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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

CAMPUS DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA CONTINUA EM 
CONSTANTE MANUTENÇÃO PARA A REABERTURA

Em cumprimento aos decretos do Governo 
do Distrito Federal, o Iate Clube de Brasília 
continua com o acesso interrompido para os 

Associados. Mas, as equipes de todos os setores do 
Clube não pararam e continuam trabalhando pela 
contínua manutenção do campus e na execução de 
importantes obras e reformas. O objetivo é deixar o 
Clube em perfeitas condições e dentro do padrão 
de excelência costumeiro do Iate para o retorno das 
atividades.

“Estamos preparados e, assim como os Sócios, 
ansiosos pela reabertura. Aguardamos a autorização 
do Governo do Distrito Federal e as definições das 
organizações competentes de saúde e vamos cumprir 
regiamente todas as orientações para a garantia da 
saúde de bem estar de toda a Família Iatista e do 
quadro funcional do Iate, que tem trabalhado com 

muito afinco desde que o Clube teve que fechar as 
portas”, explicou o Comodoro Rudi Finger.

Na última semana, o trabalho continuou intenso. 
Foi concluída a obra de reforma do acesso ao Espaço 
Saúde. O pisograma foi substituído por pedra 
portuguesa. “O antigo piso apresentava muitos 
problemas, principalmente em épocas de chuva, 
com essa reforma, o local além de eficiente ficou 
mais bonito”, contou Rudi Finger, que responde 
interinamente pela diretoria do setor. O novo piso 
também recebeu lavagem especial esta semana.

No mesmo local também foram instalados mais 
postes de iluminação, para o conforto dos alunos 
que por ali transitam no período noturno. O teto do 
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ATENÇÃO SÓCIO

EMIATE

Atendimento ao Associado durante 
o isolamento social

EMIATE faz entrega de donativos

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:

Na última segunda-feira, dia 18 de maio, o 
EMIATE fez a entrega de donativos para a Instituição 
Associação dos Catadores Ambientalista da Estrutural, 
cadastrada no setor. 

Foram doados roupas, calçados, agasalhos, 
brinquedos e  livros. “Os itens que foram entregues 
à instituição são provenientes de doações dos 
Associados do Iate, que deixaram suas contribuições 
na Academia, no Iate TV e no EMIATE, além dos 
materiais entregues pelo DOL - Perdidos e Achados”, 
explicou Eliete de Pinho Araújo, presidente do 
EMIATE.

A Associação das Catadoras Ambientalista da 
Estrutural é uma associação de mulheres catadoras 
que trabalhavam no Lixão da Estrutural e hoje 
desenvolvem um trabalho social dentro de um galpão 
na Cidade Estrutural. A Associação também cuida dos 
filhos das catadoras, enquanto elas trabalham. São 
oferecidas aulas de inglês, reforço escolar e aula de 
capoeira para os filhos e cursos de corte e costura e 
modelagem para as catadoras. A Associação também 
promove um final de semana cultural que acontece 
uma vez por mês com oficinas de dança, arte, música, 
pintura e teatro.

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. 

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
COMODORO E PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO 

ATO CONJUNTO Nº 004/2020

Levando-se em conta as determinações do Ministério da Saúde, 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, 
do Governador do Distrito Federal, e da Decisão da Justiça Federal, decretada pela Juíza 
Kátia Balbino de Carvalho, da 3ª Vara Federal Cível, 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 18/05/2020 a 01/07/2020, em razão da 

Decisão da Justiça Federal, que autoriza a reabertura gradual das atividades econômicas, 
sociais, esportivas e culturais do Distrito Federal, suspensas em 20/03/2020. 

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 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, 19 de maio de 2020. 

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

CONSELHO DELIBERATIVO
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CAPA

edifício e as janelas externas também foram limpos 
e foi realizada a poda da cerca na Academia.

O serviço de limpeza é contínuo. Esta semana 
merecem destaque a lavagem de toda a estrutura de 
lona do Espaço Poliesportivo Sul, da fachada da Sede 
Social e de todas as quadras de Peteca cobertas, que 
também receberam pintura nova. O suporte da caixa 
d’água também foi pintado.

O jardim na área externa do Clube foi finalizado! 
Após a colocação da nova cerca, produzida de forma 
sustentável a partir do antigo telhado das quadras de 
tênis e do plantio de grama, houve a colocação do 

meio fio, deixando o espaço mais bonito, agradável 
e seguro.

