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Fonte: Inmet
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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

ALTERAÇÕES NO FUNCIONAMENTO DA 
ACADEMIA DO IATE A PARTIR DE AGOSTO

A partir de agosto, o funcionamento da Academia 
do Iate passará por algumas alterações. Não 
será mais exigido, por exemplo, que o aluno 

faça o agendamento para a utilização do serviço de 
musculação.

“Estamos cumprindo todos as normas exigidas pelos 
órgãos responsáveis para o funcionamento do espaço. 
A academia está segura e pronta para receber todos os 
alunos. Devido ao fluxo atual de alunos frequentando 
a Academia, foi verificado que não é necessário no 
momento a exigência do agendamento prévio para que 
o aluno utilize a sala de musculação”, explicou Cecília 
Moço, Diretora do Espaço Saúde.

A direção, entretanto, esclarece que, se for 
necessário, voltará a exigir o agendamento antecipado 
dos alunos. Mesmo sem a necessidade de agendamento, 
os alunos deverão se identificar na entrada da Academia 
para a conferência da matrícula.

Além dos serviços que já estão sendo oferecidos, 
como montagem de série, avaliação nutricional, 
avaliação fisioterápica e pilates em equipamentos, a 
partir do dia 03 de agosto, serão incluídos avaliação 
física e Power Plate. Para a utilização destes serviços, 
assim como os demais disponíveis, segue a necessidade 
de agendamento prévio pelo aluno, através do site do 
Clube (www.iateclubedebrasilia.com.br), no ícone da 
Academia. Para o retorno das aulas coletivas, a direção 
da Academia explica que aguarda a determinação do 
Governo do Distrito Federal.

Cabe ressaltar que a Academia será fechada de 
segunda-feira a sexta-feira, das 14h às 14h30 e das 
21h30 às 22h, para a desinfecção geral. “A Direção 
da Academia está trabalhando para atender a todos os 
Associados da melhor maneira possível e estará sempre 
à disposição”, disse Cecília.
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Funcionamento da Secretaria de 
Esportes Individuais

Academia do Iate disponibiliza 
aulas online

A partir do dia 1º de agosto, a Secretaria de Esportes 
Individuais funcionará de segunda a sexta-feira, das 08h às 
18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 08h às 14h.

A direção da Academia do Iate, com o objetivo de 
atender também aqueles alunos que ainda não estão prontos 
para retornar aos treinos presenciais, deu início ao projeto 
de aulas online. Assim, os alunos poderão, no conforto de 
suas casas, se exercitar e melhorar sua capacidade física. 
“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”, disse a Diretora do Espaço Saúde, 
Cecília Moço.

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.

ESPORTES

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 e P/1220
Brasília, 22 de julho de 2020.
 

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Diretor Secretário

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

REUNIÕES ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
(CARÁTER RESERVADA – Regimento Interno, art. 14, Parágrafo único).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, C O N V O C A os senhores integrantes 
do Colegiado, composto por Conselheiros Natos e Efetivos, com direito a voz e voto, para as 
REUNIÕES ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA, previstas no art. 76, I, “e”; e art. 77 do 
Estatuto, a serem realizadas no dia 13 (treze) de agosto de 2020, quinta-feira, na Sede Social do 
Clube, às 19h, em primeira convocação, ou, às 19h30, em segunda e última convocação, com 
a seguinte ORDEM DO DIA:

REUNIÃO ORDINÁRIA
Item único – Deliberar sobre o Processo Eleitoral do Iate Clube de Brasília, para o triênio 
2020/2023.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
Item I – Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo a Decisão nº 002/2020 da Mesa 
Diretora, determinada ad referendum do Egrégio Conselho, referente às matérias das Reuniões 
Ordinária e Extraordinária do dia 26/03/2020.

Item II – Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo a Decisão nº 003/2020 da Mesa 
Diretora, determinada ad referendum do Egrégio Conselho, referente ao desconto de R$200,00 
(duzentos reais) para cada Título, pelo período de 02 (dois) meses.

Item III - Assuntos Gerais.
NOTA: Em razão da pandemia do novo coronavírus que reclama a tomada de medidas de 
prevenção, controle e contenção de risco, com o objetivo de evitar a disseminação da doença, 
em conformidade com o Parágrafo único do art. 14 do Regimento Interno deste Colegiado, as 
reuniões acima referidas, terão caráter reservando, isto é, somente poderão ser assistidas pelos 
integrantes do Conselho Deliberativo.
 
