
14º C MÍN
24º C MÁX

Parcialmente nublado

CLIMA
13º C MÍN
25º C MÁX

Parcialmente nublado

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

 IATE COLOCA EM PRÁTICA MAIS MEDIDAS 
DE PREVENÇÃO À COVID-19

C
omo mais uma ação de prevenção ao contágio e à 
proliferação do Novo Coronavírus, desde a última 
quarta-feira, dia 06 de maio, todos os funcionários 

do Iate Clube de Brasília estão tendo a temperatura 
corporal medida pela equipe do Serviço Médico, na 
Portaria Norte.

A medição é obrigatória e só têm acesso às 
dependências do Iate aqueles que não apresentarem 
alterações ou sintomas da doença. Para tanto, está 
sendo utilizado um modelo moderno de termômetro que 
realiza a medição à distância, sem necessidade contato 
físico com as pessoas. “É nossa obrigação zelar pela 
saúde e pelo bem-estar dos colaboradores. Por isso, na 
situação que estamos vivendo hoje, medir a temperatura 
dos funcionários é uma questão de segurança para 
todas as pessoas que trabalham no mesmo ambiente”, 
esclareceram o Diretor do Serviço Médico, Nelson Diniz, 
e o Comodoro Rudi Finger.

A equipe do Serviço Médico está trabalhando em 
segurança, com o uso de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) completo e específico para profissionais 
de saúde, que inclui máscaras, luvas, touca e avental 
descartável.

Máscaras - Desde o dia 16 de abril o uso de máscaras é 
obrigatório para os colaboradores do Iate que continuam 
trabalhando em prol da manutenção do campus e das 

atividades administrativas do Clube durante o período 
de isolamento social.

Cada colaborador recebeu duas unidades que foram 
produzidas internamente pelo Setor de Capotaria, da 
Diretoria de Operações e Logística (DOL), 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. O objetivo é proteger 
os empregados e começar a praticar esse hábito, que 
passou a ser um comportamento obrigatório contra 
a proliferação da COVID-19. Junto às máscaras, foi 
entregue um folder com as instruções de uso, cuidados 
necessários e indicação para a correta limpeza das 
mesmas.
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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:

Setores:
Telefone:  (61)  3329-8700

SETORES

Ouvidoria ouvidoria.iate@iatebsb.com.br

Secretaria/
Administrativo

secretaria1@iatebsb.com.br

Financeiro
tesouraria.iate@iatebsb.com.br, 
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. 

Como uma alternativa para manter o fluxo de caixa 
neste período de isolamento social imposto pela 
pandemia do Novo Coronavírus, o Lava-Jato New Car 
está disponibilizando aos Sócios do Iate vouchers 
para a aquisição antecipada de serviços, com preços 
especiais.

Para aqueles que adquirirem, as lavagens serão 
agendadas, para não haver aglomeração quando 
o concessionário retomar seus trabalhos, após a 
liberação do GDF para o funcionamento do Iate. Em 
todas as lavagens será realizada, ainda, a desinfecção 
interna veicular com álcool 70%.

 
A compra do voucher poderá ser feita por 

transferência bancária ou depósito (Banco Santander, 
agência 3067, conta 01089905-2, em nome de Valdemar 
Fernandes Júnior, CPF 606.215.241-15) e será efetivada 
após o envio do comprovante para o WhatsApp do 
concessionário, número (61) 98422-1826. Confira os 
valores dos serviços:

LAVAGEM AMERICANA VEÍCULO PEQUENO - R$ 37,15
1 Voucher: R$ 35,00 2 Vouchers: R$ 65,00

LAVAGEM AMERICANA VEÍCULO P. COM RESINA - R$ 46,00
1 Voucher: R$ 40,00 2 Vouchers: R$ 75,00       

LAVAGEM AMERICANA VEÍCULO P. COM CERA PASTA - R$ 59,00
1 Voucher: R$ 55,00 2 Vouchers: R$ 100,00

LAVAGEM AMERICANA VEÍCULO MÉDIO - R$ 43,15
1 Voucher: R$ 40,00 2 Vouchers: R$ 75,00

LAVAGEM AMERICANA VEÍCULO M. COM RESINA - R$ 53,00
1 Voucher: R$ 50,00 2 Vouchers: R$ 95,00

LAVAGEM AMERICANA VEÍCULO M. COM CERA PASTA - R$ 66,00
1 Voucher: R$ 60,00 2 Vouchers: R$ 115,00

