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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

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 
TODO O IATE

CONTINUA NAS PÁGINAS 03 E 04

O Iate está ficando cada vez melhor para quando 
puder reabrir as portas e receber os Associados. 
Os serviços de manutenção em todo o campus 

do Iate Clube de Brasília continuam incessantemente.

Esta semana a equipe da Diretoria de Operações e 
Logística realizou, entre outros serviços, uma limpeza 
na orla do Lago Paranoá. O Espaço Poliesportivo Sul 
também recebeu limpeza minuciosa em toda sua 
extensão, incluindo o lustre. Esse serviço se estendeu 
aos vidros, na área externa, na entrada do Clube, e ao 
Quiosque do Atleta. O mesmo aconteceu com o local 
onde ficava o Restaurante do Farol, que passou por 
limpeza integral, inclusive no telhado. Os colaboradores 
do setor também fizeram a limpeza e higienização do 
bebedouro da Tribuna do Futebol.

O DOL está reformando os jardins em frente às quadras 
de Tênis, reformulando o jardim em frente à Sede Social 
e continua executando a limpeza da área nobre, atrás 
dos galpões da Engenharia. O serviço já chegou à área 
da reciclagem. As equipes fizeram a retirada de ervas 

daninhas de todo o gramado. Foi realizada também a 
recuperação do gramado e a retirada de piso de concreto 
na área das piscinas infantis.

No Iate TV, foi realizada a limpeza geral, a manutenção 
nos aparelhos de ar condicionado, das luminárias e das 
máquinas de café. As escadas do toboágua receberam 
pintura nova e foram instalados os móveis novos na 
churrasqueira G1.

Melhorias na Sala de Estudos

Nas últimas semanas, o Iate Clube de Brasília 
trabalhou na manutenção da Sala de Estudos e fez 
a revisão de todas as baias e ajustes nas cadeiras que 
apresentavam algum defeito. Todas as tomadas do 
espaço foram revistas para melhor atender ao Associado 
quando o Clube puder retomar suas atividades. O espaço 
também recebeu uma fina limpeza e houve manutenção 
nos aparelhos de ar condicionado.
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IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 003/2020

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e, em conformidade com 
o art. 114, §§ 1º e 2º, do Estatuto,
RESOLVE:
Constituir Comissão Eleitoral composta pelo ex-Presidente e Benemérito 
AMAURI SERRALVO, pelos Conselheiros Natos JOÃO CARLOS DE CASTRO 
ROLLER e MAURO DINIZ BRUMANA, como representantes do Conselho 
Deliberativo; e pelo Diretor de Operações e Logísticas, FRANCISCO ZENOR 
TEIXEIRA, e pelo Ouvidor Geral, GUILHERME DE SOUSA JULIANO, como 
representantes do Conselho Diretor para, sob a presidência do primeiro, 
acompanhar, observar e fazer cumprir as disposições estatutárias, normas 
e instruções disciplinadoras do processo eleitoral, bem como promover a 
realização das Eleições Gerais para o triênio 2020/2023.
 
Brasília, 16 de junho de 2020.

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

ATO DA COMODORIA AC 018/2020
Triênio 2017/2020

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso XXII do artigo 91 do Estatuto do Clube,
RESOLVE
Art. 1º. DESIGNAR o Sr. HÉLIO DE ARAÚJO FREITAS, prestador de serviços 
autônomos, como PREGOEIRO para orientar, operacionalizar e conduzir o Pregão 
Eletrônico nº 002/2020, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE BARCOS, MASTREAÇÕES E VELAS DA CLASSE 
OPTIMIST, VISANDO A ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PARQUES 
ESPORTIVOS QUE O IATE CLUBE DE BRASÍLIA DISPONIBILIZA AOS ATLETAS 
EM FORMAÇÃO, NA FORMA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DO 
CBC – COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES. 

Art. 2º. DESIGNAR os integrantes da Comissão Permanente de Licitação, nomeados 
através do Ato da Comodoria AC 42/2019, para, em conjunto com o Diretor de 
Esportes Náuticos Sr. FLÁVIO MARTINS PIMENTEL, compor a equipe de apoio ao 
Pregão Eletrônico nº 002/2020, visando a observância e o cumprimento das normas 
estabelecidas pelo Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, bem como a realização dos 
atos institucionais necessários à realização do referido certame.

