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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

O Iate Clube de Brasília já recebeu o novo piso 
que será instalado no Ginásio Poliesportivo, 
fabricado pela Recoma, uma das empresas 

líderes no mercado de infraestrutura esportiva no Brasil. 
Os trabalhos de instalação deverão durar 35 dias. 

Os atletas do Iate terão à disposição um piso flutuante 
de madeira maciça Recomaflex Premium Grápia, com 
uma tecnologia mais moderna, usada nos melhores 
ginásios do Brasil e em ginásios onde são realizadas 
competições dos Jogos Pan Americanos. O piso tem 
sistema de absorção de impacto flutuante e é o único 
testado e aprovado segundo a norma alemã DIN 18.032 
Part II, que serve de parâmetro para aprovação por diversas 
federações esportivas Nacionais e Internacionais. 

Este é, por exemplo, o piso oficial da Confederação 
Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e também 
da Confederação Brasileira de Basketball (CBB). O 
acabamento do piso é feito com verniz de poliuretano 
especial anti-reflexivo e as demarcações das modalidades 
esportivas em tinta de alta resistência. “Com essa reforma, 
o ginásio do Iate contará com um dos melhores piso para 

NOVO PISO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO 
COMEÇA A SER INSTALADO

a prática esportiva e nossos atletas terão todo conforto 
e segurança de um piso de nível de competição”, 
comemorou o Comodoro Rudi Finger.

 
A reforma inclui, ainda, a ampliação da entrada do 

Ginásio e do Ciate, próximo ao Posto Médico, com a 
instalação da cobertura em estrutura metálica. Serão 
fechadas as estruturas (treliças) na duas  laterais do 
Ginásio com em tela artística (vazada) para bloquear a 
entrada de pássaros.
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ATO DA COMODORIA

ATENÇÃO SÓCIO

GESTÃO

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:

Após a finalização do período de chuvas na cidade, 
o DOL e a Diretoria de Engenharia retomaram as obras 
de recuperação da pista de caminhada e corrida do Iate 
Clube de Brasília, nas áreas do Tênis, Náutica e Orla do 
Lago. Esta é a fase final do processo e inclui o serviço 
de regularização em toda a pista, aplicação de pintura 
especial para pistas de caminhada, troca da sinalização 
de marcação de distância. 

O serviço está sendo realizado com tintas a base 
de resina acrílica de linha esportiva com acabamento 
antiderrapante na cor vermelho tijolo, e as demarcações 
de delimitação na cor branca. O sistema de pintura 
também inclui uma demão de selador e duas camadas de 
regularizador acrílico buscando um melhor acabamento 
e aderência ao substrato.

Atendimento ao Associado durante 
o isolamento social

Retomada das obras da pista de 
caminhada e corrida

ATO DA COMODORIA AC 16/2020
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
NOMEAR o sócio patrimonial Sr. MARTIM FRANCISCO BOTTARO MARQUES – 
P/1999 para o cargo de Vice-Diretor Técnico do Espaço Saúde.  

Brasília, 10 de junho de 2020.

RUDI FINGER
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 17/2020
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
NOMEAR o sócio patrimonial Sr. MARCELO VERANO SILVA – P/229 para o cargo de Vice-
Diretor Administrativo do Espaço Saúde.  

Brasília, 12 de junho de 2020.

RUDI FINGER
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 14/2020
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
Art. 1º. NOMEAR a sócia patrimonial Sra. MARIA CECÍLIA DE ALMEIDA MOÇO – 
P/2719, para o cargo de Diretora do Espaço Saúde.
Art. 2º. EXONERAR a referida sócia do cargo de Vice-Diretora de Beach Tennis.

Brasília, 10 de junho de 2020
RUDI FINGER

Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 15/2020
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
NOMEAR o sócio patrimonial Sr. ALEXANDRE JOSE AMARAL FERREIRA – P/1343, para 
o cargo de Vice-Diretor de Beach Tennis.  

Brasília, 10 de junho de 2020.

RUDI FINGER
Comodoro

S E TO R E S :

T E L E F O N E :  ( 61 )  3329 - 8700

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 e 3329-8711). 

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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NÁUTICA

Sócio, fique atento às novas regras 
de acesso ao Setor Náutico do Iate Clube 
de Brasília, em atendimento ao Decreto 
número 40.817, de 22 de maio de 2020:
 
- Será dado acesso ao Clube aos proprietários de 
embarcações e seus dependentes registrados no 
seu título que tenham o registro da Marinha em seu 
nome (proprietário ou co-proprietário) e registrado na 
Secretaria Náutica;

- o acesso ao Clube será para o proprietário e seus 
dependentes registrados no título por embarcação, 
respeitado o limite de tripulantes definido pela 
Capitania dos Portos;