Vídeos - Para que os Sócios possam acompanhar em 
detalhes tudo o que está sendo feito no Iate Clube 
nesse momento de isolamento social, a Diretoria 
de Comunicação e Marketing está gravando vídeos 
com a direção de todos os setores do Clube. Nas 
gravações, os responsáveis pelas áreas detalham 
todas as atividades que estão sendo realizadas no 
período, que são ilustradas com belas imagens.

Os vídeos estão disponíveis nos perfis oficiais do 
Iate no Instagram e no Facebook, no site do Clube 

(www.iateclubedebrasilia.com.br) e estão também 
sendo enviados por e-mail para os Associados. Até 
o momento já foram publicados 12 vídeos, com 
os departamentos de Esportes Individuais, CIATE, 
EMIATE, Engenharia, Jurídica, de Administração 
e Recursos Humanos, Financeiro, Patrimônio, 
Natação, Tênis, Náutica e de Operações e Logística. 
E vem mais por aí! Acompanhe!
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NÁUTICA

CONCESSIONÁRIOS

QUARENTENA

Melhorias no Setor Náutico

Comidinha caseira em delivery

GDF começa a fiscalizar uso obrigatório de máscaras

Na última semana, os marinheiros do Setor 
Náutico, em conjunto com os funcionários da 
Engenharia e dos setores de pintura, marcenaria e 
serralheria, continuaram trabalhando para deixar a 
carreta rodoviária de barcos pronta, em condições 
de uso pelos velejadores Associados transportarem 
suas embarcações para outras localidades a fim de 
participarem de campeonatos regionais, nacionais 
e até mesmo internacionais. A carreta foi preparada 
para transportar até três veleiros Monotipos e poderá 
viabilizar a participação dos velejadores do Iate em 
campeonatos menores, quando a contratação de 
caminhão é inviável.

Cansado de cozinhar em casa ou de encomendar 
comida congelada? Os Sócios que são fãs da 
comidinha caseira do Restaurante da Dadá já podem 
matar a saudades e encomendar pratos fresquinhos 
para comer em casa! 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!

Começou na última segunda-feira (18) a fiscalização 
sobre o uso obrigatório de máscara de proteção facial. 
Segundo decreto do Governo do Distrito Federal, publicado 
em edição extra do sábado, dia 16, a multa inicial para 
quem descumprir a regra é de R$ 2 mil. O ato normativo 
também prevê multa de R$ 4 mil para pessoa jurídica, ou 
seja, para estabelecimentos em que os funcionários não 
usam máscaras.

As máscaras devem ser usadas em todos os espaços 
públicos, vias públicas, nas paradas e veículos de transporte 
público coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais 
e de serviços. Como a medida prevê a aplicação do Artigo 

268 do Código Penal, o infrator pode ser encaminhado a 
uma delegacia de polícia se descumprir a ordem e ser 
responsabilizado também pelo crime de desobediência. 

No Iate - No Iate Clube de Brasília o uso de máscaras já 
é obrigatório para todos os funcionários desde o mês 
passado. Todos os colaboradores do Clube receberam 
duas unidades do item de proteção, que foram produzidos 
internamente, pela equipe do Departamento de Operações 
e Logística. Os funcionários também foram orientados 
sobre a forma de uso e a higienização correta das máscaras.

Quando for autorizado a reabrir as portas, o uso 
de máscaras nas dependências do Iate também será 
obrigatório para todos os Associados.
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ANIVERSARIANTES
23/05 - Rafael Eduardo de Melo Leite, 
Ruy Parente Vianna Filho, Ruy Parente 
Vianna, Viviane Tavares Sobral, Joao Carlos 
Nascimento de Padua, Oswaldo Cordeiro 
de P. Castilho, Cesar Roberto Pereira Buzin, 
Simone Neves Pereira Cavadas, Lourenco 
Rommel Ponte Peixoto, Caroline Juliane 
Santos Degraf Matheus, Patricia D Aguiar 
Britto, Chiang Jin Guan  

