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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

LEGALIDADE ACIMA DE TUDO

A importância da tomada de decisões, em estrita 
observância aos princípios da legalidade e 
moralidade administrativa, tem sido a tônica das 

últimas gestões do Iate, que vêm implementando no 
Clube o necessário e imprescindível cumprimento dos 
ditames da lei.

Como é sabido, aqueles que lidam com o interesse 
e patrimônio coletivo, além de observarem a lei devem, 
também, seguir padrões éticos esperados.

Com base nisso, o Comodoro, visando cumprir a 
determinação do Conselho Deliberativo de demolir o 
prédio da Antiga Sauna, solicitou ao GDF que informasse 
se a referida edificação tem ou não valor histórico para 
a cidade, posto que o prédio foi edificado em 1959, 
antes mesmo de pertencer ao patrimônio do Clube, 
cujo projeto se tem notícia ser de autoria do renomado 
arquiteto Oscar Niemeyer.

A consulta ao GDF foi realizada em caráter 
preventivo, para que a demolição determinada pelo 
Conselho Deliberativo somente fosse executada após os 
esclarecimentos pertinentes, bem como após a concessão 
das autorizações que possibilitassem sua destruição.

Na última terça-feira, 14 de julho, o Secretário de 
Estado  de Desenvolvimento  Urbano e Habitação  do 
DF, respondendo a reiteração do pedido do Comodoro, 
informou que a área técnica ainda não concluiu o 

estudo, entretanto, não obstante a análise em curso, 
ressaltou  que “a demolição  do prédio em questão, 
independentemente de outras medidas a serem 
eventualmente aplicáveis, deverá ser precedida da 
necessária obtenção de licença específica para esse 
fim”, alertando, ainda, que “a realização de demolições 
sem a prévia obtenção da licença sujeitará o infrator às 
penalidades previstas em lei.”

Desse modo, a ausência de imediato cumprimento 
da determinação do Conselho Deliberativo está mais do 
que justificada, pois  o Iate, através de seu Comodoro, 
sempre toma decisões calcadas  em pareceres  de  
sua Diretoria  Jurídica, que prima  pelo cumprimento 
absoluto das leis,  justamente para garantir ao Quadro 
Social que as decisões do Clube não trarão qualquer tipo 
de dano apto a impactar negativamente, seja nas suas 
finanças ou até mesmo no excelente conceito que goza 
em nível nacional, pois o Iate é reconhecidamente um 
dos melhores clubes sociais do país.

O Iate  tem  implantado   uma gestão  séria, 
transparente,  que prima  sempre pela lisura  e probidade 
dos atos praticados, a qual visa, antes de mais nada, o 
bem comum  do Quadro Social, independentemente  
da  corrente política seguida,  pois ao tratar com zelo e 
responsabilidade os assuntos relativos à administração 
do Clube todos são beneficiados, não se podendo 
decidir açodadamente determinadas questões, sob pena 
de colocar em risco  tudo  o que se conquistou ao longo 
de seus 60 anos de existência.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 01/2020

O Iate Clube de Brasília, na forma do artigo 56 de seu Estatuto, NOTIFICA 
os sócios proprietários de título patrimonial com as numerações abaixo 
relacionadas, seus herdeiros ou sucessores, para dentro do prazo de 10 
(dez) dias regularizem sua situação junto à Diretoria Financeira, na Sede do 
Clube, no SCEN Trecho 02, conjunto 04 – Brasília-DF.

Findo este prazo e não havendo quitação dos débitos, o sócio será excluído 
do quadro social, na forma estatutária.

P/677 / P/879

Brasília, 15 de julho de 2020.

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Diretor Secretário

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 005/2020 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais (Estatuto arts. 75, XII, 
e 76, I, “c”),
RESOLVE:
Constituir Comissão composta pelos Conselheiros Efetivos ANTÔNIO 
AUGUSTO PINTO PINHEIRO, HERALDO MOURA COUTINHO e 
SANDRA MARA FIDELIS DE SOUZA para, sob a presidência do primeiro, 
emitir parecer sobre o Relatório de Atividades do Conselho Diretor, inclusive 
quanto aos investimentos previstos e executados, referentes ao 1º semestre 
de 2020.  
 
