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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 QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A 
DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA SAUNA

Em 13 de fevereiro deste ano, em reunião Ordinária e 
Extraordinária, o Conselho Deliberativo determinou 
a demolição do prédio da Antiga Sauna e conferiu ao 

Conselho Diretor o prazo de 120 dias para a execução. 
Cabe ressaltar que anteriormente havia sido definido, na 
reunião do mesmo Conselho Deliberativo, do dia 27 de 
fevereiro de 2018, a manutenção do prédio e foi, a partir 
de então, elaborado um projeto pelo Conselho Diretor 
para a revitalização do espaço.

O moderno projeto visava atender uma demanda 
importante para o Clube, que é a guarda e conservação 
de todo o acervo cultural e histórico do Iate, que hoje está 
na Antiga Sede, prédio de madeira e bastante antigo. Nele 
estava contemplado um amplo espaço cultural, que não 
existe atualmente no campus. Cabe ressaltar que, após 
a demolição, nada poderá ser construído no local em 
função da proximidade da orla do Lago.

Com o intuito de conferir e garantir a legalidade da 
demolição, já que o prédio havia sido construído no local 
para sediar a Novacap e foi incorporado à área destinada à 
construção do Iate Clube de Brasília, a Comodoria entrou 
com pedido de consulta junto aos órgãos oficiais do 

Governo do Distrito Federal, visando elucidar a dúvida (se 
está sob área tombada), bem como garantir a autorização 
para demolição. Tal ação se configura inclusive como 
precaução frente a uma possível responsabilização do 
Clube pela demolição de um prédio histórico. Porém, até 
a presente data não houve resposta ao questionamento.

“À todas providências que estão sendo tomadas 
em busca da legalização para a demolição foi dado 
conhecimento ao Conselho Deliberativo, por meio de 
ofícios internos. Por isso, nos causou estranheza que 
tenham aberto um processo administrativo contra mim 
na última quarta-feira”, contou o Comodoro Rudi Finger. 
“Cumpriremos a decisão do Conselho Deliberativo assim 
que obtivermos as autorizações e permissões dos órgãos 
públicos responsáveis, visto que esta Comodoria não está 
obrigada a fazê-lo sem atender aos ditames da lei, sob 
pena de responsabilidade civil e criminal”, explicou.

Segundo o Comodoro, ao estipular o prazo para a 
demolição, o Conselho Deliberativo deixou de considerar 

CONTINUA NA PÁGINA 02
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IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 004/2020 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso 
de suas atribuições estatutárias e regimentais,
RESOLVE:
1. INSTAURAR Processo Disciplinar nº 002/2020, para apuração dos fatos ali 
narrados, nos termos do art. 5º, inciso I, da Resolução do Conselho Deliberativo 
nº 001/2011, c/c o art. 45, III, “a”, do Estatuto do Clube e art. 16, VI, do Regimento 
Interno do Conselho Deliberativo; e

2. CONSTITUIR Comissão composta pelo Conselheiro Nato FREDERICO 
HENRIQUE VIEGAS DE LIMA e pelos Conselheiros Efetivos SILVIO SELMO SARTINI 
e WALTER CARLOS ALARCÃO para, sob a presidência do primeiro, nos termos do 
art. 3º da Resolução nº 001/2011, conduzir o referido processo disciplinar, que será 
ao final julgado pelo Conselho Deliberativo, em conformidade com o respectivo 
Regimento Interno.

Brasília, 24 de junho 2020.

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO CAPA

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

os entraves burocráticos para a autorização da obra. Além 
disso, quando tomou a decisão, em fevereiro deste ano, 
não se poderia prever a pandemia, que geraria diversos 
tipos de transtornos, tanto para empresas quanto para o 
governo local, tornando os processos ainda mais lentos.

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. 
A pandemia impôs uma série de mudanças e adaptações, 
inclusive no setor público, com o home office, suspensão 
de contratos e redução de equipes, o que acaba por 
demandar prazos maiores de atendimento.