LAVAGEM AMERICANA VEÍCULO GRANDE - R$ 48,56
1 Voucher: R$ 45,00 2 Vouchers: R$ 85,00

LAVAGEM AMERICANA VEÍCULO G. COM RESINA - R$ 60,00
1 Voucher: R$ 55,00 2 Vouchers: R$ 100,00

LAVAGEM AMERICANA VEÍCULO G. COM CERA PASTA - R$ 70,00
1 Voucher: R$ 65,00 2 Vouchers: R$ 120,00

CONCESSIONÁRIOS

Adquira seu voucher do Lava-Jato 
com descontos

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
COMODORO E PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATO CONJUNTO Nº 003/2020

Levando-se em conta as determinações do Ministério da Saúde e do Decreto 40.583, de 
01/04/2020, que revoga o Decreto 40.550, de 23/03/2020, do Governador do Distrito 
Federal, assim como visando contribuir com a sociedade e os órgãos de Saúde Pública, 
tendo em vista a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), assim classificado pela 
OMS, bem como que tal situação emergencial merece a tomada de medidas extremas de 
prevenção, controle e contenção de riscos com o objetivo de evitar a disseminação da 
doença, a Comodoria, em conjunto com a Presidência do Conselho Deliberativo do Iate 
Clube de Brasília, 
R E S O L V E, 
Prorrogar o fechamento do Clube, de 03/05/2020 a 18/05/2020, em razão do Decreto 
GDF nº 40.694, de 07/05/2020, que altera o art. 3º do Decreto GDF nº 40.583, de 
01/04/2020, podendo ser prorrogado ou antecipado de acordo com as orientações dos 
órgãos sanitários.

Esta medida extrema visa contribuir com o ambiente de isolamento social solicitado 
arduamente pelas autoridades sanitárias e de saúde do Brasil.
É a forma de conter a proliferação da COVID-19 e o Iate, ciente de sua responsabilidade 
social, orienta seus associados e atletas a permanecerem em casa, evitando qualquer 
tipo de aglomeração ou reuniões, o que reduzirá as chances de contágio e proliferação.
É uma atitude necessária e responsável de indivíduos e instituições que atuam pensando 
nas necessidades e nos benefícios da coletividade.
Nossos canais de comunicação, especialmente no site e nas redes sociais, permanecerão 
ativos e disponíveis neste período, para levar ao Quadro Social as informações relevantes 
a cada momento e nosso retorno às atividades, que esperamos que possa acontecer o mais 
rápido possível. 
As Portarias do Clube permanecerão fechadas e nas suas dependências somente serão 
permitidos os funcionários essenciais ao bom funcionamento dos serviços básicos, que 
garantam a continuidade da prestação de serviços e a segurança dos bens patrimoniais, 
cujo quadro desde a presente data, passou a funcionar em escala de revezamento. 

Brasília-DF, 7 de maio de 2020.

                RUDI FINGER                          ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LOSSIO
Comodoro do Iate Clube de Brasília              Presidente do Conselho Deliberativo

ATO CONJUNTO
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Em tempos de pandemia a recomendação mais 
ouvida atualmente é: “lave bem as mãos”. Este hábito é 
um grande aliado para evitar a transmissão de doenças.

Em 2009, bem antes do surgimento do novo 
coronavírus, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
lançou uma campanha que definiu o 5 de maio como Dia 
Mundial de Higienização das Mãos. O objetivo é reforçar 
a importância de lavar as mãos, principalmente como 
medida de prevenção às infecções – entre profissionais 
de saúde e pacientes.

Pode parecer um ato simples, mas a limpeza 
correta das mãos é a ação mais eficiente para o 
controle de infecções e prevenção da transmissão de 
microrganismos. O álcool gel pode ser utilizado na 
ausência da possibilidade de limpeza, mas a lavagem é 
fundamental.

A pandemia fez com que as pessoas se tornem 
mais conscientes e exigentes com o cuidado das mãos. 
Assuntos do tipo “como lavar as mãos corretamente” e 
“importância de lavar as mãos” tiveram, respectivamente, 
um aumento de 180% e 140% nas buscas do Google nos 
últimos 12 meses.