Brasília, 18 de junho de 2020.

RUDI FINGER
Comodoro

AVISO DE PRORROGAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 003/2020

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 003/2020, 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 
15/06/2020 fica PRORROGADA para o dia 24 de junho 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, 15 de junho de 2020.

CELINA MARIANO OLIVEIRA SILVA
Presidente da Comissão

EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2020

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 06 de julho 
de 2020, às 15h, na sala de treinamento da Náutica, propostas comerciais 
observando o menor preço para a AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE 24 
CAVALOS DE POTÊNCIA COM MOTOR DE 4 CILINDROS.

O Edital completo e demais especificações estará à disposição dos interessados 
no sítio eletrônico www.iateclubedebrasilia.com.br.
 
Brasília/DF, 19 de junho de 2020.

CELINA MARIANO OLIVEIRA SILVA
Presidente da Comissão

AVISO DE PRORROGAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 001/2020

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do IATE CLUBE DE 
BRASÍLIA, em cumprimento ao disposto no item 14.8 do Edital Convocatório, 
comunica aos interessados na participação do Certame Licitatório na modalidade 
CONCORRÊNCIA N.º 001/2020, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 
UNIFORMES, que a sessão agendada para o dia 08/06/2020 fica PRORROGADA 
para o dia 22 de junho 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 sítio eletrônico www.iateclubedebrasilia.com.br.

Brasília-DF, 15 de junho de 2020.

CELINA MARIANO OLIVEIRA SILVA
Presidente da Comissão

CONSELHO DELIBERATIVOATOS E CONTRATOS

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. As instituições irão 
buscar as Cestas Básicas. São elas:

Campanha da solidariedade do 
EMIATE

NOME DA INSTITUIÇÃO (CNPJ) CONTATO RESPONSÁVEL
Lar dos Velhinhos Francisco de Assis
Park Way CNPJ: 03.603.727/0001-51 3386-1067 Sra. Amanda

Creche Criança Cidadã do Varjão
CNPJ: 05.471.667/0001-96 3468-1984 Sra. Núbia

Instituição AMPARE – Vila Planalto
CNPJ: 00.328.443/0001-06 3274-9561 Sra. Monique ou 

Amanda
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CAPA
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CAPA

GESTÃO

O Conselho Diretor do Iate Clube de Brasília ganhou 
novos reforços esta semana. Maria Cecília de Almeida 
Moço assumiu o cargo de Diretora do Espaço Saúde. Em 
seu lugar, na Vice-Diretoria de Beach Tennis, assumiu 
Alexandre José Amaral Ferreira, Sócio desde 2007, que 
já atuou neste mesmo cargo na gestão do ex-comodoro 
Edison Garcia. Também no Espaço Saúde assumiram 
Martim Francisco Bottaro Marques, como Vice-Diretor 
Técnico, e Marcelo Verano Silva, como Vice-Diretor 
Administrativo.

Maria Cecília é professora, Sócia do Iate desde 2007, 
e será responsável pela direção geral do Espaço Saúde. 
Entre as atribuições estão planejar, organizar, coordenar 
e supervisionar as atividades do setor, além de elaborar 
regulamentos e zelar pelo cumprimento das disposições 
estatutárias do Clube, em conjunto com seus vice-
diretores.

O Vice-diretor Técnico, cargo assumido por Martim, 
professor da UnB e Sócio do Iate desde 2000, será 
responsável pela equipe de professores e estrutura da 
Academia, garantindo a manutenção dos materiais e 
máquinas, supervisionando o atendimento prestado 
pelos profissionais e buscando novas tendências do 
mercado fitness.

Já o empresário Marcelo, Associado desde 2014, 
que assumiu como Vice-Diretor Administrativo, 

Novos Diretores são empossados no Iate

cuidará da equipe da recepção, apoio, brinquedoteca, 
sauna e prestadores de serviço no Espaço Saúde 
(concessionários), além de supervisionar os contratos do 
setor e acompanhar as contas orçamentárias.

A nova direção do Espaço Saúde assume em um 
momento desafiador. Fechada desde meados de março 
em cumprimento aos decretos do GDF, a Academia 
já está adotando, preventivamente, protocolos de 
segurança para quando puder retomar das atividades. 
“Nossa preocupação é garantir a saúde e a segurança 
dos Sócios e colaboradores, por isso não estamos 
medimos esforços para fazer as mudanças necessárias”, 
contou o Comodoro Rudi Finger. Os detalhes podem ser 
conferidos no vídeo publicado na última quinta-feira 
(17) no site e nas redes sociais do Iate.

