar 
e prevenir a proliferação de pragas como insetos, seus 
ovos e larvas e manter o campus limpo e preparado para 
receber os Sócios assim que puder abrir as portas.

QUARENTENA

DOL

Descarte adequado do lixo

Iate dedetiza dependências dos 
concessionários
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PALAVRA DO COMODORO

Caro Associado,

 O Iate  Clube de Brasília tem sua receita ordinária 
proveniente de inversões patrimoniais e financeiras; 
contribuições fixas e variações e preços devidos pelos 
integrantes do Quadro Social; preço de uso pela utilização 
de suas dependências; alienação de seus bens móveis e 
imóveis; festas ou promoções; cessão de material esportivo 
e outros reembolsos; toda e qualquer propaganda e 
marketing que foram realizadas em suas dependências 
ou envolverem o seu nome, além de outras rendas e 
patrocínio de suas atividades e eventos.

Para garantir a execução do seu objeto social, que 
é composto, basicamente, da prestação de serviços 
ao Quadro Social, mantém mais de 500 (quinhentos) 
empregados em seus quadros, com o custo mensal 
aproximado de 70% de  toda a sua arrecadação.

Em razão da pandemia do Novo Coronavírus, assim 
classificada pela OMS, bem como o Decreto  40.529, 
de 18/03/2020, do Governador do Distrito Federal,  que 
determinou  o fechamento dos clubes  sociais, o Iate, 
assim como as demais agremiações do DF, paralisou 
completamente suas atividades, permanecendo com o 
seu quadro funcional íntegro, passando a conceder férias, 
licenças-prêmio e banco de horas, além de teletrabalho 
para aqueles colaboradores da parte administrativa que 
se amoldam a esse tipo de trabalho, medidas que foram 
convalidadas pela Medida Provisória nº 927/2020.

No dia 01 de abril de 2020, o Governo Federal editou 
a Medida Provisória nº 936, instituindo o Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 
e dispôs sobre medidas trabalhistas complementares 
para o enfrentamento do estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março 
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus (covid-19), de 
que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Com base nisso, o Iate, através das suas Diretorias 
Administrativa, Jurídica e Financeira, iniciou estudos para 
aplicação das alternativas trazidas pela Medida Provisória 
nº 936/2020 aos colaboradores que não têm como exercer 
suas funções com o clube fechado. Nesse sentido, 
inclusive, em 14/04/2020, foi celebrado Acordo Coletivo de 
Trabalho com o sindicato laboral (SindClubes-DF), sendo 
certo que as medidas previstas no referido instrumento 
negocial poderão ser implementadas a partir do mês de 
maio de 2020.

Tais medidas, repita-se, estão sob análise  em relação 
ao número de empregados que serão afetados, sobretudo 
porque a frustração de receita do Clube até o momento tem 
sido substancial, restando basicamente as contribuições 
fixas com a taxa de administração, cuja inadimplência já se 
encontra elevada em comparação com a média histórica 
registrada.

O custeio  da folha de pagamento não deriva tão 
somente da taxa de contribuição, mas de outras que estão 
completamente prejudicadas, tais como: a mensalidade da 
academia; o valor mensal pago pelas concessionárias que 
exploram suas atividades econômicas nas dependências do 
Clube e também estão impedidos de operar,  a mensalidade 
cobrada pelas atividades prestadas pelo CIATE - Centro de 
Atividades Educacionais do Iate Clube de Brasília (apoio 
pedagógico, reforço escolar, natação, dança, tênis, futsal 
entre outras); escolinhas de esportes, atividades sociais, 
entre outras, daí porque não há que se falar em redução  
da taxa de administração nesse momento.

Para utilização das alternativas apresentas pela MP 
936 (suspensão do contrato de trabalho e redução da 
carga horária por até 60 dias), o IATE está obrigado a 
continuar pagando 30% do salário base do empregado e 
demais vantagens como o vale alimentação, ao passo que 
o Governo Federal, através do Ministério da Economia, 
pagará 70% sobre o valor do teto do seguro desemprego, 
de sorte que o empregador, nesse caso, não estará 
completamente desonerado  dessa  obrigação.

O nosso Iate tem no seu quadro de colaboradores o 
seu bem maior, pois vem investindo em sua formação para 
alcançar um grande padrão de excelência na prestação 
dos serviços, daí porque todas as providências da nossa 
gestão visam  a manutenção dos empregos, sem qualquer 
pretensão de realizar demissões, o que somente ocorrerá 
em última hipótese, já que a responsabilidade social do 
Clube nesse momento se apresenta ainda maior e todas 
as ações até agora realizadas visam a proteção do quadro 
funcional.