Brasília, 13 de julho de 2020. 

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

ATOS E CONTRATOS

CONSELHO DELIBERATIVO

Vice-diretor assume interinamente 
o setor Social

Por motivos de saúde, o Diretor Social, Nelson 
Campos, ficará afastado de suas atividades por um período 
de 30 dias. Assume, interinamente o cargo, até o retorno do 
titular, o Vice-diretor, Eider Queiroz.

GESTÃO

GESTÃO

FUNCIONAMENTO DOS CONCESSIONÁRIOS A PARTIR DE 16/07/2020
ESTABELECIMENTOS DIA E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Banca de Jornal Sábado, domingo e feriado das 8h às 18h

Bar do Cunhado Segunda a sexta-feira das 9h às 19h e aos 
sábados, domingos e feriados das 9h às 18h

Bar da Peteca Terça e quinta-feira das 15h às 22h e aos sába-
dos, domingos e feriados das 8h às 20h

Bar do Tênis FECHADO
Cantina dos 
Funcionários

Segunda a sexta-feira das 11h às 14h (somente 
marmita almoço)

Caravela FECHADO
Creperia FECHADO
Cerrado Bar e 
Restaurante FECHADO

Quiosque da Piscina FECHADO
Lanchonete da 
Academia e Sauna FECHADO

DEMAIS SERVIÇOS
Barbearia Terça-feira a sexta-feira das 10h às 21h, aos 

sábados das 10h às 19h e aos domingos e 
feriados das 10h às 16h

Boutique 04 Ondas da 
Academia FECHADO

Boutique 04 Ondas 
Iateshopping FECHADO

Lava - Jato Segunda, terça, quinta-feira a domingo das 9h 
às 18h

Loja Náutica Segunda a sexta-feira das 9h às 17h e aos 
sábados das 9h às 13h

Salão de Beleza Terça a sexta-feira das 10h às 19h, aos sábados 
das 10h às 18h, domingos e feriados das 10h 
às 15h

SPA Saúde (massagem) Segunda a sexta-feira das 8h às 20h, sábados 
das 9h às 18h, domingos e feriados de 9h às 16h

Com novo decreto, Iate amplia 
funcionamento

O Decreto nº 40.988, publicado no Diário Oficial 
do Distrito Federal do dia 14 de julho,  alterou o Decreto 
nº 40.923 (26/06/20), que definia a reabertura dos 
clubes recreativos do DF. Com isso, o Iate pôde ampliar 
seu funcionamento, já que ficou permitida a abertura 
de academias, bares e restaurantes dentro dos clubes. 
Contudo, segue proibida a prática de esportes coletivos e 
a utilização das demais áreas de uso coletivo, tais como 
piscinas, churrasqueiras, saunas e afins, assim como a 

utilização de espaços para a realização de piqueniques ou 
outras atividades que gerem aglomeração.

Desde a última quinta-feira (16), o Iate passou a 
funcionar de segunda a segunda, das 6h às 21h. Todos os 
frequentadores devem continuar a seguir os protocolos e 
medidas de segurança recomendados pelas autoridades 
sanitárias e pelo Iate Clube, que incluem o distanciamento 
mínimo de dois metros entre as pessoas; a utilização de 
álcool em gel 70% para higienização das mãos (será 
fornecido pelo Clube); e a utilização, durante toda a 
permanência nas dependências do Clube, de máscaras 
de proteção facial. Todos os Associados, colaboradores e 
concessionários continuam a ter a temperatura corporal 
aferida na entrada do Clube.

 
A Academia do Iate voltou a funcionar na última 

quinta-feira, seguindo as medidas previstas no Decreto 
nº 40.939, de 02 de julho de 2020. Os detalhes podem 
ser conferidos na página 03, deste jornal. No mesmo dia, 
também foi permitida a reabertura de bares, restaurantes 
e demais concessionários instalados dentro do Clube, 
conforme regras do decreto específico. O funcionamento 
dos concessionários do Iate está disponível na tabela.