Confira algumas dicas para uma boa higienização da 
mãos:
· molhe as mão com água corrente;
· ensaboe as mãos até a o meio do antebraço;
· esfregue a espuma entre os dedos, costas das mãos e 
unhas;
· siga com a lavagem pelo tempo médio de 20 segundos;
· enxague as mãos e braços em água corrente;
· seque com papel toalha.

O Dias das Mães está chegando. Que tal 
surpreender a mulher mais especial da sua vida com 
um doce gostoso e diferente? O youtuber Gabriel 
Freitas, ensina como fazer um surpreendente pavê 
gelado. Confira:

Creme de Paçoquinha
Ingredientes:
600 gramas de doce de leite
3 colheres de sopa de amido de milho
3 colheres de sopa de leite em pó
1 caixa de creme de leite (com 200g)
700 ml de leite integral
6 paçoquinhas rolha (unidade com 22g)
1 colher de sopa de manteiga/margarina

Modo de Preparo:
Em uma panela despeje o doce de leite, e dentro 

dele dissolva o amido e o leite em pó até homogeneizar. 
Acrescente o restante dos ingredientes, misture 
levemente e leve para o fogo médio mexendo sempre 
para não queimar. O ponto é quando o creme atingir 
a consistência de papa soltando borbulhas mais 
grossas! Nesse ponto, marcar um minuto, continue 
mexendo, retire e despeje em um recipiente coberto 
com plástico filme em contato para esfriar.

Montagem. Vamos precisar de:
200 gramas de bolacha/biscoito maisena 
aproximadamente (varia de quantas camadas 
vocês farão)
10 sonhos de valsa picados

Despeje um pouco de creme no fundo de uma 
travessa e espalhe bem de modo com a camada fique 
em torno de um dedo de altura, em seguida faça 
uma camada com a bolacha. Agora é mais do mesmo 
pessoal, basta repetir o processo até acabar o creme, 
lembrando claro que a última camada tem que ser de 
creme. Leve para geladeira por uma hora e finalize 
espalhando os sonhos de valsa picados por cima! 
Para dar aquele charme você pode fazer um fio de 
doce de leite em zig-zag pro cima. Leve para geladeira 
por aproximadamente três horas.

Fonte:www.gabriellfreitass.com.br

ESPECIAL QUARENTENA

Higienizar as mãos é fundamental 
para evitar a transmissão de 
doenças

Receita para adoçar o Dia das Mães
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Sob o comando direto do Comodoro Rudi Finger, que 
acumula interinamente a Diretoria, juntamente com os 
coordenadores e colaboradores do setor, a Academia está 
passando por um minucioso processo de manutenção.

Pela primeira vez foi possível a realização de uma 
completa manutenção na infraestrutura do espaço. 
Sempre que houve a necessidade de se fazer algum reparo 
do prédio, o serviço era realizado durante o funcionamento 
ou à noite, com a preocupação de não prejudicar os alunos. 

Para tirar o melhor proveito possível do período 
de isolamento social, a gestão realizou um importante 
trabalho para atender a todas as demandas de manutenção 
do prédio, como tratamento de infiltrações no teto e 
paredes das salas de aulas coletivas, vestiários e pintura 
dos pisos externos.

ESPAÇO SAÚDE
Academia passa pela maior manutenção de sua história

Nos equipamentos de ginástica, está sendo feito 
tratamento e pintura nas peças que apresentavam pontos 
de ferrugem ou desgaste de estrutura. Também está sendo 
feita uma inspeção geral em todos aparelhos, já que foram 
desenvolvidos para estar em constante utilização. Quando 
parados, alguns cuidados precisam ser tomados para 
garantir o pleno funcionamento e evitar danos e futuros 
gastos. Nessa situação, eles podem acumular poeira e 
sofrer ressecamento nas engrenagens, polias e outros 
componentes, prejudicando a performance no retorno dos 
treinos e comprometendo sua vida útil.

Os serviços de manutenção preventiva para os 
equipamentos incluem:

· Limpeza interna e externa;
· Lubrificação e aferição das partes mecânicas e eletrônicas;
· Regulagens de velocidade e dos cabos de aço;
· Ajuste da correia do motor e da manta das esteiras;
· Teste e avaliações do desempenho dos equipamentos;
· Reaperto dos parafusos dos equipamentos;
.  Aplicação de camada de proteção contra ferrugem.
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ESPAÇO SAÚDE

Está sendo realizada, ainda, a limpeza grossa de todos 
pisos, espelhos, peitoris, paredes, acessórios e tetos. A 
Sauna também está sendo totalmente higienizada. Os 
colaboradores de serviços gerais estão trabalhando 
de forma alternada nessa empreitada, revitalizando 
e higienizando todos os ambientes. “Seguindo as 
recomendações do Ministério da Saúde, o Iate já se 
adiantou e está providenciando a limpeza e substituição 
de todos os filtros dos climatizadores de ar do prédio”, 
contou o Comodoro. “A quarentena está sendo o momento 
de cuidarmos bem da Academia para que todos possam 
desfrutá-la com segurança e conforto nos meses que estão 
por vir”, disse.