“No Iate Clube de Brasília, que está fechado em 
cumprimento dos decretos distritais, a prioridade neste 
momento tem sido a sanitização e as readequações para 
a reabertura, com o objetivo de resguardar vidas, cuidar 
da saúde de nossos colaboradores e Associados”, disse o 
Comodoro, que contou ainda que, dessa forma, a abertura 
do processo administrativo foi recebido com surpresa 
por todo o Conselho Diretor. “A atitude demonstra a 
arbitrariedade do processo interposto pelo Conselho, num 
momento onde todo o mundo está focado no controle 
da doença e na criação de novas rotinas e protocolos 
preventivos e com entendimento e empatia quanto a 
flexibilização de prazos”, completou.

“Esta Comodoria reforça que a demolição, quando 
autorizada, será realizada com toda a segurança exigida 
e precedida de informação prévia ao Quadro Social”, 
esclareceu Rudi Finger.
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Os Diretores do  Iate Clube da gestão 2017/2020 se 
solidarizam com o Comodoro Rudi Finger, que passou 
a responder indevidamente processo administrativo 
disciplinar aberto por determinação do Presidente do 
Conselho Deliberativo, sob o pífio argumento de não ter 
sido procedida a demolição da antiga sauna no prazo de 
120 dias estipulado na reunião de fevereiro/2020.

Todos os membros do Conselho Diretor têm conhecimento 
sobre as medidas  que vêm sendo tomadas pelo Comodoro 
visando realizar a demolição, já que diversas diretorias 
estão diretamente envolvidas na sua execução, tais como 
jurídico, financeiro, engenharia,   administrativo e operações 
logísticas, e após a análise acerca da legalidade da prática 
do ato, deparou-se com a possibilidade do prédio fazer 
parte do acervo arquitetônico tombado  do Plano Piloto, já 
que foi construído  mesmo antes da inauguração da Capital 
Federal para sediar a Novacap, sendo imprescindível o 
pronunciamento dos órgãos governamentais, tanto que 
foi  protocolado  pedido  nesse sentido  junto à Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano do GDF, ainda pendente de 
resposta.

A competência do Comodoro para realizar os atos 
executivos, previsto no art. 91 do Estatuto, traz consigo a 
grande responsabilidade de zelar pela sua legalidade e pelo 
bom nome do  IATE, não  podendo ser imposta  a tomada 
de decisões contrárias à lei ao bel prazer de quem quer 
que seja, sob pena de todo o quadro social sofrer as suas 
consequências.

Outro  ponto que merece repúdio é o fato ter sido  
divulgado  no Jornal  Metrópoles, do dia 25 de junho do 
corrente ano, a matéria denominada “Divergência sobre 
antiga sauna  do  Iate Clube ameaça permanência do 
Comodoro”, onde  há informação  sobre a abertura do 
processo disciplinar, quando  sequer o ato tinha sido  
publicado  no  Jornal  do Iate, e nela se afirma que o Comodoro 
deixou de atender determinação do Conselho Deliberativo, 
o que ameaça a sua permanência à frente da associação, fato 
que é flagrantemente contrário ao que dispõe o art. 4º. da 
Resolução 001/2011  do próprio Conselho Deliberativo,  na 
qual é assegurado o sigilo necessário à elucidação dos fatos 
ou exigidos pelo interesse da instituição e a sua divulgação 
da forma como ocorreu denigre a imagem do Comodoro  
e do próprio Iate, somente se justificando sua propagação 
pela ação delituosa de pessoas descompromissadas com o 
futuro do Clube e que não respeitam o regramento interno e 
pretendem implantar o caos e a insegurança jurídica, o que 
certamente trará sérios prejuízos a todos.