O Iate solicita a importante colaboração de todos no 
cumprimento dos protocolos de segurança. O objetivo é 
garantir a saúde e bem estar de todos os frequentadores 
do Iate e evitar as sanções previstas nos decretos do 
GDF, que incluem aplicação de multa e interdição entre 
outras sanções administrativas e penais, nos casos de 
inobservância dos protocolos e das medidas de segurança 
recomendados.
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Academia volta a funcionar com nova rotina de segurança

Com a publicação do Decreto 40.988, no Diário Oficial 
de 14 de julho, as academias localizadas em clubes tiveram 
autorização para voltar a funcionar. Assim a Academia do 
Espaço Saúde retomou suas atividades na última quinta-feira, 
dia 16, adotando medidas de segurança sanitárias e as normas 
exigidas pelo Governo do Distrito Federal. 

A rotina do setor foi adaptada, visando resguardar a saúde 
de todos os frequentadores e colaboradores, e atender às 
determinações do Poder Público. O horário de funcionamento 
é de segunda a sexta-feira, das 6h às 21h, aos sábados de 8h 
às 17h, e aos domingos, das 9h às 15h. Os alunos devem 
observar os protocolos e medidas de segurança, que incluem 
o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas; a 
utilização de álcool em gel 70% para higienização das mãos e 
equipamentos (fornecido pelo Clube); e a utilização de máscaras 
de proteção facial durante toda a permanência no local.

Os alunos que cancelaram a matrícula e desejam retomar os 
treinos devem fazer a reativação pelo e-mail academia@iatebsb.
com.br. Todos os serviços em funcionamento (musculação e 
ergometria, pilates no equipamento, fisioterapia, nutrição e 
montagem de treino) devem ser agendados, pelo site do Iate. Na 
entrada do Espaço Saúde haverá conferência do agendamento 
dos serviços e será realizada a desinfecção das mãos e pés dos 
frequentadores.

“Os equipamentos foram reorganizados de forma que haja 
o distanciamento mínimo de dois metros entre eles. Pedimos 
a atenção para a não utilização dos equipamentos que estão 

ESPAÇO SAÚDE

interditados em virtude de o distanciamento ser inferior a dois 
metros”, explicou a Diretora do Espaço Saúde, Cecília Moço. Os 
espaços destinados à prática de exercício com peso livre foram 
delimitados com fita, também com o objetivo de organizar o 
distanciamento exigido entre as pessoas.

Não estão permitidos, neste primeiro momento, a utilização 
das catracas, bebedouros, armários e chuveiros, brinquedoteca, 
bem como a realização de aulas coletivas e modalidades que 
propiciam contato físico. Também não serão fornecidas toalhas 
aos alunos, que deverão trazer de casa também suas garrafas de 
água.

A Academia disponibiliza toalhas de papel e produto 
específico de higienização para que os Associados possam 
usar nos equipamentos de treino, como colchonetes, halteres 
e máquinas, com orientação para descarte imediato nas lixeiras 
disponíveis.

A duração das aulas e dos serviços foi reduzida para 
viabilizar os novos protocolos de limpeza. Para isso, a Academia 
é fechada de 1 a 2 vezes ao dia, por pelo menos 30 minutos, para 
limpeza geral e desinfecção dos ambientes. Para a musculação 
e a ergometria são disponibilizadas 40 vagas por horário e para 
o pilates no equipamento, há uma vaga por profissional/horário 
(aula individual, com duração de 40 minutos). Para fisioterapia e 
nutrição houve redução no tempo de atendimento, passando de 
60 para 50 minutos, também com agendamento virtual.

“Estamos nos empenhando para oferecer um serviço 
de excelência ao Quadro Social, prezando pela garantia da 
segurança, bem-estar e saúde da coletividade”, concluiu a 
Diretora.
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Campeonato Brasileiro Interclubes Online de Vela

Foi finalizado, nesta 5ª feira (16), o 1º Campeonato 
Brasileiro Interclubes Online de Vela, para velejadores/
jogadores com até 22 anos, organizado pelo Iate Clube 
de Brasília, com apoio do Comitê Brasileiro de Clubes 
(CBC), Confederação Brasileira de Vela (CBVela), 
Federação Náutica de Brasília (FNB) e Noroeste Náutica. 
Originalmente, o evento estava previsto para acontecer 
em Brasília, de acordo com a programação da CBVela e 
CBC. Mas, a pandemia do Novo Coronavírus suspendeu 
as atividades esportivas em todo país.