Mensalidade da Academia suspensa

Desde o dia 15 de março, quando a Academia do Iate 
teve que fechar as portas em cumprimento aos decretos 
do Governo do Distrito Federal, as mensalidades do 
setor não estão sendo cobradas. O Iate fez a devolução 
dos valores inicialmente cobrados, referentes aos 15 
dias proporcionais de março e ao mês integral de abril.

 
Em princípio, as atividades dos clubes de Brasília 

deveriam ser interrompidas até o dia 03 de maio. Porém, 
o GDF estendeu o prazo por mais duas vezes, com nova 
previsão de reabertura, com restrições, para o dia 18 de 
maio. Assim, com o objetivo de garantir os empregos e 
não realizar demissões, a partir do dia 1o de maio, todos 
os professores de atividades esportivas e da Academia 
tiveram seus contratos suspensos, obedecendo as 
regras da Medida Provisória 936/2020.
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O Governo do Distrito Federal (GDF) liberou 
o acesso aos donos de embarcações (veículos 
automotores) dentro das áreas de marinas de clubes 
recreativos localizados na orla do Lago Paranoá. A 
permissão foi publicada na edição do Diário Oficial 
do DF (DODF) do dia 20 de abril, Portaria Conjunta 
n0 05.

Para o acesso ao Iate Clube de Brasília dos 
proprietários de embarcações que se encontram na 
Marina do Iate, devem ser observadas as seguintes 
regras:

- Será dado acesso ao Clube os proprietários de 
embarcações que tenham o registro da Marinha 
em seu nome (proprietário ou co-proprietário) e 
registrado na Secretaria Náutica; 

- O acesso será dado a apenas uma pessoa por 
embarcação; 

- O Sócio poderá indicar seu dependente para acessar 
e dar manutenção à embarcação; 

- O acesso será para fazer manutenção na embarcação, 
limpeza e vistoria; 

- O Sócio deverá solicitar o acesso por e-mail à 
Secretaria Náutica (nautica.iate@iatebsb.com.br) 
e, após a conferência, será lançada uma permissão 
provisória para o dia e horário solicitados; 

- O Sócio deverá justificar por e-mail caso necessite 
colocar a embarcação na água; 

- Não será expedido convite e autorização de 
embarque para não sócio; 

- O Sócio deverá permanecer somente nas 
dependências do Setor Náutico; 

- Caso a solicitação seja para retirada da embarcação 
para guarda em outra marina ou nela fazer 
manutenção, ou para residências nas margens do 
lago, ao retornar será movimentada para o pátio após 
3 (três) dias da atracação; 

- O Sócio deverá permanecer o menor tempo 
possível no interior do Clube, usar máscara e evitar 
aglomeração para a sua segurança e segurança dos 
funcionários. 

Mais Informações na Secretaria Náutica, pelos 
telefones: (61)3329-8747/8748. Atendimento diário, 
das 9h às 17h.

Nas últimas semanas, os marinheiros do Setor 
Náutico têm realizado uma série de serviços de 
manutenção, em especial a lavagem de toda área 
dos pátios e galpões com uso de máquina lava-jato, 
a substituição das correntes das poitas dos barcos 
que ficam em vagas molhadas e reaperto de todos os 
parafusos de junção dos módulos do cais flutuantes 
e dos fingers, além da vedação das caixas onde se 
encontram esses parafusos e porcas. 

NÁUTICA
Regras para o acesso dos proprietários 
de embarcações ao ICB

Melhorias no Setor Náutico pelos 
marinheiros do Clube



JORNAL DO IATEEdição nº 19, de 09 a 15 de maio de 2020a 7

A Diretoria de Operações e Logística continua 
atuando na manutenção de todo o campus para 
deixar o Iate em perfeito estado para quando puder 
reabrir as portas e receber novamente os Associados. 
Nos últimos dias, o setor realizou a restauração e 
recuperação da cerca externa, com a instalação de 
meio-fios e limpeza das galerias de águas pluviais. 
Cabe ressaltar que a nova cerca foi feita a partir do 
reaproveitamento da cobertura antiga das quadras de 
Tênis. Uma ação sustentável e de baixo custo para o 
Iate.