Desse modo, registra-se, com pesar, que o ato impensado 
do Presidente do Conselho  desrespeita o trabalho 
desenvolvido pelo Conselho Diretor nos últimos anos, 
assim como  ofende a honra do Comodoro Rudi Finger, 
que vem exercendo suas funções com zelo e  dedicação  
integral, empenhando todos os seus esforços pessoais em 
prol da família iatista em detrimento da sua vida pessoal, 
com o que repudiamos veementemente o ato de abertura do 
processo administrativo, pois sequer considerou que desde 
março o Clube encontra-se fechado em razão da Pandemia 

Nota de Solidariedade ao Comodoro Rudi Finger
do Novo Coronavírus e a maioria das atividades do País 
paralisadas ou sendo desenvolvidas de forma sofrível, o que 
é de conhecimento público e notório, tanto que diariamente 
são editadas leis criando normas de caráter transitório e 
emergencial para regulação das relações jurídicas, tanto 
que  até mesmo os prazos prescricionais foram suspensos, 
mandatos prorrogados, eleições adiadas entre outras, o 
que demonstra a excepcionalidade desse período sem 
precedentes na história da humanidade.

Brasília, DF, 25 de junho de 2020.
Temístocles Grossi

1º.  Vice-Comodoro e Diretor de 
Esportes Coletivos

 
Celina Mariano de Oliveira Silva

2ª. Vice-Comodoro
 

Juliano da Cunha Frota Medeiros
Diretor Jurídico

 
Carlos Alberto Ferreira Junior

Diretor Secretário
 

João Alfredo de Mendonça Uchôa
Diretor Financeiro

 
Marili Maria Amorim Peixoto 

Rodrigues
Diretora Administrativo e de Recursos 
Humanos e Assessora do Comodoro

 
Ricardo  Macedo

Diretor de Patrimônio  e Suprimentos
 

Francisco Carpóforo da Rocha Neto
Diretor de Engenharia

 
Francisco Zenor Teixeira

Diretor de Operações e Logística
 

Nelson Campos
Diretor Social

 
Carlos Alberto Santiago

Diretor Cultural
 

Sidney Campos Silva
Diretor de Comunicação  e Marketing

 
Nelson Diniz de Oliveira

Diretor Médico
 

Flavio  Martins Pimentel
Diretor de Esportes Náuticos

 
Ana Claudia de  Oliveira  Costa Barreto

Diretora de Esportes Individuais e 
Vice-Diretora de Patinação

 
Maria Cecilia de Almeida Moco

Diretora  do Espaço Saúde
 

 Edward Cattete Pinheiro Filho
Vice-Diretor de Esportes Aquáticos

 
André Ruelli

Vice-Diretor de Informática
 

Danilo Mello Mattos
Vice-Diretor de Windsurf-SUP

 
Tomaz Alves Nina

Vice-Diretor de Informática
  

Moisés do Espírito Santo Júnior
Vice-Diretor de Sinuca

 
Marcelo Teixeira Gallerani

Vice-Diretor Motonáutica
Marília Aparecida Rodrigues dos R Gallo

Vice-Diretora de Jogos de Carta
 

Ruy Parente Vianna Filho
Vice-Diretor de Peteca

 
Gilson Machado da Luz

Vice-Diretor de Tênis
 

Jaime Sampaio Bicalho
Vice-Diretor de Tênis de Mesa

 
Rodolfo Gonçalves Júnior

Vice-Diretor de Squash
 

Luciano Ponte de Oliveira
Vice-Diretor de Futevôlei

 
Ana Carolina Aguiar Cardoso Naves

Vice-Diretora do Clube de Corrida
 

Juliano Camargo Rosas
Vice-Diretor de Escolas Náuticas

 
Maurício Carneiro de Albuquerque

Vice-Diretor de Planejamento e 
Orçamento

 
Jorge Eduardo Barreto Brasil

Vice-Diretor de Voleibol
 

Eider Alves de Faria e Queiroz
Vice-Diretor Social

 
André Luis da Silva

Vice-Diretor de Futebol
 

André de Azevedo Machado
Vice-Diretor de Basquete

 
Gilmar Tadeu Soriano

Vice-Diretor de Judô
 

Alexandre José Amaral Ferreira
Vice-Diretor Beach Tênis

 
Martim Francisco Bottaro Marques

Vice-Diretor Técnico  do Espaço Saúde
 

Marcelo Verano Silva
Vice-Diretor Administrativo do Espaço 

Saúde
 

Eliete de Pinho Araújo
Presidente do EMIATE

 
Nídia Marlene Fernandes
Vice-Presidente do CIATE

 
João Lima Bastos

Presidente do CIATE
 

Guilherme Juliano
Ouvidor Geral

 
José Lírio Ponte Aguiar
Assessor do Comodoro

CONSELHO DIRETOR
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Conselho Deliberativo abriu um processo disciplinar contra Rudi 
Finger após o chefe da associação não demolir prédio dentro do 
prazo
Comodoro do Iate Clube, Rudi FingerVinicius Santa Rosa/Metrópoles - 
Isadora Teixeira / isadora.teixeira@metropoles.com