Brasília, 28 de julho de 2020.

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 006/2020

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso 
de suas atribuições estatutárias e regimentais,
RESOLVE:

1. Declarar a existência de uma vaga no Quadro de Conselheiros Efetivos, em razão da 
transferência do Título Patrimonial Remido do Conselheiro Efetivo JOSÉ AGAMENON 
DE ANDRADE LIMA (Estatuto, art. 70). 
2. Declarar Conselheiro Efetivo o Suplente de Conselheiro VINÍCIUS LEMOS CHAER, 
que passa a ocupar a vaga acima referida (Estatuto, art. 72). 

Brasília, 30 de julho de 2020.

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MESA DIRETORA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 004/2020

A MESA DIRETORA DO CONSELHO DELIBERATIVO, no uso das atribuições 
estatutárias e regimentais, em reunião realizada nesta data, tendo em vista o disposto no art. 22 
§ 1º do Estatuto, 
RESOLVE, 
Indicar o Conselheiro Nato MAURO DINIZ BRUMANA, a título de reconhecimento pelos 
relevantes serviços prestados ao Iate Clube de Brasília, conforme currículo, para ser agraciado 
com o Título Honorífico de Benemérito.

A indicação da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo será levada à deliberação do Colegiado 
(Estatuto, art. 22, § 2º c/c art. 78, § 3º). 

Brasília, 30 de julho de 2020.

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

JEREMIAS CÉZAR JÚNIOR                 VITÓRIO AUGUSTO DE FERNANDES MELO
1º vice-Presidente                                                   2º vice-Presidente

HENRIQUE SAMUEL PONTE ALENCAR                   LUIZ MAURO DA ROCHA
              1º Secretário                                                       2º Secretário

ATOS E CONTRATOS ESPAÇO SAÚDE

CONSELHO DELIBERATIVO

Aulas de violino do EMIATE durante 
a Pandemia

Campanha da solidariedade do 
EMIATE

Os alunos do curso de violino do EMIATE continuam 
tendo aulas online com o professor Konan de Oliveira 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 quintas-feiras, 
das 18h às 19h, e às sextas-feiras, das 14h às 15h.

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.

EMIATE
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Máscaras de proteção facial podem salvar vidas na pandemia

Máscaras de proteção facial à venda 
no Iate

Pesquisas e experiências ao redor do mundo 
evidenciam a efetividade de medidas sanitárias como o 
uso de máscara e o distanciamento social para conter a 
disseminação do novo coronavírus. Em março, quando 
o DF tinha apenas dois casos confirmados da covid-19 
e nenhuma morte, o governador Ibaneis Rocha publicou 
o primeiro decreto suspendendo as aulas e proibindo 
shows e competições esportivas. Dois meses depois, 
tornou obrigatório o uso de máscara na capital. Decisões 
analisadas como cruciais por epidemiologistas e 
infectologistas. 

Um estudo publicado no fim de junho na Clinical 
Infectious Diseases, publicação original da Sociedade 
Americana de Doenças Infecciosas, revela que o 
distanciamento social e uma higiene rigorosa não apenas 
reduzem a transmissão do vírus, como também as chances 
de um infectado desenvolver complicações da doença. O 
grupo, formado por nove profissionais de diferentes áreas 
da saúde, analisou, na Suíça, um surto do novo coronavírus 
entre uma população de 508 soldados do sexo masculino 
com idade média de 21 anos. Os pesquisadores dividiram 
os militares em dois grupos com características similares 
e acompanharam a evolução da infecção em cada um 
deles antes e depois da implementação das medidas de 
distanciamento social. 

No estudo, eles relatam que, dos 354 soldados 
infectados antes da implementação do distanciamento, 
30% desenvolveram complicações da covid-19. Enquanto 
nenhum soldado do outro grupo de 154 militares, no qual 
as infecções surgiram após as medidas de isolamento, 
apresentou complicações da doença. Apesar disso, neste 
segundo conjunto de indivíduos foram detectados o RNA 
do vírus e anticorpos.

