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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

USO DE MÁSCARAS É OBRIGATÓRIO NO 
IATE E EM TODO O DF

Como parte das ações de combate à proliferação do 
novo coronavírus, o uso de máscaras de proteção 
facial é obrigatório em todo o Distrito Federal. O 

decreto que estabelece a penalidade foi publicado em 
edição extra do Diário Oficial (DODF) do dia 23 de abril 
e continua válido.

Segundo o texto, o uso de máscaras segue as 
orientações do Ministério da Saúde e elas devem ser 
usadas em espaços públicos, vias públicas, transporte 
coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais e de 
serviços da capital.

As multas pelo não uso de máscaras faciais são de 
R$ 2 mil para pessoas físicas e R$ 4 mil para pessoas 
jurídicas. O crime cometido por quem não usa o acessório 
tem previsão no artigo 268 do Código Penal e consiste em 
incidência de crime de infração contra medida sanitária 
preventiva. Pode ser aplicada pena de 1 mês a 1 ano de 
detenção, mais multa a ser aplicada pelo delegado, além 
dos R$ 2 mil.

Segundo o secretário do DF Legal, Cristiano 
Mangueira, a fiscalização vai endurecer ainda mais a 
partir desta semana. “Quanto às máscaras não cabe mais 
conscientização. A obrigatoriedade é a partir de maio, as 
pessoas precisam obedecer. Na primeira semana, haverá 
multa. Na segunda, as pessoas serão levadas à delegacia 
para responder por crime”, explicou. 

Soma-se a isso o Decreto nº 40.923, que dispõe 
sobre a reabertura dos clubes recreativos do DF, que 
inclui a exigência do uso de máscaras por todos os 
seus frequentadores. Segundo o decreto, aqueles que 
descumprirem as medidas exigidas estarão sujeitos à multa, 
interdição, suspensão de alvará enquanto perdurar o estado 
de calamidade pública e demais sanções administrativas e 
penais, nos termos previstos em leis e decretos que regem 
a matéria. 

No Iate - A obrigatoriedade do uso do equipamento de 
proteção também consta nas regras de reabertura do Iate, 
amplamente divulgadas aqui no Jornal do Iate, no site do 
Clube e nas redes sociais oficiais da instituição.

A regra está valendo no Clube para os colaboradores, 
Sócios e prestadores de serviço. O uso de máscaras é 
obrigatório não apenas para o acesso ao campus, mas em 
todas as dependências do Iate, durante todo o tempo de 
permanência. Os frequentadores também deverão ficar 
atentos e respeitar as orientações das organizações de 
saúde e do GDF em relação ao distanciamento mínimo 
entre as pessoas.

Projeto do DESASSOREAMENTO DA DÁRSENA 2 está 
disponível para análise

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, Rudi Finger, atendendo às 
disposições estatutárias (art 88, parágrafo 2º), dá conhecimento 
ao quadro social de que o projeto básico de conclusão do 
DESASSOREAMENTO DA DÁRSENA 2 está disponível para análise na 
Diretoria de Engenharia, localizada na área norte do Clube.
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Máscaras de proteção facial à venda 
no Iate

Atividades do EMIATE continuam 
online

Campanha da solidariedade do 
EMIATE

Para aqueles que ainda não possuem máscaras de 
proteção facial de uso obrigatório para o acesso ao Clube, 
o Iate colocou o item à venda na Secretaria Social, pelo 
preço de custo de apenas R$ 5,00. Estão disponíveis 
modelos adulto e infantil, nas cores preta, azul e branca, 
com a marca comemorativa dos 60 anos do Clube.

Os alunos do curso de violão do EMIATE continuam 
tendo aulas online com o professor David Evaristo neste 
momento de distanciamento social, para que não haja 
interrupção no aprendizado. As aulas são práticas e têm 
tido grande aproveitamento pelos alunos. Os Associados 
que ainda não estão matriculados no curso também podem 
participar. Inscrições e informações pelos telefones 3329-
8745 / 3329-8813. As aulas acontecem às terças-feiras, às 
18h.

Para quem quer ajudar, ainda é possível fazer doações. 
Por meio do apoio dos Amigos Voluntários, Sócios do Iate 
Clube de Brasília, o EMIATE 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 setor. Mais informações: 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.

ATENÇÃO SÓCIO

EMIATE

Academia do Iate disponibiliza 
aulas online

A direção da Academia do Iate, com o objetivo de 
atender também aqueles alunos que ainda não estão 
prontos para retornar aos treinos presenciais, vai dar início 
ao projeto de aulas online. Assim, os alunos poderão, 
no conforto de suas casas, se exercitar e melhorar sua 
capacidade física.