O setor realizou, ainda, a lavagem da via interna 
da área da Náutica, a poda da cerca viva que circunda 
o Clube, a desinfecção e higienização dos vestiários 
da Sauna e a higienização completa do rinque de 
patinação.

DOL
O serviço de manutenção do Iate não para!
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ANIVERSARIANTES

GESTÃO

09/05 - Gustavo Raulino, Cesar Guimaraes, 
Cristiano Siqueira de Abreu e Lima, Marcus de 
Oliveira Kaufmann, Gustavo Raulino, Tatiana 
Bandeira de Camargo Macedo, Milene Aragao 
Silveira, Rogerio Pio Teixeira, Sergio Roberto de 
Azevedo Bomfim, Luciana Moreira de Medeiros, 
Dario Jose Campos Cardoso, Sergio Sampaio 
Contreiras Almeida

10/05 - Maria Betania Pereira, Marilia Vieira 
de Queiroz, Heverson Ribeiro Campelo, Bruno 
Monteiro Portela, Aloisio Nalon de Queiroz, 
Fernando Antonio Nobrega Matos, Beatriz Furtado 
Silva Barreto, Weber de Azevedo Magalhaes

11/05 - Maximo Ascario Sanchez Paredes, Paulo 
Ramos Filho, Leonardo Resende Nader, Gabriella 
Alencastro Veiga de Araujo, Christianno Nogueira 
Araujo, Rodrigo Bastos Bayma, Fernanda de 
Oliveira Brito Blom, Vladimir Barros Aras, 

Diogenes Walter Oliveira, Glaucia Maria Marques 
Lopes, Antonio Alberto do Vale Cerqueira, Rogerio 
Bellini dos Santos, Mauricio Golinelli, Marcelo 
Mendes Tavares, Licia Cristine Marinho Franca, 
Andre Philippe Schmidt Patier, Eivany Antonio 
da Silva, Paulo Roberto Balbino de Freitas, Paulo 
Henrique Abreu Moreira

12/05 - Rodrigo Carvalho Accioly, Antonio 
Alberto R. Pestana Junior, Cristine Mattos Baby, 
Silvia Amelia Fonseca de Moura, Renato Grillo 
Ely, Rodrigo Esteves Pinto Morgado, Kamila 
Lemos de Queiroz, Adenilson dos Santos Chaves, 
Frederico Righi Fontes, Guilherme de Siqueira 
Barros, Clarissa Monteiro R. da C. Madruga, Flavio 
Mario de Moraes, Pedro Henrique Mendes Garcia, 
Flavio Schegerin Ribeiro
13/05 - Rogerio Novais Teixeira, Carlos Murilo 
Felicio dos Santos, Felipe Francisco Silva, Andre 
Matos Pinto Cota, Benedito Medeiros Neto, Rafael 

Machado Barbosa, Rodrigo Moreira de Azevedo, 
Felipe Soares Luduvice, Edelswitha Amorim 
Trindade, Mariana Balduino de Melo

14/05 - Luisa Wakim Baptista, Celso Eloi de 
Souza Cavalhero, Ricardo Jose Benicio Valadares, 
Edmundo Pacheco Gadelha, Marcio Helio 
Teixeira Guimaraes, Filipe Starling Loureiro 
Franca, Marcelo Souto Abrantes, Marcio Luiz 
de Albuquerque Oliveira, Paulo Roberto Roque 
Antonio Khouri, Dager Cesar de Alencar, Priscila 
dos Santos C. Branco, Maria de Lourdes Cruvinel 
Brandao, Roberto Sant Anna Mattos, Selivia Rejany 
Rodrigues Gonzales, Ana Lucia de Alencastro 
Goncalves, Christianne Braga Coimbra

15/05 - Mariana Giacometti Ribeiro Coelho, 
Rogerio Marcos Magalhaes, Leonardo Carneiro de 
Carvalho, Virginia Lessa Cesar, Claudia Aparecida 
L. da C. Canto, Lucia Andrea Pinheiro da Costa, 
Olimpia de Lourdes Campos Vidigal

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
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