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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

 REGATA ONLINE CELEBRA OS 60 ANOS DO 
IATE CLUBE DE BRASÍLIA

Já que não é possível competir na água, 
presencialmente, devido ao isolamento 
imposto pela pandemia do Novo Coronavírus, 

a Diretoria de Esportes Náuticos aderiu aos jogos 
online e está organizando um campeonato online 
em comemoração aos 60 anos do Iate Clube de 
Brasília. A expectativa é reunir aproximadamente 60 
participantes.

O evento será realizado na próxima semana, 
através da plataforma do jogo “Virtual Regatta 
Inshore”. O jogo é reconhecido pela Confederação 
Brasileira de Vela e possui a chancela da World 
Sailing. Serão disputadas nove regatas, sendo três 
por dia, com duração aproximada de oito minutos 
cada regata.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://
bit.ly/InscricaoRegataOnline. Para mais informações, 

CONFIRA AS DATAS E HORÁRIOS DAS REGATAS ONLINE:

22 de maio (6ª feira) A partir das 20h.

22 de maio (sábado) A partir das 18h.

23 de maio (domingo) A partir das 18h.

SEGUEM OS LINKS PARA ACESSAR O JOGO:

Acesso pelo Computador: https://www.virtualregatta.com/en/
inshore-game/

Acesso pelo celular Android: https://bit.ly/AndroidRegatta

Acesso pelo celular IOS: https://bit.ly/IOSRegata

veja o vídeo promocional  pelo link https://bit.ly/
VideoVirtualRegatta.

Para os participantes também haverá sorteio de 
cinco brindes fornecidos pela loja Noroeste Náutica 
“Tudo para o seu veleiro” (61) 33494940 / 982470008.
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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. 

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, 13 de maio de 2020. 

CELINA MARIANO OLIVEIRA SILVA
Presidente da Comissão

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

 
O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 08 de junho de 2020, às 15h, 

na sala de treinamento da náutica, propostas comerciais observando o menor preço, por lote, para a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO 
DE UNIFORMES, buscando a fixação de valores por meio de Ata de Registro de Preços.

 O Edital completo e demais especificações estarão à disposição dos interessados no sitio www.
iateclubedebrasilia.com.br ou mediante solicitação através do e-mail licitacoesecontratosiate@gmail.
com.

 
Brasília/DF, 15 de maio de 2020.

  
CELINA MARIANO OLIVEIRA SILVA

Presidente da Comissão

ATOS DA COMODORIA

Na última semana, a Diretoria de Operações e 
Logística (DOL) deu continuidade aos serviços de 
manutenção em todo campus. O objetivo é manter 
o Iate em seu perfeito padrão de excelência, para 
quando o Clube puder reabrir suas portas e receber os 
Associados.

 
Foram realizadas melhorias na área externa, onde 

na semana anterior foi instalada a nova cerca, com o 
plantio de gramas, palmeiras e com a limpeza do terreno 
até o final do Clube. Também foi feito o desmame das 
palmeiras para replantio atrás das quadras de Tênis.

 
A limpeza esteve em foco e foi realizada a lavagem do 

estacionamento, piso, pátio da náutica e no Restaurante 
da Dadá, com o lava jato, e a lavagem minuciosa do piso 
do Ginásio. O teto externo do Espaço Saúde também 
foi limpo. Diariamente está sendo feita a limpeza dos 
escritórios (mesas, cadeiras, corrimão) com álcool 
70% e, todas às segundas e quintas-feiras, acontece 
a dedetização, pela empresa especializada Proplans, 
contra ao mosquito da dengue. As últimas áreas em que 
o serviço foi realizado foram: Náutica, barcos, orla do 
Clube, churrasqueiras, no pomar de frutas e no campo 
de futebol.

 
A equipe do DOL também continua a confecção das 

máscaras em tricoline para os funcionários do Iate.

DOL

Manutenção contínua no campus 
do Iate

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MESA DIRETORA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 003/2020