“A prática da atividade física é fundamental para a 
melhoria do sistema imunológico e não deve ser tratada 
apenas como lazer, mas como uma ferramenta necessária 
para a manutenção da saúde”, ressaltou a Diretora do 
Espaço Saúde, Cecília Moço. “A Academia do Iate sempre 
trabalhou para proporcionar aos seus alunos o melhor 
serviço. Por isso, neste primeiro momento, as aulas serão 
liberadas para todos os Associados, sem nenhum custo”, 
explicou.

As aulas online serão disponibilizadas no site do Iate 
Clube de Brasília (www.iateclubedebrasilia.com.br), no 
ícone da Academia, assim como a grade horária, com 
as informações dos dias e horários das aulas. Em caso 
de dúvidas, os Sócios podem entrar em contato com a 
recepção do setor, pelo telefone 3329-8755. 

A Direção da Academia reforça que está devidamente 
preparada para receber os alunos para os treinos 
presenciais. Para tanto, adotou medidas de segurança 
sanitárias e segue as normas exigidas pelo GDF. Toda 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 que preferirem treinar presencialmente 
devem observar os protocolos 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 também deverão levar sua toalha e 
garrafa de água de uso pessoal.
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Velejador do Iate rumo à vaga 
Olímpica para Tóquio 2021

Inscrições abertas para aulas de 
Kitesurf

Estão abertas as inscrições para as aulas de Kitesurf, 
com o instrutor Alex Leo. Os Sócios interessados podem 
procurar a Secretaria Náutica para obter mais informações 
e, em seguida, podem agendar dia e horário diretamente 
com o professor, pelo telefone (61) 99909-9662.

O instrutor é formado em Educação Física, tem 
experiência no esporte desde 2000, é federado pela 
Associação Brasileira de Kitesurf (ABK), juiz de todas 
as modalidades de kite (inclusive de protesto), gestor de 
escolas da ABK e foi Campeão Brasiliense de Kitesurf, em 
2019.

Para Sócios, o valor do curso com duração de 12h é de 
R$ 2.400,00. Podem também ser contratadas aulas avulsas, 
com duração de 1h cada, por R$ 250,00. Mais informações 
pelos telefones: (61) 3329-8747/8748.

O velejador Ricardo Paranhos do Iate Clube de Brasília 
disputará, em outubro, a Copa Brasil de Vela, em Ilhabela. 
O evento será a última etapa do processo de classificação 
para os Jogos Olímpicos, na classe 470. Ou seja, o campeão 
deste evento será o representante do Brasil nesta classe nas 
Olimpíadas de Tóquio 2021.

“Entrar para uma categoria Olímpica não é nada fácil, 
os adversários estão treinando e se preparando há anos, em 
alta intensidade. Consequentemente, se faz necessária uma 
dedicação integral numa campanha. Nossa rotina exige 
treino em água praticamente todos os dias, treino físico três 
vezes na semana, acompanhamento técnico periódico, 
psicológico e nutricional. Também é comum fazermos 
grandes temporadas de treinamentos em diferentes raias 
como Florianópolis, Búzios, Ilhabela, Porto Alegre e 
Brasília”, disse Ricardo.

O velejador começou no esporte aos 11 anos 
de idade, na Escola de Vela do Iate Clube de Brasília. 
No Optimist, o atleta conquistou duas vezes o Top 5 
no Campeonato Brasileiro e garantiu vaga na Seleção 
Brasileira em dois campeonatos mundiais. Além disso, 
foi 3º lugar no Campeonato Sul Americano e 5º lugar no 
Campeonato Mundial da Classe Optimist. Depois dos 15 
anos, velejou um período curto na classe Laser 4.7 e foi 
campeão Sul Americano Sub18. Na sequência, começou a 
velejar em barcos de dupla devido ao seu biótipo. Velejou 
na classe 420, foi bicampeão Brasileiro e conquistou vaga 

NÁUTICA

na Seleção Brasileira para dois Campeonatos Mundiais da 
Juventude. Como a classe 420 é uma classe preparatória 
para a classe 470, seguiu a ordem natural e começou a 
velejar no barco 470 visando as Olimpíadas de Tóquio. 
No ano passado, Ricardo Paranhos e sua dupla, Rodolfo 
Streibel, conquistaram o título de campeões Brasileiros 
e Sul Americanos. Atualmente são os favoritos para a 
conquista da vaga Olímpica 2021.

“Nosso maior adversário é o tempo, tendo em vista 
que somos uma das duplas mais novas na disputa da 
vaga. Estamos sempre tentando transformar o máximo de 
tempo que temos em treinamento e preparação, que vão 
nos deixar mais próximo do objetivo. A competição em 
Ilhabela será de altíssimo nível, pois nossos adversários são 
muito experientes. Nós vamos com todas forças visando 
defender o título do ano passado e nos classificar para os 
Jogos”, disse Ricardo.