Diante dos resultados, os pesquisadores concluíram 
que as medidas de higiene, como o uso de máscara, e 
o distanciamento social podem controlar a disseminação 
do Sars-CoV-2 em um grupo de jovens saudáveis, como 
também prevenir as complicações da covid-19 “enquanto 
ainda induzindo uma resposta imune e colonizando 
passagens nasais”. “Inóculo viral durante infecção ou 
modo de transmissão podem ser fatores-chave que 
determinam o curso clínico da covid-19”, concluíram. 

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.

ATENÇÃO SÓCIO

Nas redes sociais, o doutor em microbiologia e biólogo 
Atila Iamarino comentou sobre os resultados obtidos 
no estudo. Apesar de reconhecer que a mesma análise 
precisa ser replicada em outros centros, para Iamarino, 
ela revela como o uso de máscara e o distanciamento 
podem influenciar, inclusive, na diminuição da letalidade 
da covid-19. Isso estaria ligado à carga viral à qual um 
indivíduo está exposto. Essa dose, além dos fatores de risco, 
ditaria as chances do paciente desenvolver complicações, 
tendo em vista que, diante de uma pequena quantidade, 
o corpo, então, teria tempo de responder e controlar o 
agente infeccioso antes dele se instalar no pulmão, por 
exemplo, e causar uma inflamação séria. Fatores que, 
em cadeia, provocariam uma diminuição no número 
de pessoas precisando de leitos de unidade de terapia 
intensiva (UTI). 

Hemerson Luz, especialista em doenças infecciosas 
e médico dos hospitais de Base e das Forças Armadas 
(HFA), explicou, que três fatores indicam a ocorrência da 
doença e a evolução. A virulência do vírus, ou seja, a 
capacidade que ele tem de causar a doença em conjunto 
com a relação de comorbidades e grupos de risco; a 
imunidade do paciente; e a quantidade de binóculo 
ou microorganismos infecciosos que a pessoa entra em 
contato. “Quanto menor a quantidade do vírus, menor 
será a possibilidade de desenvolver um quadro grave. A 
doença tende a ser mais branda”, afirmou. “Como o vírus 
é transmitido pelas gotículas, quando falamos, tossimos, 
cantamos, quando colocamos uma barreira, que no caso 
é a máscara, evita que ele fique no ar e depois deposite 
na superfície. Não existe uma droga profilática, ou seja, 
que previna a doença, por isso são fundamentais o 
distanciamento social e o uso de máscara como principais 
medidas para prevenção”, disse o especialista.

Fonte: Correio Braziliense
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ANIVERSARIANTES
01/08 - Mariana Carmona Fernandes, Vander Coutinho 
da Silva, Bruno Dourado Freire, Salvio Medeiros Costa 
Filho, Mila Maria de Lima Gomes e Umbelino Lobo, Beatriz 
Pinheiro Sales, Ana Carolina Bastos Guedes de As, Erik 
Parente Currlin Perpetuo, Mariano Adjuto Martins Carneiro, 
Gina Maria Freitas Barroso, Vania Perillo Fiuza Abreu, 
Nelson Mozart Morro, Joao Paulo Vechi Mourao, Luciana 
Migueis Silva Moura

02/08 - Leonardo Rafael Machado de F. Maciel, Sylvia 
Regina Aguiar Dischinger, Ricardo Sergio Maia Bezerra, 
Paula da Rin Souza, Rita Maria de Miranda Magalhaes, 
Carlos Henrique Casales V. de Lima, Paulo Roberto Lenzi, 
Jacques Rocha Velloso, Marco Aurelio Correa Tavares, 
Tulio Negrelli, Ruy Coutinho do Nascimento, Gustavo Sousa 
Marques Miziara, Raquel Rubstem Sado, Cassandra Lopes 
Lima do Amaral

03/08 - driano Santos de Sousa Lima, Carlos Alexandre 

Garcia Gama Rocha, Natalia Serralvo, Vandenbergue dos 
Santos S. Machado, Marcilio Moreira Borges, Rogerio Blass 
Staub, Luisa Vargas da Costa, Renato Andre de Paula, Jose 
Maria Rabelo, Wilson Flavio Garcia, Tadziu Soares Jancoski, 
Arthur Paes Wittenberg