25/06/2020 18:00,atualizado 25/06/2020 18:35

Um desentendimento envolvendo a antiga sauna 
do Iate Clube de Brasília levou à abertura de processo 
disciplinar que ameaça a permanência do comodoro, 
Rudi Finger, à frente da associação.

O Conselho Deliberativo decidiu, em fevereiro de 
2020, que o prédio da antiga sauna do clube deveria ser 
demolido e deu um prazo de 120 dias para execução.

Mas o comodoro não atendeu a determinação de 
prontidão e optou por consultar órgãos oficiais a respeito 
da legalidade da derrubada. O prédio histórico, que hoje 
está vazio, fica na área tombada da cidade.

Por causa do descumprimento da determinação 
do colegiado, o presidente do Conselho Deliberativo, 
Antonio Oscar Guimarães Lóssio, resolveu, nessa quarta-
feira (24/06), instaurar o processo disciplinar nº 002/2020 
contra Finger.

Uma comissão composta por três conselheiros vai 
conduzir o procedimento interno que, ao final, será 
julgado pelo Conselho Deliberativo. Se houver maioria, 
Rudi pode ser expulso da Comodoria.

No dia 9 de junho, o perfil do Iate Clube de Brasília no 
Facebook postou uma foto do acervo que mostra o Salão 
Social, inaugurado em abril de 1975, e o prédio da antiga 
sauna, construído em 1969.

“Ali funcionavam a sauna, o salão de beleza e uma sala 
de descanso”, descreveu. O edifício alvo da discórdia é o 
redondo que aparece no alto da imagem (veja na galeria).

Confira, na íntegra, a matéria publicada no portal Metrópoles

O que diz o Iate Clube
Em nota, o Iate Clube de Brasília disse que, “com o 

intuito de conferir e garantir a legalidade da demolição, 
já que o prédio havia sido construído no local para 
sediar a Novacap antes mesmo do Iate Clube de Brasília, 
a Comodoria solicitou, por meio de ofício, consulta 
aos órgãos oficiais do Governo do Distrito Federal 
responsáveis, visando elucidar a dúvida, bem como 
garantir a autorização para demolição”.

A associação afirmou ter procurado a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano (Seduh), mas não recebeu 
retorno até esta quinta-feira (25/06). “Tal ação se 
configura, inclusive, como precaução frente a uma 
possível responsabilização do clube pela demolição de 
um prédio histórico”, assinalou.

O Iate Clube destacou que o Conselho Deliberativo 
“tem sido informado constantemente a respeito das 
providências que estão sendo tomadas em busca da 
legalização para a demolição, o que não justifica a 
abertura do processo administrativo”.

“A Comodoria esclarece, ainda, que cumprirá a decisão 
do Conselho Deliberativo assim que tiver as autorizações 
e permissões dos órgãos públicos responsáveis, visto 
que não está obrigada a fazê-lo sem atender aos ditames 
da lei, sob pena de responsabilidade civil e criminal do 
representante legal do Iate”, assinalou.

A chefia do Iate Clube de Brasília disse também que o 
Conselho Deliberativo “deixou de considerar os entraves 
burocráticos” ao estipular o prazo para a demolição.

“Assim como, quando tomou a decisão, em fevereiro 
deste ano, não se poderia prever a pandemia, que geraria 
diversos tipos de transtornos, tanto para empresas quanto 
para o governo local. A Comodoria do Iate reforça que a 
demolição, quando autorizada, será realizada com toda 
a segurança exigida e precedida de informação prévia ao 
Quadro Social”, afirmou.