Foram quatro dias de disputas nas classes Laser, J70, 
49er e Offshore, nas raias de New York, Kiel, Sydney e 
Aarhus, com a participação de 38 velejadores, de 14 
clubes: Iate Clube de Brasília, Iate Clube Itamaracá, 
Tempo Wind Clube, Iate Clube Lago de Itaipu, Cabanga 
Iate Clube, Veleiros do Sul, Team Brazil, Yacht Club 
Santo Amaro, Projeto Grael, Clube Naval Charitas, 
Yacht Clube da Bahia, Iate Clube do Rio de Janeiro, Iate 
Clube de Santa Catarina e Escola de Vela Lars Grael; 
representando oito estados (RS, SC, PR, SP, RJ, DF, BA 
e PE). Jovens velejadores consagrados participaram 
da regata online, entre eles Campeões Brasileiros e 
Campeões Sul Americanos.

O grande campeão do evento foi Bruno Ramos, do 
Iate Clube de Brasília. Em em 2º lugar, veio Tiago Monteiro 
do Cabanga, Iate Clube-PE; em 3º, Lucas Dantas, do Iate 
Clube de Brasília; em 4º, Matheus Câmera, do Veleiros 
do Sul-RS; e em 5º, Breno Ramos, também do Iate Clube 
de Brasília. Também foi premiado o melhor clube, 
considerando a pontuação dos três melhores velejadores 
de cada clube e o campeão foi o Iate Clube de Brasília.

Para os participantes que concluíram sete regatas, 
também teve sorteio de brindes fornecidos pela loja 

NÁUTICA

Noroeste Náutica “Tudo para o seu veleiro” (61) 
33494940 / 982470008. Os sorteados foram: 1º Sorteio - 
Sapatilha de neoprene: Andrey Godoy-PR; 2º Sorteio - 5 
metros de cabo spectra de 3mm: Fernando Menezes-SC; 
3º Sorteio - Caixa térmica 45 litros da marca Coleman: 
Felipe Leal Manfro-RS.

Velejadores mirins destaque na 
Seleção Brasileira

Dois velejadores mirins sócios do Iate Clube de Brasília, 
a Vitória Viegas e o Luiz Felipe Amaral, alcançaram bons 
resultados no Campeonato Brasileiro e no Campeonato 
Seletiva da Classe Optimist (até 15 anos) realizados no 
início deste ano, que os credenciou para compor a seleção 
brasileira que vai representar o país no Campeonato Norte-
americano e no Campeonato Asiático no segundo semestre.

O setor de comunicação do Iate fez recentemente 
dois vídeos com estes atletas, os quais estão publicados no 
Youtube, no site e nas redes sociais do Iate. O objetivo era 
chamar a atenção das autoridades para a necessidade de 
se retomar os treinamentos sob a orientação dos técnicos 
do Iate com toda a segurança necessária, seguindo os 
protocolos do Iate, da FNB e da CBVela, considerando 
que são barcos individuais e, portanto, sem contato com 
terceiros ao praticar o esporte.
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NÁUTICA

Atividades do EMIATE continuam 
durante a pandemia

Campanha da Solidariedade do 
EMIATE

As alunas do curso de pintura do EMIATE continuam tendo 
aulas online com a professora Jaqueline Marafon, neste momento 
de distanciamento social, para a prática não ser interrompida. 
As aulas são práticas e têm tido grande aproveitamento pelas 
alunas, que estão produzindo belíssimas obras. Confira!

Os Associados que ainda não são matriculados no curso 
também podem participar. Inscrições e informações na Secretaria 
do EMIATE, pelo telefone 9674-7786. 

Para os Sócios que queiram participar da Campanha da 
Solidariedade do EMIATE, ainda é possível fazer doações. Por 
meio do apoio dos Amigos Voluntários, o setor vem há alguns 
anos ajudando instituições de caridade como creches, casa 
de idosos, casas de apoio diversos, entre outros. “Em 2020, 
frente a uma pandemia, estamos nos mobilizando na tarefa de 
arrecadar doações de cestas básicas. Aqueles que desejarem 
contribuir, podem entrar em contato com EMIATE ou fazer 
a entrega diretamente no setor, no primeiro andar do Edifício 
Multifunções”, explicou Eliete de Pinho Araujo, presidente do 
EMIATE. Mais informações 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.

