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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

IATE CLUBE HOMENAGEIA VENCEDORES DO 
CIRCUITO 2019 DE NATAÇÃO MASTER

Depois de uma longa espera, os nadadores masters 
do Iate Clube de Brasília finalmente se encontraram 
para festejar a reabertura das piscinas e a volta às 

atividades aquáticas. Na ocasião, ainda aproveitaram para 
comemorar as vitórias no Circuito 2019, promovido pela 
Associação Brasiliense Master de Natação (ABRAMN). O 
congraçamento começará às 10h da manhã deste sábado, 
5 de dezembro, com uma tomada de tempo na piscina 
semiolímpica coberta.

Após a atividade esportiva, os atletas reúnem-se para 
uma alegre confraternização, que seguirá os protocolos de 
segurança estabelecidos pelo Clube. No encontro, a vice-
diretora de Esportes Aquáticos do Iate, Ignez David Bressan, 
e o presidente do Conselho Deliberativo da ABRAMN, 
Edward Cattete, vão entregar troféus e medalhões aos 
técnicos da equipe master, Vitor Oliveira e Thiago Catalão, 
e aos nadadores premiados, em reconhecimento aos 
resultados obtidos pela equipe.

O Circuito Abramn 2019 teve sete competições entre 
março e dezembro, em piscinas curtas e longas. Os torneios 
incluíram todas as provas individuais e de revezamentos 

previstas na agenda da Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos (CBDA).

Mesmo com uma equipe pequena, o Iate ficou em 4º 
lugar geral entre as 17 equipes participantes do Circuito 
2019. No campeonato de revezamentos, o Clube obteve a 
3ª colocação. E, somados os pontos obtidos por cada atleta 
durante o ano passado, oito nadadores do Iate sagraram-se 
campeões em suas categorias nas provas curtas ou longas 
e dez atletas sagraram-se vice-campeões (veja o quadro).

Destacam-se, ainda, os recordes obtidos pelos atletas 
do Iate em 2019. Glauber Silva e Veronica Balsano 
bateram recordes sul-americanos. Ela também fez parte 
do revezamento que conquistou o recorde do DF nos 
4x50 livre, junto com Simone Kohler, Flávia Baron e 
Daniela Queiroga. Outro revezamento feminino Iatista 
que estabeleceu novo recorde do DF nos 4x50 medley foi 
formado por Rita Oliveira, Simone Kohler, Erika Costa e 
Juliana Santos. Também sagraram-se recordistas individuais 
do DF os atletas Erika Costa, Guilherme Rabelo Marcelo 
Lima, Murilo Lobato, Simone Kohler e Magda Gomes.

Foto: Arquivo Circuito 2019

ALERTAMOS QUE O USO DE MÁSCARA É 
OBRIGATÓRIO NO IATE CLUBE DE BRASÍLIA
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ATO DA COMODORIA AC 15/2020
GESTÃO 2020/2023

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XVIII do 
artigo 91 do Estatuto do Clube,
R E S O L V E
DESIGNAR o Vice-Diretor Técnico do Espaço Saúde, Sr. MARTIM FRANCISCO BOTTARO 
MARQUES – P/1999, para responder interinamente pela Diretoria do Espaço Saúde, no período 
de 03 a 07 de dezembro de 2020, por motivo de ausência da titular.

Brasília, 02 de dezembro de 2020.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 16/2020
GESTÃO 2020/2023

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do 
artigo 91 do Estatuto do Clube e seu parágrafo 1º,
R E S O L V E
NOMEAR a Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO D. MAYRINK, título patrimonial proprietário – 
P/2552, para integrar a Comissão Especial do Encontro Master do Iate – EMIATE, nomeada no 
Ato da Comodoria AC 06/2020. 