04/08 - Roberto Parucker, Steven Svaton, Thais Roriz 
Mendes Domenici de Morais, Bernardo de Alcantara e 
Franca, Renata Braga C. de Miranda, Marcelo Monteiro 
Soares, Viviani Dourado Jordao Neto, Marta Maria 
Franco Diniz de Rezende, Ana Amelia Meneses Fialho 
Moreira, Moises do Espirito Santo Junior, Carlos Hamilton 
Vasconcelos Araujo, Gabriel Pereira Fortes, Fernando H. P. 
de A. Vasconcelos

05/08 - Sergio Leite Rodrigues, Pablo Balduino de 
Magalhaes, Cilene Maria Guimaraes Coelho Mascarenha, 
Jose Ney Passos Dantas, Flavia Motta Coelho, Patricia 
Viana Timponi, Sybele Medeiros Cavalcanti de Queiroz, 

Roberto Velloso, Nabil El Haje Lobo, Francisco Emanuel 
Leite Pereira, Alexandre Lage Costa, Guilherme Ton Back 
Faria, Maria D Arc Lopes Beserra, Andre de Sa Braga

06/08 - Jose Carlos Tavares Pereira, Lucio das Neves 
Macedo, Jose Mauro Esteves dos Santos, Marco Antonio 
V. Tavares de Lacerda, Marcos Vinicius Pinheiro Olivieira, 
Maria do Carmo Peixoto Silveira, Edenilson dos Santos 
Carvalho Junior, Lara de Podesta Haje, Ricardo de Amoreira 
Gepp

07/08 - Dario Spegiorin Silveira, Debora Penteado Melles G. 
Goncalves, Francisco Oliveira Thompson Flores, Rommel 
Augusto da Silva Castro, Giovana Maria Vieira Alves, Jose 
Natecio Cruz, Guilherme Gomes Maltez, Patricia Romano 
de C. Pinto, Mariana Braga Alves de S. Neves, Henrique de 
Oliveira Andrade, Luiz Alberto de F. B. H. Barbosa, Isamara 
Seabra, Pedro Sayao Araujo de As, Bernardo Gallo Cassini 
Cardillo, Osmar Velloso Tognolo

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
01/08/2020 (Sábado)

João Alfredo de Uchoa  
02/08/2020 (Domingo)

Tomaz Alves Nina 

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Nathália Nogueira Lima e André Luiz Gerheim

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

Simulador de contrapeso/
escoradeira à venda

Setor Náutico recebe 1º lote de 
equipamentos e materiais com 
verba do CBC

A Diretoria de Esportes Náuticos informa aos 
velejadores que o Iate repassará simuladores de 
contrapeso/escoradeira desmontável, conforme modelo 
que pode ser encontrado no Galpão da Náutica, por 
meio de reembolso no valor de R$ 300,00. Os Sócios 
podem formalizar o interesse no material pelo e-mail 
nautica.iate@iatebsb.com.br, bem como autorizar o 
débito do valor juntamente com a mensalidade do 
Clube. Todos os pedidos serão juntados para o cálculo 
da quantidade para, posteriormente, a Diretoria adquirir 
todos os materiais necessários (ferro, madeira e alça).

O Iate Clube de Brasília recebeu, na última quarta-
feira (29), um bote inflável com motor de 40 HP – 4 
Tempos, carreta de encalhe, capa e todos os acessórios 
para o bom funcionamento e utilização deste tipo 
de embarcação. O equipamento faz parte do projeto 
apresentado em 2017 pelo Iate, referente ao Edital 
nº 7 do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), do qual o 
Clube recebeu R$ 953.421,20 para a aquisição de 
equipamentos e materiais para a Escola de Desportos 
Náuticos (EDN).

Em março deste ano foi realizado o 1º Pregão 
Eletrônico e, em julho, o 2º Pregão, pelo Setor de 
Contratos e Licitações, com o apoio da Diretoria Jurídica 
e Diretoria Administrativa. O Diretor de Esportes 
Náuticos, Flávio Martins Pimentel, informa que, até o 
final de outubro e início de novembro, está prevista a 
chegada de 26 barcos completos da Classe Optimist, 
bem como três barcos completos da Classe Laser, com 
base e velas para radial e 4.7, também deste edital. “Os 
equipamentos e materiais atenderão aos velejadores que 

NÁUTICA

participam de treinamentos semanais e campeonatos 
regionais e nacionais, aumentando a chance dos nossos 
atletas obterem melhores resultados”, disse o Diretor.