EMIATE

“O que mais nos estimula na Diretoria de Esportes 
Náuticos é ver o desenvolvimento dos atletas desde a idade 
sub 15 até os da Vela Jovem com idade sub 23. Encaro 
como um grande desafio transformar o Iate em um clube 
formador de atletas” disse o Diretor de Esportes Náuticos, 
Flávio Martins Pimentel.

Atualmente o Iate conta com recursos próprios e 
do CBC para investir na base, apoiar a participação dos 
atletas em todos os campeonatos importantes e realizar 
outros tantos no Clube. No caso dos dois velejadores, a 
participação e o apoio financeiro da família para viajar 
com frequência, participar de clínicas, treinamentos e 
campeonatos em outras cidades foram fundamentais para 
essas conquistas.

Em breve o Iate vai receber barcos da Classe Optimist 
e da Classe Laser novos, competitivos, para serem usados 
pela equipe de velejadores, e também um bote para uso 
dos técnicos, adquiridos com recursos do CBC referentes 
ao edital 7.

Está sendo iniciada a elaboração de um projeto para 
o edital 8 para contratação de técnicos de vela, tênis e 
natação com recursos do CBC. Em breve o CBC lançará 
o edital 9 para a compra de material de consumo, para a 
conquista de um desempenho esportivo de excelência. “O 
apoio do Comodoro Rudi e do ex-Comodoro Edison Garcia 
foram fundamentais e agradeço de coração. Também 
ressalto a importância do programa de contribuintes 
temporários atletas para o aumento da competitividade e 
desenvolvimento da equipe. Acredito que a próxima gestão 
poderá avançar com projetos de captação de recursos para 
a formação de atletas de alto rendimento e formação de 
uma equipe de apoio multidisciplinar”, ressaltou Flávio.

Os vídeos dos velejadores do Iate podem ser acessados 
no link: https://www.iateclubedebrasilia.com.br/escola-
vela-videos/
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ANIVERSARIANTES
18/07 - Ricardo Jose Macedo de B. Pereira, Flavia 
Goncalves de Oliveira Maestrali, Sergio Roberto 
Muller, Daniel Behmoiras Reicher, Luis Eduardo 
Colins Borba, Janete Carvalho Freitas, Marluce 
Sampaio Duarte, Vinicius Silva Pacheco, Geraldo 
Magela Lopes de Freitas, Bruno Costa Gagliardi

19/07 - Roger Nayef Fakhouri, Zenon Kouzak, 
Valquiria Oliveira Quixada Nunes, Marco Antonio 
do Amaral, Guilherme de Araujo Lemos Reis, Carlos 
Martino Martins, Tiago Streit Fontana, Joao Gabriel 
Gondim de Lima Filho, Adriano Marcos Yida, Carlos 
Henrique Motta Coelho, Victor Raymond Steytler, 
Ricardo Rego Puntel, Alysson Sousa Mourao, 
Gustavo Freire Santos, Marcos Pagnoncelli, Marcus 
Braga de Albuquerque, Rafael Gomes Sasaki, Mario 
Alberto Vidal Pessolani

20/07 - Claudia Ferraz dos Santos Silveira, Graziela 

Rosal Honorato, Jorge Eduardo Barreto Brasil, 
Alexandre Matheus da C. Kronenberger, Fabio Pereira 
Fonseca Aires, Sergio Luz de Souza, Ana Carla de 
Andrade Rabelo, Sergio de Sousa Guimaraes, Pedro 
de Alcantara Bernardes Neto, Paola Fabrizia Miranda 
Marcante, Rogerio Caroca Cavalcante, Andre 
Machado de Siqueira

21/07 - Paulo Jose de Araujo, Arnaud Macedo de 
Oliveira Filho, Ana Catarina Gurgel de Souza, Italo 
Oliveira Torres, Carlos Frattini Goncalves Ramos, 
Marcelo Dantas de Araujo Maia, Natalia Lopes 
da Cunha, Andre Ricardo Rodrigues Santos, Carla 
Maciel Monteiro Sollberger, Solange da Silva Faria 
Frota, Joao Lucas Amaral Tonello

