
14º C MÍN
27º C MÁX

Não chove

CLIMA
15º C MÍN
28º C MÁX

Não chove

SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet
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“O Iate é, de muito, a sala de visita da nova metró-
pole”

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

USO DE MÁSCARAS SERÁ OBRIGATÓRIO NO 
DISTRITO FEDERAL

Como parte das ações de combate à proliferação do novo 
coronavírus, o uso de máscaras será obrigatório no Distrito 
Federal. Prevista para começar na última quinta-feira 
(30/04), a fiscalização nas ruas do Distrito Federal foi adiada 
pelo governador Ibaneis Rocha, pois não foi possível produzir 
os itens em quantidade suficiente para atender a demanda 
de distribuição das máscaras às pessoas sem condições de 
comprá-las.

Além de adiar a fiscalização, o governador anunciou à 
imprensa que a reabertura do comércio no Distrito Federal 
não ocorrerá antes do dia 11 de maio. A previsão anterior era 
a de que lojas e outras atividades, como clubes recreativos, 
voltassem, com restrições, a partir deste domingo (03/05).

Quando começar a valer a obrigatoriedade do uso 
das máscaras, a multa para quem deixar de usar o item 
ao frequentar espaços públicos pode chegar a R$ 2 mil. 
Além disso, os infratores podem responder pelo crime de 
infringir determinação do poder público destinada a impedir 
introdução ou propagação de doença contagiosa. A pena varia 
de um mês a um ano de detenção. O decreto que estabelece 
a penalidade foi publicado em edição extra do Diário Oficial 
(DODF) do dia 23 de abril. 

Segundo o texto, o uso de máscaras segue as orientações 
do Ministério da Saúde e elas devem ser usadas em espaços 
públicos, vias públicas, transporte coletivo e estabelecimentos 
comerciais, industriais e de serviços da capital. Segundo o 
decreto, o recomendado é que as pessoas usem máscaras 
feitas em casa.

No Iate - A regra já está valendo no Iate para os colaboradores 
e será estendida aos Sócios e prestadores de serviço, assim que 
o Clube for autorizado a reabrir as portas. O uso de máscaras 
passará a ser obrigatório não apenas para o acesso ao campus, 
mas em todas as dependências do Iate. Os frequentadores 
também deverão ficar atentos e respeitar as orientações das 
organizações de saúde e do GDF em relação ao distanciamento 
mínimo entre as pessoas.

Além disso, para garantir a segurança e o bem estar de 
todos, já foram adquiridos dois termômetros a laser, para a 
medição da temperatura corporal. Os equipamentos serão 
utilizados na portaria principal para limitar o acesso daqueles que 
apresentarem sintomas da doença. Já está aberto processo para 
a compra de mais termômetros para os demais portões de acesso 
ao Iate.

Máscara caseira - Para ser eficiente como uma barreira física, a 
máscara caseira precisa seguir algumas especificações. É preciso 
que a máscara tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja 
dupla face. E mais uma informação importante: ela é individual 
e não pode ser dividida com ninguém. As máscaras caseiras 
podem ser feitas em tecido de algodão, tricoline, TNT ou outros 
tecidos, desde que desenhadas e higienizadas corretamente. 
O importante é que a máscara seja feita nas medidas corretas 
cobrindo totalmente a boca e nariz e que estejam bem ajustadas 
ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. O Ministério da Saúde 
publicou, em seu site oficial, um manual para a produção e limpeza 
das máscaras caseiras.

Na página 03, detalhamos as formas corretas de uso e higiene 
das máscaras, conforme indicação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária.
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AVISO DE PRORROGAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 002/2020

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do IATE CLUBE 
DE BRASÍLIA, em cumprimento ao disposto no item 12.8 do Edital 
Convocatório, comunica aos interessados na participação do Certame 
Licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA N.º 002/2020, que tem 
como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO 
DA DÁRSENA 2, LOCALIZADA NA NÁUTICA DO IATE CLUBE 
DE BRASÍLIA, que a sessão agendada para o dia 24/04/2020 fica 
PRORROGADA para o dia 19 de maio de 2020, às 15h. Assim, através do 
presente ato, republicamos o Aviso de Edital e convidamos todas as empresas 
interessadas na participação do certame a apresentar suas documentações e 
propostas comerciais na data supracitada.

O Edital completo e demais especificações estará à disposição dos interessados 
no sitio www.iatebsb.com.br.

Brasília-DF, 02 de maio de 2020.