Rudi Finger foi eleito comodoro em outubro de 2017. 
A chapa da qual ele fazia parte, a Harmonia, recebeu 705 
votos. O triênio da gestão de Finger acaba neste ano.

Tradicional
Inaugurado no mesmo ano de Brasília (1960), o Iate 

Clube é um dos mais badalados da capital.
A associação é a que abriga o maior número de 

embarcações na orla do Lago Paranoá: 600, entre lanchas, 
velas e barcos. Para fazer parte da confraria, deve-se 
esperar que algum associado queira vender o título ou 
participar de um leilão com outros interessados.

Espalhado por 150 mil m², o lugar possui 13 quadras 
esportivas, 8 restaurantes, 6 piscinas, academia e 20 
churrasqueiras.

Fonte: www.metropoles.com/colunas-blogs/grande-angular/divergencia-
sobre-antiga-sauna-do-iate-clube-ameaca-permanencia-de-comodoro

CONSELHO DIRETOR
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NÁUTICA

Na última semana, os funcionários da Engenharia, 
dos setores de pintura e manutenção (eletricista, 
bombeiros hidráulicos e pedreiros) concluíram a fixação 
das novas torres de serviços, ao longo do cais, entre a 
1ª rampa de descida/subida de barcos e a Piscina da 
Baleia. As antigas torres eram de concreto e possuíam 
somente ponto de energia e iluminação. Agora, as torres 
são de fibra de vidro padronizadas com o cais flutuante, 
contendo ponto de água, ponto de energia e iluminação.

O Governo do Distrito Federal (GDF) liberou, no final 
de abril, o acesso aos donos de embarcações (veículos 
automotores) dentro das áreas de marinas de clubes recreativos 
localizados na orla do Lago Paranoá. Para o cumprimento da 
determinação sem que haja prejuízos para a saúde e bem 
estar de Sócios e funcionários, deverão ser observadas as 
seguintes regras para o acesso dos proprietários que possuem 
embarcações registradas na Marina do Iate Clube de Brasília:

 
- 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 ou co-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), com até 1 (uma) hora 
de antecedência, 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 enviada 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 que o Sócio traga 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, o necessário para se dirigir à embarcação e 
proceder com o embarque ou montagem do barco monotipo 
ou o menor tempo possível após o desembarque ou a 
desmontagem do barco monotipo;

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

- Durante o tempo que o Sócio permanecer no interior do 
Clube, para a sua segurança e segurança dos funcionários, 
deverá usar máscara facial de forma correta, manter 
distanciamento social de 2 metros, 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 

Melhorias no Setor Náutico

Confira as regras atualizadas de acesso ao Setor Náutico do Iate Clube de 
Brasília

gel e um pano para higiene pessoal e dos seus equipamentos;

- O horário de funcionamento da marina é das 8h às 18h, 
sendo que a movimentação de embarcações na rampa e pátio 
é 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;

- O uso da rampa deve ser feito por um barco monotipo de 
cada vez e com a ajuda de apenas um marinheiro, com todos 
os cuidados e regras de afastamento, e uso do álcool em gel 
antes e depois da manobra;

- A máscara só deve ser retirada após o embarque e iniciada a 
navegação e deve ser recolocada ao se aproximar do Clube.

 
EVENTUAL DESRESPEITO ÀS ESSAS REGRAS PODERÁ 
ENSEJAR A 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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QUARENTENA

Que algumas tendências e processos que estavam 
em caminho foram acelerados durante a pandemia 
todos sabem. Entretanto, há muitas outras variantes que 
surgiram para transformar estruturalmente o mercado.

Marcos Gouvêa de Souza, fundador e diretor-geral 
do Grupo GS& Gouvêa de Souza, apontou algumas 
mudanças que serão permanentes no universo do varejo. 
Sua chegada inclui uma adaptação do mercado, dos 
lojistas e também do consumidor, que ditará as novas 
formas de comprar. Entenda melhor essas mudanças:

1 – Home office permanente e economia de espaços
“Havia uma leve tendência de o home office 

crescer. Estimava-se que, em 21 anos, chegaríamos ao 
patamar que atingimos em três meses”, avalia Marcos, 
explicando que, com essa nova realidade, as empresas 
se deram conta de que é possível economizar espaço 
com escritórios menores e tornar a vida mais simples, 
sem horas gastas no trânsito, por exemplo.