É Importante destacar, outrossim, que, por ora, a taxa 
de contribuição ordinária permanece a mesma, apesar ter 
sofrido redução no início do corrente ano por decisão do 
Conselho Deliberativo, mesmo com o Clube fechado em 
razão da necessidade de manter o quadro funcional, cuja 
grande maioria continua exercendo regularmente suas 
funções, especialmente aqueles que trabalham na área 
administrativa, engenharia, segurança e manutenção em 
geral, uma vez que o espaço físico carece de manutenção 
diária, assim como as atividades burocráticas também não 
cessaram.

As medidas a serem adotadas pelo Iate visam única e 
exclusivamente a preservação/manutenção dos empregos 
de seus colaboradores, não sendo demais ressaltar que 
todas elas contarão com a participação do seu sindicato de 
classe e primam pela responsabilidade social que mais do 
que nunca passou a ser uma obrigação nesse momento de 
pandemia pelo Novo Coronavirus pelo qual passa o nosso 
País e afeta sobremaneira a economia do planeta.

Rudi Finger
Comodoro
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Preocupado com a saúde e bem estar dos 
funcionários, que continuam trabalhando em prol da 
manutenção do Iate durante o período de isolamento 
social, a gestão do Clube garantiu a produção de duas 
máscaras caseiras para cada colaborador.

A iniciativa foi da Diretoria de Administração e 
Recursos Humanos e as máscaras foram produzidas 
internamente, pelo Setor de Capotaria, da Diretoria 
de Operações e Logística, dentro das orientações 
do Ministério da Saúde. O tecido utilizado foi o 
Tricoline, que é feito a partir de uma construção 
com tela, que conta com a resistência e a leveza do 
algodão, sua principal matéria prima, no processo 
penteado mercerizado. “A equipe do DOL usou toda 
a criatividade e produziu as máscaras com muito 
capricho. Estão muito animados com a criação”, 
contou o Comodoro Rudi Finger.

A distribuição começou na última quinta-feira 
(16), inicialmente para as equipes de engenharia, 
manutenção e limpeza. “Nosso objetivo é proteger 
os empregados e começar a praticar esse hábito, que 
certamente será um comportamento obrigatório, 
ainda contra a proliferação da COVID-19, quando 

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.

SETORES
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 e 3329-8711).

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.

ATENÇÃO SÓCIO

Iate produz máscaras para os funcionários

Atendimento ao Associado durante 
o isolamento social

retornarmos às atividades normais”, explicou o 
Comodoro. Junto às máscaras, está sendo entregue um 
folder com as instruções de uso, cuidados necessários 
e indicação para a correta limpeza das mesmas.
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ANIVERSARIANTES
18/04 - Sergio Cross, Julio Cezar Peixoto de 
Magalhaes, Marcelo Camilher Ribeiro, Jandira 
Rocha Carvalho, Danielle Azevedo Vieira, Eduardo 
Silva Franca, Carlos Renato Barreto Fernandes da 
Rosa, Helio Marum Jorge, Celio de Melo Costa, 
Marcelo Camilher Ribeiro, Amanda Berrogain 
Sucupira, Fernanda Pinella Arbex, Diocesmar 
Felipe de Faria, Marcelo de Oliveira Maia, Ronald 
Jonas Neri, Adriana Ribeiro Maia, Bruno Utsch 
Valle Mesquita, Eduardo Silva Franca, Tales David 
Macedo

19/04 - Bessem Fauzet Abou Letaif, Roberta Diniz 
Mayrink de Carvalho, Paulo Sergio Holanda 
Araujo, Adelmir Araujo Santana, Sergio Silveira 
Banhos, Walton Alencar Rodrigues, Rafael de 
Araujo Lemos Reis, Claudia Augusta Ferreira 
Deud, Sergio Luiz Tomio Althoff, Silvio Henrique 
M. de Castilho, Fernando Antibas Atik, Warley 
Marcos Nascimento, Gabriel Costa Oliveira

20/04 - Paulo Cardoso de Oliveira, Paulo 
Guanabara Leal de Araujo, Joao Milki Neto, 
Clareovaldo Jose Arruda Franco, Maria Abadia 

Alves Cardoso, Marcos Magnusson de Carvalho, 
Leticia Maria Ruy Ferreira Cheriet, Gustavo Longo 
Poppius, Jose Jorge Ramos Barbosa, Roberto 
Moreira da Costa, Christovao Trigueiro Gadelha, 
Eduardo da Costa e Silva, Adriano Vieira de 
Andrade, Filipe Gomes Calmon, Marly Mariano de 
Oliveira

21/04 - George Furtado Guimaraes, Candice 
Raniero Fonseca Naoum, David Cesar de Avelar, 
Wagner Goncalves da Silveira Junior, Soraya 
Aissami, Jose Roberto Teixeira Soares, Cristina 
Jacobson Jacomo Cinnanti, Marco Antonio Leite 
Salomao, Danilo Augusto Barboza de Aguiar, 
Flavio Sabino Fatureto, Sumaya Aissami, Samira 
Jarjour, Marcelo Badaro Abrantes, Milton Lemes 
Pereira, Andre Gomes Ouvinha Peres