- o Sócio deverá solicitar o acesso por e-mail à Secretaria 
Náutica (nautica.iate@iatebsb.com.br), no dia anterior, 
até às 16h45, com vistas a permitir a movimentação 
da embarcação para o cais antes do acesso do Sócio. 
Após a conferência, será lançada uma permissão para 
o dia e horário solicitado e enviado uma listagem dos 
Associados para o setor médico para efeito de aferição 
da temperatura corporal;

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

- é recomendável o Sócio trazer sua própria água ou copo 
reutilizável. Os bebedouros poderão ser utilizados, mas 
copos descartáveis não serão disponibilizados;

 - o Sócio não poderá trazer convidados na embarcação 
ao retornar ao Clube;

- ao ingressar no Clube o Sócio e seus dependentes 
deverão se dirigir ao corredor do prédio do DOL para 
aferição da temperatura corporal;

- ao retornar para o cais depois da navegação a 
embarcação ficará atracada até a tarde do dia seguinte  
antes de ser movimentada para o pátio, com exceção 
dos barcos monotipos, jet skis, pranchas a vela e 
caiaques, que deverão ser higienizadas após a guarda;

- o marinheiro que movimentar a embarcação deverá 
higienizar a direção e os bancos;

- o Sócio deverá permanecer o menor tempo possível 
no interior do Clube, apenas o necessário para se dirigir 
à embarcação e proceder com o embarque ou o menor 
tempo possível após o desembarque;

- não está permitido o acesso às demais dependências 
do Clube;

 - durante o tempo que o Sócio permanecer no interior 

Regras de acesso ao setor Náutico e protocolo

do Clube, para a sua segurança e segurança dos 
funcionários, deverá usar máscara facial de forma 
correta, manter distanciamento social de 2m no 
mínimo em qualquer situação, usar seu próprio álcool 
em gel ou o álcool em gel disponibilizado pelo Clube  
antes e depois que tocar em algum objeto, e não formar 
aglomeração;

- a regra acima também se aplica aos casos de acesso 
para manutenção da embarcação;

- é recomendável que cada Sócio traga seu próprio 
álcool em gel e um pano para higiene pessoal e dos 
seus equipamentos;

- a navegação deverá obedecer ao horário de 
funcionamento da marina, que é das 8h às 18h, sendo 
que a movimentação de embarcações na rampa e pátio 
será a fixada no Regulamento do Setor Náutico, das 9h 
às 17h;

- lugares confinados não poderão ser utilizados por 
mais de um sócio ao mesmo tempo;

- ao usar o sanitário do Clube, recomendamos higienizar 
as mãos antes e depois de acionar os registros.

NO CASO DE BARCOS MONOTIPOS, DEVEM 
SER RESPEITADAS AS SEGUINTES REGRAS 
ADICIONAIS:

- O Sócio deve se dirigir diretamente ao galpão, montar 
o barco e se dirigir a rampa;

- o uso da rampa deve ser feito por uma embarcação 
de cada vez;

- apenas um marinheiro, com todos os cuidados e 
regras de afastamento, irá auxiliar a descida e subida 
dos barcos monotipos na rampa;

- a máscara só deve ser retirada após o embarque e 
iniciada a velejada, e deve ser recolocada ao retornar 
ao Clube e se aproximar da rampa;

- o Sócio deve arrumar o seu barco individualmente, 
somente ele deve ter contato com o barco;

EVENTUAL DESRESPEITO A ESSAS REGRAS 
PODERÁ ENSEJAR NA ABERTURA DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR AO 
ASSOCIADO. 

Mais informações na Secretaria Náutica pelos telefones: 
(61)3329- 8747/8748 - Atendimento todos os dias das 
9h às 17h.
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DOL

Os serviços de manutenção em todo o campus do Iate 
Clube de Brasília não param! Esta semana a equipe da 
Diretoria de Operações e Logística realizou, entre outros 
serviços, a manutenção do jardim em volta da Piscina 
da Baleia, ao lado da pista de cooper, e a limpeza da 
escultura “Flotinha”, em frente ao Clube, que será pintada 
pela Engenharia, em seguida. O gramado da área externa 
também recebeu tratamento, com corte e limpeza da área. 
O piso entre as quadras de Tênis também foi lavado.

Devido ao início do período de seca, a equipe de 
jardinagem está  molhando com mais frequência os jardins, 
a fim de evitar que as plantas e gramados fiquem secos.

A Diretoria de Engenharia também providenciou a 
pintura de todo complexo do Poliesportivo Sul.

Campus em constante manutenção
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ENGENHARIA

Na última semana, o Iate trabalhou intensamente 
na resolução de um antigo problema, o recorrente 
alagamento do Ginásio em épocas de chuvas. A Diretoria 
de Engenharia realizou uma relevante obra nos sistemas 
drenagem do lençol freático e de águas pluviais, com 
bombeamento e desobstrução de redes. A obra incluiu a 
construção de um Poço de Visita (PV), que propicia uma 
manutenção e a desobstrução da rede a qualquer tempo.

A medida vai sanar o velho problema e vai proteger e 
garantir durabilidade ao novo piso flutuante de madeira 
maciça Recomaflex Premium Grápia, que começou a ser 
instalado no Ginásio.