22/07 - Mario Habka, Luiz Carlos Attie, Antonia 
Ponte Alencar de Carvalho, Torben Schmidt Grael, 
Paulo Cesar Mafra Pelanda, Gabriela Lins Passos, 

Alexandre Rodrigues Frota Neves, Fabio Resende 
da Silva, Frederico Inocente Messias, Helena Vitoria 
Zuma e Maia, Denilson Fonseca Goncalves, Andrea 
Soares Rodrigues, Eli Issa

23/07 - Lucas Jacinto Bauer, Gustavo Henrique 
dos Santos Mendonca, Adriana Machado Orlandi, 
Joao Claudio Amancio Dias, Andre Luiz Andrade 
Bobroff, Leda Maria de Oliveira Magalhaes, Mauricio 
Menezes de Souza, Rosa Nhuch Boianovsky, Carlos 
Alvares da S. Campos Neto

24/07 - Luiz Carlos de Medeiros Filho, Joao Matos da 
Silva Filho, Francisco Jose Goncalves Novais, Antonio 
Jose de O Telles de Vasconcellos, Pedro Fernandes 
de Melo, Joao de Morais Silva, Joanilda Werle de 
Camargo Soares, Rodrigo Mendes de S. Rodrigues

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e Marketing
Projeto gráfico (Doado ao ICB): Glêves Campos 
Editora Chefe:  Simone Azevedo (DF 7302/98)

Diagramação: Ketlyn Hanna
Setor de Clubes Esportivos Norte, trecho 2, conjunto 4, Brasília-DF

(61) 3329-8700; Tiragem: duas mil unidades – www.iateclubedebrasilia.com.br

DIRETORES DO DIA

18/07/2020 (Sábado)
Flávio M. Pimentel

19/07/2020 (Domingo)
Marília Reis Gallo 

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Geraldo Augusto Andrade Baião, Isabela Baeta Valadares Gontijo e Thiago Rodrigues

de acordo com as normas do processo de admissão ao quadro social, solicita-se aos associados que comuniquem à Comodoria, no prazo máximo de 30 dias, 
fatos de seu conhecimento que possam incompatibilizar os candidatos citados com os princípios e normas que regem o convívio social.

NOVOS SÓCIOS

GESTÃO
Barbearia do Iate já está funcionando

O Iate Clube de Brasília conta agora com uma 
inovadora barbearia, com maquinários modernos e 
serviços de qualidade, para atender gostos clássicos e 
também os diferenciados! Tudo isso com preço mais 
acessível do que o da concorrência.

A nova barbearia abriu as portas na última quinta-
feira e o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 
10h às 21h, aos sábados das 10h às 19h, e aos domingos 
e feriados, das 10h às 16h. O novo concessionário 
pretende trazer, para o público masculino do Iate, as 
mais recentes novidades do segmento, sem perder a 
essência dos serviços clássicos de barbearia. A barbearia 
contará com oito profissionais, entre barbeiros e barman, 
que receberam recente treinamento de capacitação e 
reciclagem.

O atendimento está sendo realizado de acordo medidas 
de segurança determinada pelo GDF e pelos órgão de saúde 
e segundo o protocolo interno do Iate, que determina: a 
higienização das cadeiras de uso coletivo regularmente; a 
disposição das cadeiras de atendimento a uma distância 
de 2m uma das outras; a proibição da permanência de 
pessoas em cadeiras de espera dentro do estabelecimento; 
a esterilização de todos os equipamentos de trabalho após 
cada atendimento; o uso obrigatório de máscaras tanto 
pelo prestador de serviço como pelo cliente, além de uso 
de protetor “face shield” por todos os trabalhadores; que a 
ventilação natural do ambiente seja privilegiada; e que as 
toalhas e lençóis sejam de uso exclusivo para cada cliente. 
O atendimento é realizado em regime de agendamento 
para que não haja fila de espera. As mesmas regras são 
válidas para o Salão de Beleza e o Spa Saúde.