A MESA DIRETORA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no 
uso de suas atribuições estatuárias e regimentais, de acordo com o disposto no art. 46 do Regimento 
Interno do Colegiado, levando-se em consideração o Decreto GDF nº 40.583, de 01/04/2020 que, 
dentre outras medidas, determinou o fechamento dos Clubes Sociais do Distrito Federal, desde o dia 
20/03/2020 até o dia 18/05/2020; tendo em vista estudos realizados pela Diretoria Financeira, com 
parâmetros que preservam o equilíbrio da equação econômico-financeira do Clube, sobre os dados 
dos meses de março e abril de 2020, que constatou contabilmente que houve redução das Despesas 
com Pessoal, Administração, Manutenção, Infraestrutura, bem como da não realização das despesas 
destinadas no Orçamento para os eventos sociais e esportivos marcados para esse período; além de 
considerável frustação na Receita e aumento da inadimplência; após ouvir os integrantes da Comissão 
Fiscal e da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças; e, visando atender os anseios do Quadro 
Social; 
R E S O L V E, ad referendum do Colegiado, ratificar a decisão do Conselho Diretor, aprovada na 
Reunião Extraordinária de 08/05/2020, no sentido de conceder desconto de R$ 200,00 (duzentos reais) 
para cada Título, pelo período de 02 (dois) meses, ou seja, 31/05/2020 e 30/06/2020, o que corresponde 
cerca de 40% (quarenta por cento) da Taxa de Administração atual de cada titular.

Publique-se.  

Brasília, 11 de maio de 2020.

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

JEREMIAS CÉZAR JÚNIOR      VITÓRIO AUGUSTO DE FERNANDES MELO
1º vice-Presidente                                                   2º vice-Presidente

HENRIQUE SAMUEL PONTE ALENCA                       LUIZ MAURO DA ROCHA
          1º Secretário                                                     2º Secretário

CONSELHO DELIBERATIVO
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A Confederação Nacional dos Clubes 
(FENACLUBES) enviou um ofício ao Presidente Jair 
Bolsonaro, na última quarta-feira (13), solicitando a 
inclusão dos Clubes Esportivos e Sociais no rol de 
atividades essenciais.

A solicitação foi realizada após a edição do decreto 
10.344/20, que incluiu as academias dentro das 
atividades que podem operar durante a pandemia do 
Novo Coronavírus. A Confederação alega que a grande 
maioria dos Clubes também possui academias, bem 
como o incentivo à outras atividades físicas e práticas 
esportivas, em consonância com a recente inclusão. 
“Os Clubes dispõem de diversos outros espaços, 
muitos deles ao ar livre, que propiciam o contato com 
a natureza, possibilitam atividades físicas e facilitam 
o distanciamento entre os praticantes. Reforçamos 
que a ação dos Clubes está intrinsecamente ligada 
à saúde e ao bem-estar das pessoas, tanto por sua 
característica familiar de integração social, quanto 
pelo grande incentivo aos esportes e às práticas de 
atividades físicas”, defendeu a FENACLUBES, na carta 
que foi assinada por seu presidente, Arialdo Boscolo.

O ofício ressalta, ainda, que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) define saúde como “Bem 
estar físico, mental e social”, totalmente alinhado 
com os objetivos dos clubes.

A FENACLUBES citou, como exemplos, os clubes 
do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul que 
já estão autorizados por decretos estaduais a operar 
parcialmente seguindo protocolos sugeridos pela 

GESTÃO
Clubes se unem para solicitar autorização para funcionamento

instituição, que foram baseados nas mais rígidas 
normas e orientações das autoridades da área da 
saúde. São elas:

• Uso obrigatório de máscara em todas as 
dependências do Clube;
• Aferição de temperatura corporal antes do acesso 
ao Clube e impedimento de entrada em caso de 
alterações;
• Distanciamento mínimo entre os praticantes de 
atividades físicas com limitação de acesso a um 
percentual de associados a cada período, baseado na 
área disponível de cada Clube; 
• Horários diferenciados para atendimento às pessoas 
pertencentes a grupos de risco;
• Ampliação da limpeza dos espaços e uso de produtos 
específicos para eliminação de vírus nos ambientes;
• Utilização de aparelhos de forma individual, com 
higienização antes e após o uso;
• Utilizar de agendamento prévio e controle de 
acesso para as atividades com maior demanda.

O segmento clubístico conta atualmente com 
mais de 11 mil Clubes, que possuem milhões de 
associados e são responsáveis direta e indiretamente 
pelo emprego de centenas de milhares de pessoas. 
A FENACLUBES, enquanto entidade de representação 
do setor, concluiu a carta se colocando à disposição 
para dialogar com o poder público e com todo o 
segmento para auxiliar no processo gradual de 
abertura das instalações e na adaptação com as 
devidas medidas de segurança.
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Em tempos de coronavírus, a principal 
recomendação é circular o mínimo possível e evitar 
grandes aglomerações. Muitos museus importantes 
do mundo estão fechados por tempo indeterminado. 
Mas, muitos deles disponibilizaram seu acervo on-
line. É possível fazer uma verdadeira viagem pela 
história da arte. Confira uma seleção com 10 museus 
que disponibilizaram parte de seus ricos acervos on-
line ou que oferecem visitações virtuais. 