CELINA MARIANO OLIVEIRA SILVA
Presidente da Comissão

ATOS E CONTRATOS

O home office se tornou ferramenta necessária com a 
pandemia do novo coronavírus. Estar em casa, no entanto, não 
significa que sua saúde mental não pode sofrer das mesmas 
mazelas que as de um escritório. As pesquisadoras Laura 
Giurge e Vanessa Bohns publicaram, no Harvard Business 
Review, dicas de como se manter saudável mentalmente e 
evitar síndrome de burnout neste período. Segundo elas, 
parte do problema é da pressão que você pode colocar em 
si mesmo para produzir longe de seus chefes, aumentando 
seu estresse e tempo de trabalho. Confira as dicas: 
 
- Mantenha limites entre a sua vida pessoal e profissional - A 
mente humana utiliza marcadores para determinar quando 
se está “trabalhando” e quando se está “em descanso”. 
Normalmente, envolvem fatores relacionados ao ritual de 
trabalho, como o deslocamento de casa ao local de trabalho, 
assim como a roupa usada. Ao trabalhar de casa, esses 
marcadores são perdidos, misturando o que é pessoal e o 
que é profissional. Por isso, elas indicam que você mantenha 
essa separação no home office. Mesmo trabalhando de casa, 
continue se vestindo como se estivesse indo para o trabalho 
normalmente. Também ache alguma rotina que substitua o 
seu deslocamento diário, como uma leve atividade física. 
 
- Seja claro com o seu tempo - Estar em casa pode te dar 
algumas responsabilidades a mais que não existiriam no 
dia a dia comum de trabalho. Isso vale em especial para 
quem tem filhos, que também estão em casa por conta do 
coronavírus. O melhor a ser feito é ter uma separação clara 
entre trabalho e vida em casa. Uma sugestão, por exemplo, 
é criar um cronograma mais flexível de trabalho, dedicando 
algumas horas do dia para cuidar dos filhos, ou ajudar nos 
afazeres domésticos. Chefes deveriam abrir o canal de 
comunicação com seus funcionários, para que todos tenham 
tempo para cuidar da família e da casa durante a crise. 
 
- Foque no que importa: O home office não é hora de 
se preocupar com assuntos triviais. A preocupação 
com manter a aparência de que se está trabalhando 
faz com que funcionários se preocupem com tarefas 
que demandam muito, mas podem importar pouco. 
Apesar da estratégia de focar em coisas menores 
ajuda no curto prazo, afeta negativamente no longo 
prazo e pode causar burnout. Portanto, o melhor a se 
fazer é focar em tarefas maiores e mais importantes. 
 
Fonte: Época NEGÓCIOS

QUARENTENTA
Como evitar o burnout 
durante o trabalho em casa 

ATENÇÃO SÓCIO
Atendimento ao Associado durante 
o isolamento social

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)

Espaço Saúde

academia@iatebsb.com.br ou pelo 
telefone 3329-8755. O atendimento 
por telefone é 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. 
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CAPA

a. a máscara deve ser lavada separadamente de 
outras roupas;
b. lavar previamente com água corrente e sabão 
neutro;
c. deixar de molho em uma solução de água com 
água sanitária* o u outro desinfetante equivalente 
de 20 a 30 minutos;
d. enxaguar bem em água corrente, para remover 
qualquer resíduo de desinfetante;
e. evite torcer a máscara com força e deixe-a 
secar;
f. passar com ferro quente;
g. garantir que a máscara não apresenta danos 
(menos ajuste, deformação, desgaste, etc.), ou 
você precisará substituí-la;
h. guardar em um recipiente fechado.

USO INDICADO DAS MÁSCARAS CASEIRAS

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
divulgou algumas orientações a respeito do uso 
correto das máscaras caseiras. Confira:

e. manter o conforto e espaço para 
a respiração;

a. assegurar que a máscara está 
em condições de uso (limpa e 
sem rupturas);

Antes de colocar a máscara 
no rosto deve-se:

FORMA DE USO

b. fazer a adequada higienização 
da mão com água e sabonete ou 
com preparação alcoólica a 70% 
(cubra todas as superfícies das 
mãos e esfregue-as juntas até que 
se sintam secas);

c. tomar cuidado para não tocar na 
máscara, se tocar a máscara, deve 
executar imediatamente a higiene 
das mãos;

d. cobrir totalmente a boca e 
nariz, sem deixar espaços nas 
laterais;

f. evitar uso de batom ou outra maquiagem 
ou base durante o uso da máscara.

ADVERTÊNCIAS

a. não utilizar a máscara por longo tempo 
(máximo de 3 horas);
b. trocar após esse período e sempre que tiver 
úmida, com sujeira aparente, danificada ou se 
houver dificuldade para respirar;
c. higienizar as mãos com água e sabonete ou 
preparação alcoólica a 70% ao chegar em casa;
d. retire a máscara e coloque para lavar;
e. repita os procedimentos de higienização das 
mãos após a retirada da máscara; e
f. não compartilhe a sua máscara, ainda que ela 
esteja lavada.