2 – Mudança estrutural do mercado
Com um menor deslocamento de pessoas, que 

passarão mais tempo em casa, toda a estrutura do varejo 
mudará. “As pessoas mudarão o local em que fazem 
compras, usarão mais o delivery como alternativa de 
refeição, etc.”, completa o executivo.

3 - Reformulação de eventos e viagens
Sabe aquelas viagens de negócios ou feiras que 

reuniam milhares de pessoas? Isso deve ser bastante 
impactado. “Com as lives, conseguiremos promover 
eventos que, em vez de 2 mil pessoas, podem receber 
10 mil, por exemplo”, explica Marcos. E isso trará um 
impacto direto sobre a indústria de hotéis, turismo, 
alimentação, entre outros segmentos.

4 – Mudança de perfil do omniconsumidor
O consumidor DC (Depois do Coronavírus) será muito 

mais preocupado com a saúde, qualidade da alimentação, 

Seis mudanças irreversíveis que a pandemia trouxe ao varejo

locais que frequenta, higiene e quanto tempo fica em um 
espaço. Tudo isso altera também o perfil de gastos da 
população, abrindo novas possibilidades de negócio em 
muitas áreas.

5 – Alteração de valores
“As empresas estão pesquisando, analisando, 

querendo entender para onde as coisas vão para se 
reposicionarem no que diz respeito a canais, produtos, 
embalagens, estratégia de distribuição e lojas”, conta 
Marcos. Agora, todos devem aprender a valorizar mais a 
questão de conveniência e proximidade.

6 – Nova rotina de trabalho
É quase unanimidade que estamos mais produtivos 

durante o período de quarentena. “Trabalhamos mais 
horas, perdemos menos tempo em deslocamento e há um 
senso de urgência que não havia no passado”, explica 
Gouvêa. Soma-se a isso uma pressão para reduzir custos 
e elevar o faturamento – um desafio herdeiro do Agile 
Digital que deve alterar permanentemente a maneira de 
trabalhar.

Estima-se que o comércio eletrônico no Brasil 
possa chegar a R$ 100 bi de faturamento em 2020 – 
crescimento de 61,5% em relação a 2019. Adaptar-se a 
essa nova realidade é fundamental para sobreviver em 
um mundo que certamente não será mais o tempo – em 
todos os sentidos. Outro ponto importante será o Direto 
ao Consumidor. Após esse período, ele será ainda mais 
acessível, já que marcas e fornecedores de produtos e 
serviços estarão ainda mais próximos do consumidor.

Mudança de cultura organizacional, agilidade e foco 
no consumidor serão primordiais nas companhias, sejam 
elas pequenas ou gigantes. Vale destacar que, com a 
proliferação de ofertas online, a concorrência aumenta e 
ganhará terreno quem prestar o melhor serviço e oferecer 
a melhor experiência de compra. 

Fonte: Mercado & Consumo
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ANIVERSARIANTES
27/06 - Marcos da Silva Colares, Maria Cristina 
de Carvalho Ramos, Jose Luiz Rossi Junior, Renata 
Santos Miranda de Almeida, Roberto de Azevedo 
Dantas, Vitor Ribeiro Bandeira de Mello, Edmundo 
Starling Loureiro Franca, Carlos Alberto de O. 
Mansur, Rogerio Fontes de Resende, Ivan de Faria 
Malheiros, Luis Fernando Ramos Molinaro, Priscila 
Pimentel Jacob, Geraldo Magela Leite Junqueira, 
Breiner Araujo Queiroz, Andrea Nogueira de 
M. Pereira Pinto, Mauricio Alves Ribeiro, Victor 
Evangelista Andrade Silva

28/06 - Denise Sankievicz, Jairo Nobrega 
Martinez, Luciana Ribeiro e Fonseca, Tarcísio 
Vieira de Carvalho Neto, Luiz Henrique Oliveira de 
Carvalho, Roberto Velloso Filho, Sueli Rodrigues 
Paes, Rodrigo Fonseca dos Santos V. Ferreira, Paulo 
Roberto Lacerda Mendes, Janine Malta Massuda