O Diretor de Esportes Náuticos, Flávio Pimentel, deseja 
sucesso e bons ventos ao atleta do Iate, Ricardo Paranhos, 
e destaca que nunca o Iate teve um atleta tão perto de 
participar de Jogos Olímpicos. Acompanhe as notícias da 
dupla Ricardo Paranhos e Rodolfo Streibel no Instagram @
timebra7 (https://www.instagram.com/timebra7).
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ANIVERSARIANTES
25/07 - Elismar Teixeira Vasconcelos, Marcelo 
Braconi Rocha de Oliveira, Carlos de Gaulle 
Evangelista, Viviane Ferreira de Lima Soares, 
Konrad Munis Pereira da Rocha, Rafael Barbosa 
Roda Figueiredo, Marcello Katalinic Dutra, Admar 
Gonzaga Neto, Shaila Poli Villas Manzoni, Debora 
de Paula Silveira Moura Martins, Sidney Cristovao 
do Monte Valle, Roberto Pompeu de Sousa Brasil 
Neto, Rudy Maia Ferraz, Alexandre Fontoura 
Bezerra, Julio Francisco Semeghini Neto

26/07 - Antonio Augusto Pinto Pinheiro, Wlanir 
Santana P. Almeida, Erasmo Aimone Pinto Junior, 
Walquiria de Oliveira Moraes, Rodrigo Pereira de 
Mesquita, Fernando Pauro Oliveira

27/07 - Thiago Seyffarth de Andrade, Andre 
Venancio da Silva, Humberto Luiz Ribeiro da Silva, 

Ana Cristina de Cesaro Moura, Sergio Eduardo 
Correia Costa Gomide, Monica Feres Cardillo, 
Otavio Ribeiro Damaso, Ricardo Cambiaghi C. de 
Moraes, Frederico Medeiros de Souza, Alessandra 
Bertini Nunes, Walmer Antonio Fellet Filho

28/07 - Marcio Machado Vieira, Paulo Camillo 
Vargas Penna, Marco Antonio de Brito Moreira, 
Jorge Nocello de Souza Junior, Hartmut Gunther

29/07 - Simao Guimaraes de Sousa, Rosana Maria 
Dourado de Mello, Arnaldo Gomes, Mara Nubia 
Pereira, Andre Luiz da Silva Campos, Deoclecio 
Britto Hagel, Alessandra Jorge Baptista, Joana 
Vitoria de Meiroz Grilo, Rodrigo de Andrade 
Moreira, Gilson Ribeiro de Azevedo, Maria Marta 
de Souza Machado, Giancarlo Rodolfi, Fernando 
Cesar Barbosa Joranhezon, Rafael Moreira Mota, 

Claudia Cardoso Danna Carloni, Marineide 
Martins Borges, Rita Delfina de Medina Figueiredo, 
Roberto de Figueiredo Caldas, Andre Clemente 
Lara de Oliveira

30/07 - Cezar Augusto da Silva Castro, Valeria 
Carneiro de Albuquerque, Luis Claudio de Souza 
Bueno, Daniel Roger Barboni, Pablo Roberto 
Mendes de Sousa, Paulo Cesar Dias Vanzeto, Bruno 
de Araujo Colares, Alexandre Cordeiro Macedo, 
Carlos Augusto Klink, Jair Antonio Bilacchi

31/07 - Nelson Campos, Patricia Rosa Calmon, 
Sergei Studart Quintas, Jose Alberto Couto Maciel, 
Israel Jose da Cruz Santana, Gustavo Oliveira de 
Andrade, Milton Teixeira de Carvalho, Carlos 
Henrique da Fonseca Tavares Areas

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e Marketing
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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

25/07/2020 (Sábado)
Luciano Ponte de Oliveira 

26/07/2020 (Domingo)
Maria Cecília Moço 

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Milena da Costa Silva, Herivaldo Ferreira e Mircio Antonio Alves Filho

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

DOL segue com a manutenção no campus do Iate

A Diretoria de Operações e Logística segue com a rotina 
de fina limpeza e desinfecção de todos os setores do Iate 
Clube de Brasília. Na última semana, as quadras de Squash 
receberam a limpeza. Para executar o serviço completo, os 
funcionários do setor usaram um andaime, que também foi 
utilizado para a limpeza das janelas e paredes externas do 
Edifício Multifunções. O CIATE também recebeu limpeza 
geral e o DOL realizou, ainda, a retirada de palhas secas 
das palmeiras do campus.

DOL

Traga sua garrafinha de água

Levando-se em conta o Decreto  nº 40.923, que 
dispõe sobre a reabertura dos clubes  recreativos do 
Distrito Federal, não é permitida a disponibilização de 
bebedouros para os frequentadores, que seguem lacrados 
no Iate. Sendo assim, é recomendado a todos que tragam 
suas garrafinhas com água de casa. A hidratação corporal 
é de suma importância, especialmente neste momento de 
baixíssima umidade do ar no Distrito Federal, que durante 
a semana variou entre 30% e 20%.

ATENÇÃO SÓCIO