24/05 - Joaquim Felipe Babosa de 
Alencastro, Sandra Elizabeth Wall, Fabian 
Garzon Jaqueira,  Mario Sundfeld Junior, 
Sofia Cristina Adjuto Daher Aranha, Victor 
Borges Encinas, Simone Bastos Vieira, 
Guilherme Monteiro Pessina              
 
25/05 - Fabio Farnese Dias Martins, Joanna 
D Arc Medeiros Augusto, Andreia Neves 
Duarte, Christiane Bernardes de Carvalho, 
Carlos Felippe de Paula Quintanilha, Joao 
Jose da Silva Neto, Andre Rodrigues Froes, 
Zeneide Josefa da Silva Siqueira, Maria 
Eucy Neves Montenegro, Ronei Souza de 

Machado, Sergio Antonio Ferreira Victor, 
Fernanda Sabino Diniz Sousa, Fernanda 
Vilazante Castro, Fabricio de Alencastro 
Gaertner         
 
26/05 - Daniel Mourao Cysne, Nice Izabel 
Marques de Queiroz, Luciano Freire 
Sampaio, Heloisa Maria Moraes Rego Pires, 
Hermanny Lima Samuel de Almeida, Juliana 
Peres de Assis R. Castro, Carlos Jose Souza 
de Alvarenga, Servio Tulio Cipriani Andrade, 
Marcelo Andrade Chaves, Juliana Peres de 
Assis Ribeiro de Castro, Camila Naves Abath 
Magalhaes

27/05 - Sarah Rubstem Sado, Guarany 
Alves Nina, Kathia Maria G. Lemos Chaves, 
Yolanda Maria Genova de Mattos, Patricia 
Azevedo dos Santos Jacinto, Marco Aurelio 
Gabardo, Maria Aparecida de Amorim, Maria 
Livia Fortaleza, Ana Carolina Bolognanni d 
e S.  S. F. Lobo, Mara de Campos Kolliker, 
Rafael Rocha e Benevides, Rosa Maria 
Geaquinto Paganine, Rodrigo Prado Pigini, 

Leila de Oliveira Coutinho, Aldo Ferreira 
Neto, Frederico Rosario Fusco P. de Oliveira, 
Maria Aparecida Erthal Risi, Patricia Bezerra 
de Mendonca Fernandes, Lorena Bittencourt 
de Toledo Lessa      
 
28/05 - Francisco de A. Teixeira Neto, Andre 
Luiz de Alencar Tavares, Marilia de Avila e 
Silva Sampaio, Daniel Araujo Pinto Teixeira, 
Osmar Mendes Paixao Cortes, Marcela de 
Andrade Soares Marensi, Glauco de Almeida 
Leite, Carolinna Silva de Paiva, Ricardo 
Neiva de Almeida, Rita de Cassia Correa da 
Silva, Augusto Gomes Pereira, Andre Alencar 
Porto, Lilliam Andrade Abrahao, Janine 
Anezita Cavalcante de Matos      
 
29/05 - Gustavo Machado Pires, Romulo 
Cavalcanti Pessoa, Juliano Brito da Justa 
Neves, Marcos de Castro Fonseca, Lidia 
Maria Hugueney Ricco, Hugo Barbosa Pinho 
Junior, Leopoldo Gomes Muraro, Suleica Iara 
Hagen, Guilherme Correa Sette Torres
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DOL

Perdidos e Achados

Para maior conforto aos Sócios, o Iate Clube de Brasília 
dispõe de serviço de Perdidos e Achados. Os objetos 
encontrados nas dependências do Iate são recolhidos 
pelos empregados do clube e entregues na Diretoria de 
Operações e Logística (DOL) para registro e catalogação. 
Quando o Clube está em funcionamento normal, caso o 
Sócio perca algum material, ele pode buscar neste setor 
em dias úteis, dentro do horário de funcionamento. Aos 
sábados, o Perdidos e Achados fica aberto até às 14h. 
Os itens perdidos no Clube e já catalogados podem ser 

pesquisados também pela Internet, no site do Iate, na 
Área Restrita. 

A cada três meses, a partir da data de entrada no 
setor, os materiais que não são retirados pelos Sócios 
são doados. Porém, com o fechamento do Iate, os 
itens que seriam doados agora, referentes ao mês de 
fevereiro, vão ficar disponíveis no setor 30 dias a mais, 
a partir da reabertura do Iate, para que o sócio consiga 
fazer a retirada.