29/06 - Jaqueline Stankovits M. de Souza, Gustavo 
Pinto Z. Ferreira, Miguel Pedro de Vasconcelos 
Souza, Raphael Luiz Nogueira da G.Silveira, 
Renata Neiva Pinheiro, Paulo Henrique de Oliveira, 
Antonio Curi, Fernanda Queiroz Bastos, Mariana 
Martins Mundim Tzemos

30/06 - Noêmia Gualberto de Souza, Pietro Lemos 
Costa, Engels Lury Barbosa Guedes do Rego, Luiz 
Gustavo F. M. de Freitas, Paula Maria Pessoa de 
Abreu, Cássio Aviani Ribeiro, Gabriel de Moura 
Siqueira, Sergio Cozzetti Bertoldi de Souza, Ubajara 
Berocan Leite, Fabio Castro Alves Ribeiro, Kelly 
Cristina Fiel

01/07 - Cecilia Husni Hanna de Lima, Gustavo 
Henrique Lontra Neto, Alessandra Frota Cordeiro, 
Carlos Ferreira Portilho, Fabiano Toni, Oraida 
Oliveira C. Tamanini, Edson Gondim Silvestre, Elisa 
Cardoso Sarkis Simao, Emilia Chama Liutkeviciene

02/07 - Diogo Thomson de Andrade, Ian Miranda 
Joels, Natalia Mello Rosa Braga, Marcelo Figueiredo 
Ribas, Rodrigo Bonna Nogueira, Wilson da Silva 
Nunes Filho, Camila Valadares Gertrudes Pereira, 
Andre Gustavo Levi de Oliveira, Carlos Murilo e. P. 
de Carvalho, Paulo Varandas Junior, Leandro Castro 
M. de Melo, Jose Eduardo Trevizoli, Adriana Cruz 
Soldi

03/07 - Moacir Araujo Machado Dias Filho, Kamilla 
Nascimento Fernandes, Jorge Salim Caied Junior, 
Leila Puccini Secunho, Josino Carvalho Cordeiro, 
Riezo Silva Almeida, Fernanda Lindoso de Araujo, 
Luciano Mancuso da Cunha, Ailton Antonio de 
Moraes, Lydio Celso Safe Carneiro Jr., Ricardo 
Jose Soavinski, Mauro Francisco de Andrade Filho, 
Roberto Wassita Curi, Jose Olimpio Filho, Spartacus 
Eduardo Bottaro Marques, Sandro Pereira Aucelio, 
Mariana Gomes Gianelo

ATENÇÃO SÓCIO CONCESSIONÁRIOS

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:

Em virtude do fechamento mediante a pandemia e 
visando garantir a manutenção do Spa Saúde “Massagem 
e Estética” no Iate Clube de Brasília, o concessionário 
está disponibilizando vouchers de compra de serviços 
antecipados, com descontos.

  
A compra é feita com pagamento antecipado e os 

atendimentos serão agendados para quando o Spa 
retomar os atendimentos, com tempo indeterminado 
para uso dos serviços. Confiras promoções:

Atendimento ao Associado durante 
o isolamento social

Spa Saúde disponibiliza vouchers 
de compra de serviços antecipados

SETORES
Telefone: (61) 3329-8700

Ouvidoria ouvidoria.iate@iatebsb.com.br
Secretaria / 
Administra-

tivo

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.

10 sessões de massagem 
(modeladora, drenagem e 
relaxante “50min”)  de

R$ 439,95 por apenas R$ 360,00

10 sessões radiofrequência 
(corporal e facial) de R$ 497,00 por apenas R$ 420,00

01 sessão de peeling diamante 
incluindo (drenagem facial 
+ higienização + máscara 
rejuvenescedora)

133,00 por apenas R$ 89,90

DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA
Banco do Brasil Agência: 3477-0
Conta corrente: 118.004-5 Emanuele Rego Carvalho
CPF: 798.557.411-53
Enviar comprovante para o WhatsApp 99337-8585.