Iate realiza drenagem para evitar alagamentos no Ginásio
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ANIVERSARIANTES
13/06 - Danniel Rocha Muniz, Raphael da Rocha 
Muniz, Marconi Antonio de Souza Filho, Arnaldo 
Hilario Viegas de Lima, Ricardo Antonio Mamede, 
Patricia Santana Couri, Jose Bonifacio Carreira Alvim, 
Nilson Oliveira Silva

14/06 - Lucia Helena Canfield Pereira, Jose Sarney 
Filho, Christiane Fernandes, Sergio Victor do Espirito 
Santo, Claudio Picanco da Silva Junior, Adriana 
Teixeira de Toledo, Rodrigo Pereira de Almeida, 
Henrique Ramos e Silva de Souza Lima, Joao Felipe 
Oliveira Maione Alves

15/06 - Juliana de Aguiar Grossi, Rodrigo Gouvea 
Cicutti, Renato Antonio Coutinho Bernardes, Marcia 
Lyra Nascimento Egg, Marcelo Cabrera da Silva, 
Manuel Vitorino Sousa Neto, Juliano Camargo Rosas, 
Dorothy Hugueney Romero, Caio Cicero Madrid 

Magalhaes, Jovana Marteletto Denipoti Costa

16/06 - Arnaldo Amaral Gomes, Ricardo Villas 
Boas T.de Carvalho, Rogerio Villas Boas Teixeira de 
Carvalho, Antonio Eugenio Cavalcante Neto, Marcio 
Augusto Esmeraldo Montella, Ibraim Alves Vieira 
Filho, Mariana Baptista Brandt, Pedro Salomao 
Neto, Marcelo Antonio Martins Almeida, Wanessa 
de Carvalho Miranda, Thiago Stein de Melo e Sousa, 
Fernanda Paiva Motta N. Soares, Hermano Goncalves 
de Souza Carvalho, Paulo Roberto Perez de Almeida

17/06 - Daniela Ferreira de Matos, Caroline 
Quinaglia Araujo Costa Silva, Leonardo de Araujo 
Coutinho, Vania Regina Gomes da Silva, Mansueto 
de Araujo Nery, Marcus Vinicius de Oliveira Palma, 
James Vilela Dantas Cavalcante, Jose Carlos Alves de 
Oliveira, Vladimir Meireles de Almeida

18/06 - Antonio Sergio Graca Carvalho, Haroldo 
Brasil da Luz Junior, Moacir Mustefaga, Adalberto 
Cleber Valadao, Renato Lobao Ferreira, Fernando 
Nepomuceno Cesar, Andre Rodrigues Campos, Carlos 
Augusto Montandon Borges, Francisco Estrela de 
Medeiros Junior, Ivaldo Carvalho Goncalves Lemos, 
Danilo Barbosa Sodre da Mota, Oscar Henrique C. 
de V. Vianna, Eliane Mattioli Alves de Sousa, Manoel 
Araujo Pinto, Leandro Vieira Cunha Botelho, Amarildo 
Barbosa Rodrigues

19/06 - Frederico Torres Augusto, Arnoldo Braga Filho, 
Gustavo Portella Martins, Alessandro França Dantas, 
Alaor Gomes Neto, Juliana Guimaraes Gomes Pereira, 
Vinicius Pina Pinheiro, Laercio Cunha Moll, Nilma 
Melo, Ruda Cabral de M. Barros, Bruno Londe Morato, 
Igor Rocha de Moraes
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TÊNIS DE MESA 

A área do Tênis de Mesa, localizada no térreo do 
Edifício Multifunções, será beneficiada com a instalação 
de um piso próprio para a prática esportiva. As obras 
serão realizadas neste mês de junho, pela Recoma. 
Trata-se de Piso Esportivo Vinílico (PVC) modelo Enlio 
Sports Y-94155 Super Weaving Surface, certificado 
pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), 
aprovado pela norma técnica internacional de segurança 
para pisos esportivos EN 14904. O novo piso vai cobrir 
uma área de 234m2.

Tênis de Mesa receberá piso 
esportivo

EMIATE

O EMIATE, por meio do programa dos Amigos 
Voluntários, conta com a colaboração dos Sócios do 
Iate Clube de Brasília, que há alguns anos vêm ajudando 
instituições de caridade como creches, casa de idosos 
e de apoio diversas, entre outros. “Este ano, frente a 
uma pandemia, estamos nos mobilizando na tarefa de 
arrecadar doações de cestas básicas”, explicou Eliete 
de Pinho Araújo, presidente do EMIATE. Para contribuir, 
basta entrar em contato com a secretaria do setor, pelos 
telefones 3329-8745 ou 3329-8813. “Salientamos 
que toda a contribuição será bem-vinda, e desde já 
agradecemos seu apoio, fundamental para o sucesso 
deste trabalho”, concluiu Eliete.

Campanha da solidariedade do 
EMIATE