Desde que fechou, a Academia também está passando 
por um minucioso processo de renovação, 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. 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 inspeção geral em todos aparelhos, para 
que mantenham a performance no retorno dos treinos.
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CONCESSIONÁRIOS

ATENÇÃO SÓCIO

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, todos os dias da semana. O restaurante voltou 
a funcionar de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, 
e segue atendendo nos sistemas de entrega e retirada 
(Portaria Norte), com almoço e sobremesa.

Os pedidos podem ser feitos por WhatsApp, pelos 
números 99222-3190 e 99943-0793. O cardápio 
também será disponibilizado por estes números. 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.

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:

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. Por este número também é 
possível checar os tipos de serviços oferecidos e valores 
de cada um deles.

Restaurante da Dadá passa a 
funcionar diariamente para entrega

Atendimento ao Associado durante 
o isolamento social

Adquira seu voucher do Lava-Jato 
com desconto

SETORES
Telefone: (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.

ENGENHARIA

Foram finalizadas as obras nos sistemas de drenagem 
do lençol freático e de águas pluviais do Iate, com 
bombeamento e desobstrução de redes, para evitar 
alagamentos no Ginásio de Esportes. A obra incluiu 
a construção de um Poço de Visita (PV), que propicia 
uma manutenção e a desobstrução da rede a qualquer 
tempo. O grande espaço para a construção do poço, 
que foi cavado entre as quadras de Tênis e as piscinas 
infantis, foi tapado esta semana, com a recolocação do 
tradicional piso em pedras portuguesas.

Engenharia conclui obra de 
drenagem
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ANIVERSARIANTES
20/06 - Garigham Amarante Pinto, Indalecio Martins 
Dal Secchi, Frederico Guelber Correa, Fabio Gebrim de 
Souza, Romi Adriani Poffo, Gustavo Machado Barbosa, 
Sonia Damasco do Vale, Bruno Fracasso, Jose Geraldo 
Maciel Junior, Pojucam da Rocha Cortes, Sanny Franca 
Pedrosa Tavares, Marcelo Toledo Watson, Luisa Gonçalves 
de Oliveira Maestrali, Carlos Pedro Dal Col, Wilson Cesar 
Carvalho, Flavio Henrique Unes Pereira, Barbuse Pires 
Leal, Marco Antonio Gomes de Souza, Alexandre Luiz 
Pinto do Amaral

21/06 - Gabriel Gomes Malheiros, Filipe Pereira Fortes, 
Carlos Mateus da Costa C. Branco, Rosa Teixeira da 
Silva Seabra, Luiz Paulo Gonçalves de Oliveira, Jose 
Luis Roberto Gurgel de Sousa, Ney Rego Barros Junior, 
Fernando Barata R. Blanco Barroso, Pedro de Assis Ribeiro

22/06 - William Passos Jr., Juliana Faria Nunes, Marcio 
Edvandro Rocha Machado, Luiz Felipe Mendonça Costa, 
Pedro Raphael Campos Fonseca, Milton Lopes Barroso V. 

B. Carvalho, Ana Paula Rodrigues Neves Beltrami, Tatiana 
Helena Paiva da Costa Gomide, Saulo Garcia Queiroz, 
Delnei de Abreu Andrade, Rodrigo Dantas de Araujo 
Maia, Flavia Leal Coelho de S. e Oliveira

23/06 - Alexandre Santos de S. Lima, Rafael Almeida 
de Oliveira, Maria Carolina Piloto de Noronha, Aline 
Rodrigues Ferreira, Alexandre Cardoso Veloso, Igor de 
Souza Bessa Luz, Ronaldo Augusto A. de Carvalho, 
Isabella Cristina Coelho Campos da Paz, Paula Moreno 
Paro Belmonte, Francisco Jose de Campos Amaral, 
Mariana Studart Soares Pereira, Luz Marina Ferreira 
da Silva, Ricardo da Costa Martinelli, Luiz Henrique 
Nunez de Oliveira, Joao Bosco de Carvalho Lima 
Freitas, Tiago Lyra de Faro