Pinacoteca di Brera, Milão
O centro cultural localizado na Itália contém 

uma das mais importantes coleções de arte italiana. 
Entre os destaques, há obras do mestre Giambattista 
Pittoni.

Galleria degli Uffizi, Florença
Um dos acervos mais incríveis do mundo, reúne 

obras de Leonardo da Vinci, Botticelli, Caravaggio, 
entre outros. 

Musei Vaticani, Roma
O Museu do Vaticano tem mais de 7km de 

extensão. Além de obras importantíssimas, o espaço 
também abriga artefatos históricos, um dos afrescos 
mais importantes de Rafaello Sanzio e um corredor 
dedicado somente aos mapas antigos.

Museu Archeologico, Atenas
O maior da Grécia e um dos mais importantes do 

mundo. Sua coleção, com mais de 11 mil exposições, 
oferece um panorama da cultura da Grécia antiga da 
pré-história até a antiguidade.

Museo del Prado, Madrid
O mais importante museu da Espanha e um 

dos mais notáveis do mundo, o Prado tem entre 
os destaques o quadro “As Meninas”, de Diego 
Velázquez. A coleção é bastante completa, com obras 

QUARENTENA
Visite 10 museus sem sair de casa

da pintura espanhola, francesa, flamenga, alemã e 
italiana.

Louvre, Paris
Talvez o museu mais famoso do mundo, permite 

que os internautas façam visitas on-line por suas 
salas de exibição e galerias, além de contemplar a 
arquitetura do espaço. É possível ver antiguidades 
egípcias e também a Galeria d’Apollon.

British Museum, Londres
Fundado em 1753, tem uma coleção de cerca de 

8 milhões de objetos que narram mais de 2 milhões 
de anos de história. No tour on-line, é possível ver 
alguns dos primeiros artefatos criados pelos homens 
até trabalhos de artistas contemporâneos.

The Metropolitan Museum, Nova York
Em uma parceria com o Google Arts & Culture, é 

possível ver a coleção de um dos mais importantes 
museus da cidade americana. Em vídeos 360º, você 
pode passear pelos corredores e explorar algumas 
das peças do arquivo do centro cultural.

Hermitage, São Petersburgo
Este é um dos maiores museus de arte do mundo. 

Sua vasta coleção possui itens de diversos períodos 
da história, assim como de muitos estilos e países. 
Há obras de Leonardo da Vinci. Sua biblioteca possui 
mais de 700 000 títulos sobre arte, cultura, arquitetura 
e história.

National Gallery of Art, Washington
O museu americano está entre os dez mais 

visitados do mundo. Sua coleção apresenta mais de 
150 000 esculturas, mobiliário, fotografias, pinturas 
e ilustrações. Entre os destaques, estão obras de 
Rafaello Sanzio, Velázquez, Tiziano, Rembrandt e 
Vermeer.
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Com o intuito de preservar a saúde dos Associados 
e frequentadores do Espaço Saúde, a direção já está se 
preparando para quando puder retomar as atividades, 
tanto para a Academia quanto para a Sauna. “Nossa 
preocupação é garantir a saúde e a segurança dos 
Sócios, por isso não medimos esforços para fazer as 
mudanças necessárias em conjunto com o setor de 
manutenção”, contou o Comodoro Rudi Finger, que 
assumiu interinamente a direção do setor.

 
Após a reabertura será necessária a parceria e 

empenho dos alunos da Academia e frequentadores 
da Sauna para a garantia de um ambiente limpo e 
seguro.  Por essa razão, o corpo técnico da Academia 
está trabalhando para atender às exigências já 
adotadas em outros Estados, nos quais o serviço já 
foi liberado para funcionamento dentro das novas 
regras. Confira:

- Redimensionamento de aparelhos de ginástica 
respeitando o distanciamento entre as pessoas no 
mesmo ambiente;
- Criação de um sistema para que o alunos possam 