LIMPEZA:

Ao contrário das máscaras descartáveis, as 
máscaras de tecido podem ser lavadas e 
reutilizadas regularmente, entretanto, recomenda-
se evitar mais que 30 (trinta) lavagens.

* Para preparar uma solução de água sanitária 
(2,5%) com água, por exemplo, você pode diluir 
de 2 colheres de sopa de água sanitária em 1 litro 
de água.

Caso você possua máquina de lavar, pode 
programar o ciclo completo de lavagem (lavagem, 
enxágue, secagem) de pelo menos 30 minutos 
com uma temperatura de lavagem de 60ºC.
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Durante o período de isolamento social, para garantir 
a segurança dos alunos, o EMIATE passou a oferecer 
aulas online de violino e violão com os professores 
Konan Oliveira e David Evaristo Rosa, respectivamente. 

As aulas de violino são individuais, realizadas via 
Skype e atendem adultos e crianças  a partir de 7 anos de 
idade. “É um trabalho novo e fico muito feliz de poder 
continuar ministrando essas aulas para os meus alunos. 
Se você está interessado a começar aprender a tocar 
violino eu posso te ajudar”, explicou o professor Konan 
Oliveira.

As aulas de violão estão sendo realizadas via 
WhatsApp, em dias e horários de preferência dos alunos, 
para adultos e jovens com idade a partir de 9 anos. “Todas 
as terças-feiras, às 18h, lançamos materiais de músicas 
e estudos para os alunos, por meio de vídeos e cifras 
escritas. O feedback está sendo bom, eles interagem 
frequentemente tirando dúvidas sobre os materiais 
postados. Por ser um método simples creio que todos 
possam participar”, contou o professor David Evaristo.

Os Associados que ainda não são matriculados nos 
cursos também podem participar. Inscrições, informações 
e o agendamento das aulas podem ser feitos por telefone, 
na Secretaria do EMIATE, número 9674-7786. O valor da 
mensalidade é R$ 110.

As alunas do curso de pintura do EMIATE continuam 
produzindo lindas obras durante o período de distanciamento 
social. Com o Iate fechado, a professora Jaqueline Marafon 
montou aulas online, por Skype, para que a prática não fosse 
interrompida. 

“Muitas das alunas ainda não tinham intimidade com a 
tecnologia. Então, as aulas da primeira semana foram mais de 
suporte e desenho livre. Na semanas seguintes já começamos 
com as pinturas e elas estão produzindo um quadro por 
semana, dentro do tema das aulas”, explicou a professora. A 
maioria das alunas aderiu às aulas online.

As aulas são coletivas e acontecem às segundas, terças, 
quintas e sextas-feiras, das 14h30 às 17h30. As alunas estão 
adquirindo o material necessário pelo serviço de delivery 
da Casa das Artes e pelo Mercado Livre. “Como muitas das 
minhas alunas são da melhor idade e, assim, do grupo de 
risco da COVID-19, estão em casa sozinhas e os encontros 
online têm sido muito animados e bem proveitosos”, contou 
Jaqueline. Para aquelas que não conseguem acompanhar as 
atividades, a professora grava vídeos para ajudá-las a concluir 
a obra.

Como as aulas são práticas, a professora explica o passo 
a passo para o desenvolvimento do trabalho da semana, 
mostrando ao vivo para as alunas fazerem ao mesmo tempo. 
Quando elas precisam de ajuda, mandam fotos e a professora 
marca o que precisa ser corrigido. “Já fizemos quatro telas 
e dois desenhos. Estou orgulhosa! Eu dou a referência, mas 
elas estão tendo a oportunidade de testar os conhecimentos 
e estão produzindo seus quadros sozinhas”, disse Jaqueline. 
“Nessa situação de adversidade e mesmo com a orientação 
à distância, tem saído obras lindíssimas! Pretendemos fazer 
uma exposição depois, com as obras produzidas neste 
período”, contou.

Os Associados que ainda não são matriculados no curso 
também podem participar. Inscrições e informações na 
Secretaria do EMIATE, pelo telefone 9674-7786.

Aulas de pintura continuam 
durante o isolamento

EMIATE
EMIATE oferece aulas online de 
violino e violão
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ANIVERSARIANTES
02/05 - Guilherme Ros Timponi, Carlos Alberto 
da Cruz Junior, Priscila Turra Mendes dos Santos, 
Ana Lucia Ribeiro Marques, Carlos Cesar Ricken 
Vanderlinde, Ricardo Castello Branco Almendra, 
Ilmar Nascimento Galvao, Adriana Queiroz de 
Carvalho, Sergio Tavares Formiga Nery, Paulo 
Sergio Barbosa Abreu, Otavio Bocchino Dias, Ana 
Lucia Ribeiro Marques, Murilo Reis Goncalves, 
Abdala Carim Nabut Neto, Abdala Carim N. Neto, 
Munir Marcus Bessa, Rodrigo Castro Alves Neves, 
Cristina Queiroz M. Calegaro, Danilo Rodrigues 
Romero, Maria Karla Lacerda Osorio Netto, Ana 
Lucia Ribeiro Marques