22/04 - Lea Marta Geaquinto dos Santos, Gislene 
Castilho Dias, Matheus Angelini Vidigal de 
Oliveira, Sergio Henrique Collaco de Carvalho, 
Renault Mattos Ribeiro Junior, Jose Roberto 
Bassul Campos, Roberto Coelho Caiado, Erica 
Fadini Mello de Brito, Jose Joca Martins Neto

23/04 - Marcos Funes Neto, Marco Cesar dos 
Santos Sousa, Giordano Jose O. Aguiar, Alexandre 
Kruel Jobim, Flavia Cristina C. de Assumpcao 
Serrao, Leila Moreira Barcelos, Ana Paula Amaral 
Tobler, Fabiano de Cristo Tocantins Alvares, 
Marcio Drummond, Jose Cruz Macedo, Alex 
Sousa Coutinho, Pedro Abrahao Barbosa, Jenaima 
Leite Barros Castro, Fabiano de Cristo Tocantins 
Alvares, Thiago Maia Barbosa, Eliana de Mello 
Caram, Mariana Vilaca Ferrer Silva

24/04 - Vilmar Amaral de Oliveira, Sergio Marcos 
de Souza, Bruno Curvello Fioravanti, Heloisa 
Monzillo de Almeida, Rubens do Rego Barros, 
Leonora Brandao M. Passos Pinheiro, Rubens 
Martins Chamma, Viviane Mendonca Lagares 
Gontijo, Egino Sarto, Marcos Jorge Caldas 
Pereira, Celso Monteiro Barbugiani, Daniele 
Campos de Souza Mendonca, Joao Jorge Squeff, 
Alzira de Carvalho B. Figueiredo, Heloiso Bueno 
Figueiredo, Alexander Narciso dos Santos Vieira, 
Marcelo Lindoso B. das Neves

Um item histórico presente no campus do Iate, 
âncora localizada na entrada do Clube, em frente à 
Secretaria Social, pertenceu ao navio oceanográfico 
“Almirante Álvaro Alberto”, o primeiro navio 
da Marinha do Brasil a participar do Programa 
Antártico Brasileiro e do levantamento da Plataforma 
Continental Brasileira. A peça foi doada ao Iate 
Clube de Brasília em junho de 1993, por intermédio 
do Comandante Altineu Pires Miguens. O Navio 
Oceanográfico Almirante Álvaro Alberto sofreu um 
incêndio, que o levou ao fundo da Lagoa dos Patos, 
Rio Grande do Sul, em dezembro de 1992.

Na quinta-feira (16), o desembargador Carlos Divino 
Vieira Rodrigues, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e Territórios (TJDFT) negou, em segunda instância, o agravo 
de instrumento com pedido de tutela provisória proposto 
por organizações não-governamentais (ONGs) para que 
uma Sócia tivesse acesso ao Clube durante o isolamento 
social para alimentar os gatos que vivem no local. 

No documento, o desembargador alega que é de 
conhecimento geral os problemas em nível global com 
a propagação da COVID-19 e as recomendações da 
Organização Mundial de Saúde em relação ao isolamento 
como forma de achatar a curva de contaminação, evitando, 
assim, a sobrecarga do sistema de saúde. Soma-se a 
isso o vigente Decreto Distrital nº 40.550/2020 (revogado 
pelo Decreto nº 40.583/20) que dispõe de medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública prevendo 
expressamente severa restrição de circulação e a suspensão 
de diversas atividades no âmbito local. Segundo ele, o 
normativo distrital também prevê que o descumprimento 
da regra de isolamento acarreta em responsabilizações 
cabíveis. “Como exigir do agravado que tivesse atitude 
diferente do que a publicação de portaria impedindo o 
acesso dos associados?”, disse, na decisão.

Além disso, o desembargador reconheceu que não 
há risco de morte dos gatos por falta de alimentação, já 
que o Iate informou que está alimentando regularmente 
os animais. Ele finalizou a decisão dizendo que deve 
se levada em consideração a ponderação das melhores 
atitudes/procedimentos a serem adotados em momentos 
tão atípicos quanto os atualmente vivenciados pela 
coletividade mundial. “Assim, considerando não ter restado 
inquestionável a probabilidade do direito e estando ausente 
o perigo de dano, não há lastro para a concessão do pleito 
liminar”, concluiu no documento, indeferindo o pedido.

IATE 60 ANOS JURÍDICO
Âncora do Navio Oceanográfico 
“ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO”

Justiça nega novamente pedido 
de ONGs para que Sócia alimente 
gatos no Iate
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