ESPAÇO SAÚDE

Confira como o Espaço Saúde está se preparando para quando puder 
reabrir

agendar seu horário de treino pelo site do Clube, 
com objetivo de evitar o excesso de pessoas no 
mesmo ambiente;
- Reestruturação da grade de modalidades e serviços 
da - Academia para que entre uma aula e outra 
aconteça a desinfecção do ambiente e acessórios de 
ginástica;
- Elaboração de protocolo para o treinamento de toda 
a equipe de professores e estagiários;
- Reestruturação e marcação das salas da Academia, 
obedecendo o distanciamento exigido;
- Aquisição de equipamentos exigidos para 
desinfecção e controle dos ambientes do Espaço 
Saúde;
- Criação de protocolos para higienização e utilização 
do Espaço Saúde;
- Elaboração de protocolo para o treinamento de toda 
a equipe de limpeza;
- Criação de campanhas para informar aos Associados 
sobre os novos procedimentos que as academias 
terão que adotar para a sua reabertura.
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ANIVERSARIANTES
16/05 - Solange de Carvalho Pinto da Luz, 
Adriana Campello de Magalhaes Guedes, Sergio 
Almeida de Souza Lima, Jose Roberto de Mello 
Barreto Filho, Kassio Nunes Marques, Renata 
Simoes de Queiroz Dantas, Andre Ruelli, Alvaro 
Luiz Chan Jorge, Agur Lopes de Oliveira, Leandro 
de Azevedo Lima Joffily, Liana Pedroso Dias 
Dourado de Carvalho, Cesar Rodrigues Alves, 
Cirene Quintiliano da Silva

17/05 - Thaienne Nascimento Fernandes, Marcelo 
Flavio Rocha Mendlovitz, Marcio Rafael Fonseca 
da Cunha, Edvaldo Aguiar Vasconcelos, Hector 
Valverde Santana, Bruno Oliva Vicente, Manoel 
Sobral Filho, Marcos Teixeira de Almeida, Michelle 
Sidrim Marrara de A. Lobo, Ricardo Miranda, 
Luciano Costa de Oliveira,  Rubens Baptista Filho, 
Cesario Alves Costa, Marcos Teixeira de Almeida, 
Leo Sebastiao David Filho

18/05 - Marco Antonio Areias Secco, Rosa 
Maria de Abreu Carvalho, Rafael Lima Ribeiro, 
Anna Maria Pimentel, Jose Perdiz de Jesus, Tulio 
Junqueira, Jose Airton de Almeida, Leonardo 
Duarte Pais, Carla Peres Maestrali, Walter Muller

19/05 - Aldir Guimaraes Passarinho Junior, Jofran 
Frejat, Christiane S. R. Cecilio, Joao Lima Bastos, 
Bruno Cesar Oliveira Rodrigues, Henrique Dias 
Bernardes, Gustavo Manoel Salomon de Faria, 
Gilson Souto de Magalhaes, Beatriz Gomes da 
Silveira, Jofran Frejat, Eduardo Kanan Marques, 
Nuno Henrique Moura Nunes Brito, Christiane 
Samarco R. Cecilio, Nathalia Perna Mendonça de 
Freitas, Eduardo Kanan Marques, Celso Bimbato de 
Almeida, Rita Bueno de Paula, Joao Lima Bastos, 
Leonardo Peres da R. e Silva

20/05 - Andre Gustavo S. Alves de Souza, Ana 
Laura Seixas Dias, Luis Gustavo Alves de Matos, 

Alice Gorini, Taina Giugliani Chaves de Cerqueira, 
Fernanda de Carvalho Leite Coutinho, Sebastiao 
Marques Alonso Gonzales, Andre Gustavo S. Alves 
de Souza, Roberta de Aguiar Costa Mascarenhas, 
Isabella Cambiaghi Vasconcelos, Henrique Jose 
Nabuco de Oliveira Souza, Silvio Eduardo Machado 
Bonfim, Marcelo Vaz Junqueira, Luiz Carlos 
Schimin, Antonio Maria C. de Assis Souza, Darse 
Arimatea F. Lima Junior, Alexandre Matias Rocha, 
Vargas Ribeiro Junior, Eduardo Luiz Coimbra 
Araujo, Diogo Lobo Fleury, Joao Fedorowicz

22/05 - Raquel Resende de Abreu Sousa, Marcelo 
Mencarini Lima, Sonia de Azevedo Dantas, Clarissa 
Maria Lima Wagner, Rita Iolane Martins Diaz, 
Idemilson Donizete Mariano do Prado, Edward 
Cattete Pinheiro Filho, Jose Carlos Casseb Ferraz, 
Gilvam Batista de Carvalho, Ana Maria Portela 
Romano Cotrim, Maria Zelia de Alcantara Scheerer, 
Andre Valadares Sucupira, Larissa Reis Queiroz

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e Marketing
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Diagramação: Washington Macedo / Ketlyn Hanna
Setor de Clubes Esportivos Norte, trecho 2, conjunto 4, Brasília-DF

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

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 está atendendo 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!

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.

CONCESSIONÁRIOS

Peça delivery do Restaurante da 
Dadá

Adquira seu voucher do Lava-Jato 
com desconto