03/05 - Caetano Costa da Silva Curi, Joao Batista 
Quintiliano, Patricia Andrade Neves Pertence, 
Concita Ayres Cernicchiaro, Rafael Arruda 
Furtado, Georgina Maria de Oliveira Marinho, 
Marlon Tenorio Chavez, Luiz Renato Navega 
Cruz, Nisio Edmundo Tostes Ribeiro, Guilherme 
Farhat Ferraz, Joao Henrique Abrao Normanha, 
Luciano Dias Batista Costa, Ana Maria Fidelis de 

Souza, Maria Auxiliadora Dias

04/05 - Luiz Carlos Garcia Coelho Junior, Joao 
Menezes Sobrinho, Frederico Leandro Gomes, 
Isabella Mello de Faezy, Luiz Fernando Silva 
Caldas, Henrique Americo Cunha de Souza, 
Thayssa Mendes Tavares Pena, Anderson 
Mendonça de Moura, Monica de Miranda Rangel, 
Marcelo Ayres Carvalho, Monica de Miranda 
Rangel

05/05 - rineu Francisco de Oliveira Neto, Ignacio 
Xavier Larizzatti Subinas, Frederico Jose da Silveira 
Monteiro, Pedro Henrique de Castro Barreto, 
Armando Teodoro Almeida Neto, Irineu Francisco 
de Oliveira Neto, Paulo Josetti Junior, Lourdes 
Paiva Mello, Leticia Serejo de Jesus, Ana Carolina 
Milhomens Pego, Ana Maria de Medeiros Dantas, 
Leonardo de Abreu Soares Ferreira

06/05 - Conrado Caiado Viana Feitosa, Rafael 
Cima de Souza, Fabio Pires Vieira, Henrique 

Miguel Ayres, Ilca Maria Estevao de Oliveira, 
Fernanda F. Tavares da Silva, Thelma Teresa 
Palmerston Xavier, Rachel Costa Cardoso Cuadros, 
Jose Sergio Pastor Macedo

07/05 - Joao Pedro Avelar Pires, Cristiane Lemos 
Hoff, Daniele de Oliveira Pereira, Paulo de 
Camargo Duarte, Simone Borges Santos, Cristiane 
Lemos Hoff, Roberto Baptista, Henrique Marques 
Vieira Pinto, Pedro Crivaro Lobo, Elisa de Carvalho 
Malheiros, Bruno Tamm Rabello, Angela Arantes 
Ferreira Neves, Ali Assaily, Carlos Henrique 
Borges Graciano, Wayne Jose Pinheiro, Denise 
Pierre, Fernanda Oliveira de Souza, Denise Pierre 

08/05 - Rogerio Teixeira Coimbra, Ana Paula 
Rodrigues Starling Tavares, Arivaldo Guimaraes 
Vivas, Fernanda Mathias de Souza Garcia, 
Elisangela Smolareck, Fabio Rogerio de Arruda, 
Marcelo Martins de Araujo
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Novidade: Iate terá barbearia moderna e inovadora!
CONCESSIONÁRIOS

Quando for autorizado a reabrir as portas, o Iate 
Clube de Brasília trará aos Sócios uma novidade: uma 
inovadora barbearia, com maquinários modernos e 
serviços de qualidade, para atender gostos clássicos e 
também os diferenciados! Tudo isso com preço mais 
acessível do que o da concorrência.

“Após Processo Licitatório, com minuciosa análise, 
o Iate selecionou a proposta mais vantajosa para o 
Associado, na combinação técnica e preço, para 
concessão onerosa de uso de área destinada à exploração 
comercial, no ramo de barbearia”, explicou o Comodoro 
Rudi Finger.

A empresa que venceu o certame atua no ramo 
de barbearia desde 2016 e é gerida por jovens 
empreendedores que têm uma visão moderna e 
estratégica para o negócio. Com o slogan “o jeito 
moderno de ser clássico”, os novos concessionários 
pretendem trazer, para o público masculino do Iate, 
as mais recentes novidades do segmento, sem perder a 
essência dos serviços clássicos de barbearia. A barbearia 

contará com oito profissionais, entre barbeiros e barman, 
que receberam recente treinamento de capacitação e 
reciclagem.

A Comodoria, a Superintendência, a Engenharia e o 
Setor de Licitações e Contratos já realizaram uma reunião 
de alinhamento com a empresa, que apresentou um 
layout inovador. As obras para adequação das instalações 
serão iniciadas na próxima semana. A expectativa é que 
a inauguração aconteça assim que houver a liberação 
governamental para retomada das atividades do Clube.