24/06 - Marco Antonio Lopes, Joao Carlos Cendron, 
Paulo Penha de Lima, Joao Carlos de Castro Roller, 
Helio Santa Rosa Camara Mafra, Joao Alexandre 

Ribeiro Goncalves Barbosa, Simone Paiva da Costa 
Gomide, Alexandre Cardoso Chaves, Humberto 
Bedeschi Dilascio, Joao Roberto da Cunha, Uyran 
Ayres da Silva Junior, Jose Ruy de Carvalho Demes, 
Gabriela Moreira de Azevedo Soares

25/06 - Marcelo de Faria Franco Negrão, Jose Paulo 
Afonso de Sousa, Luiz Carlos Ferreira de Carvalho, 
Maurilio Ferreira Matos, Bruna Lobão da Mota Botelho, 
Marilene Amaral Weiler, Francisca Dalvis Pereira, 
Maria Celina Aquino Serra, Helga Moura Kehrle

26/06 - Sebastião Jose da Silva Neto, Marcela Mourão 
Cysne Rocha, Paulo Roberto Gonçalves Ribeiro, 
Alcides Tostes de Aquino Leite, Filipe Simas de 
Andrade, Ferdimando Cerqueira, Jose Sarto Mendes 
Carneiro, Oswaldo Guy Machado de S. Castro

QUARENTENA

Em meio à pandemia, com o fechamento estendido 
do comércio, suspensão de ações esportivas e culturais 
e a recente retomada das atividades comerciais, ainda 
teremos muitos desafios a superar. O coronavírus 
trouxe não apenas uma crise de saúde de inimagináveis 
proporções, mas também representa um divisor de águas 
na ordem econômica e social mundial. 

Além da maior dificuldade de acesso aos produtos 
e serviços imposta pelo isolamento social, houve uma 
retração no consumo devido à queda na renda de grande 
parte da população e a insegurança nos empregos. De 
acordo com dados do Indicador de Atividade do Comércio 
da Serasa Experian, as vendas no varejo na semana do 
Dia das Mães, por exemplo, registraram queda de 30,7% 
em relação ao mesmo período do ano passado, mesmo 
com empresários se reinventando para vender online e 
por meio de entregas.

Em seu recente documento “O novo consumidor pós 
COVID”, a McKinsey & Company aponta incerteza sobre 
a futura retomada do consumo e que empresas resilientes, 
que geraram mais valor nas fases de recuperação e de 
crescimento, sairão vencedoras. Segundo o relatório, 
empresas resilientes direcionam esforços simultaneamente 

Pandemia traz mudanças no comportamento do consumidor

para responder (garantir medidas apropriadas de resposta 
à crise e continuidade da operação), retornar (gerenciar 
o período de crise e endereçar oportunidades para uma 
retomada mais saudável e rentável) e reimaginar (como 
será o “novo normal” e definir implicações em como a 
empresa deveria reinventar e desenhar a estratégia e 
operação).

O documento revela, ainda, o quanto a crise está 
afetando a vida dos brasileiros: cerca de 80% estão 
pessimistas ou inseguros em relação à economia, 40% 
têm medo de perder o emprego, 50% tiveram a renda 
reduzida e 70% estão cortando gastos.

Mesmo com a tendência de melhora apresentada 
nas últimas semanas, o padrão de consumo no futuro 
ainda é difícil de prever. Mas, algumas mudanças de 
comportamento são esperadas para o “novo normal”: 
digital onipresente, consumo repensado, aumento 
da (in)fidelidade, casualização e indulgência, o novo 
papel da casa, saúde e qualidade de vida, consumo 
seguro, sustentabilidade redefinida e desvalorização da 
metrópole.

Importante ressaltar que a crise COVID-19 acelerou 
o processo de digitalização do Brasil e o consumidor 
brasileiro passou a realizar online atividades que não 
imaginava antes da crise. Houve, ainda, aumento 
substancial do e-commerce e a aceleração do investimento 
em mídia digital, para reforçar a conexão afetiva com 
consumidores.

Neste cenário de crise, as empresas perceberam que 
conectar-se aos clientes digitalmente é mais importante 
do que nunca. Por passarem mais tempo em casa, as 
pessoas estão mais conectadas do que antes. Este é o 
momento de avaliar a atual maturidade das empresas na 
Internet e dar um novo passo, começando a investir em 
presença nas redes sociais, no desenvolvimento de um 
site e em estratégias digitais.