Brasília, 03 de dezembro de 2020.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO e COMODORO DO IATE CLUBE 

DE BRASÍLIA 

ATO CONJUNTO Nº 001/2020 
GESTÃO 2020/2023

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO e o COMODORO do Iate Clube 
de Brasília, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais,
R E S O L V E M:
Constituir Comissão Mista para avaliação técnica do funcionamento de bares e 
restaurantes, bem como da exploração do fornecimento de alimentos e bebidas 
no âmbito do Iate Clube de Brasília, composta pela Diretora Administrativa e de 
Recursos Humanos, LUCIANE ZANELLA, pelo Diretor Jurídico, JULIANO DA 
CUNHA FROTA MEDEIROS, pelo Diretor Secretário, TEMÍSTOCLES GROSSI, e 
pelo Diretor de Esportes Náuticos, GUILHERME RAULINO, como representantes 
do Conselho Diretor; e pela Conselheira Nata ELIANA COUTINHO DO ORIENTE 
CRUZ, pelo Conselheiro Nato LUIZ ANDRÉ ALMEIDA REIS, pela Conselheira 
ANA CAROLINA AGUIAR CARDOSO NAVES, e pelo Conselheiro NELSON 
OLIVEIRA VILALVA RIBEIRO, como representantes do Conselho Deliberativo, 
com a finalidade específica de:

1) Efetuar levantamento da atual situação dos Concessionários do ramo alimentício 
estabelecidos no Clube, considerando, na análise: condições de instalações físicas 
e de operação, produtos ofertados/cardápio, preços praticados, valor e área 
física das concessões, condições contratuais, quantidade de pontos de venda, 
quantidade de tipos de culinária dos concessionários, bem como a regularidade 
sanitária, fiscal, trabalhista e previdenciária das empresas concessionárias;
2) Efetuar pesquisa de campo junto aos integrantes do quadro social, em 
modalidade a ser definida pela Comissão, quanto aos anseios dos associados em 
relação à área gastronômica do Clube, tais como: sugestão de tipo de culinária, 
horários e dias de funcionamento, localização das concessões, quantidade de 
concessões, produtos ofertados e sugestões gerais;
3) Elaborar proposta de melhoria para a área gastronômica do Iate Clube de 
Brasília, considerando as seguintes possibilidades: ampliação ou redução dos 
horários de funcionamento, ampliação de operação, alteração de formato de 
atendimento, atendimento ao público não sócio, formato de eventual operação 
de delivery, modificação dos atuais tipos de culinária existentes no Clube, 
localização apropriada para as concessões, valor das concessões, critério objetivo 
para estipular taxa mensal de concessão, exclusividade de formato e área de 
atendimento, critérios e formas de fiscalização da operação dos concessionários, 
novos modelos comerciais, tais como administração direta do Clube, franquias, 
filiais de restaurantes de sucesso que possuam central de produção independente, 
etc.

DO OBJETIVO DO ESTUDO
O estudo a ser elaborado pela Comissão Mista de Avaliação Gastronômica tem por 
objetivo analisar as reais necessidades de melhorias na área alimentícia do Clube, 
e elaborar proposta que viabilize que a Gestão do triênio 2020/2023 execute 
medidas manifestadamente efetivas e condizentes com os anseios e necessidades 
do quadro social do Iate Clube de Brasília.

DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO ESTUDO
A Comissão Mista de Avaliação Gastronômica deverá apresentar relatório final 
com propostas de melhorias em até 60 (sessenta) dias corridos, contados de 
sua nomeação, para que o Conselho Diretor delibere a matéria e a envie para 
aprovação do Conselho Deliberativo, visando posterior execução das medidas 
aprovadas.

Brasília, 03 de dezembro de 2020.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA              FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
         Presidente do Conselho Deliberativo                Comodoro do Iate Clube de Brasília 

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

REUNIÕES ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - CARÁTER RESERVADO
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, Efetivos e Suplentes Convocados, com direito a voz e voto, 
para as REUNIÕES ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA, previstas no art. 76, inciso I, letra d; e 
art. 76, II, do Estatuto, respectivamente, a serem realizadas no dia 14 (quatorze) de dezembro de 
2020, segunda-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 orçamento do exercício de 2021, estabelecer contribuições fixas 
e variáveis e decidir sobre os projetos e os custos das obras propostos pelo Conselho Diretor.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Item I – Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo a Decisão n.º 006/2020 da Mesa 
Diretora, referente ao prédio da Antiga Sauna do Iate Clube de Brasília.

Item II – Deliberar sobre a alteração do inciso IX do art. 16 do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo, que passará a ter a seguinte redação: 

“.......
IX – Instituir Comissões Permanentes, entre as quais, em caráter obrigatório, a de infraestrutura, 
a de orçamento e finanças, a da área social, a da área esportiva, e a de Inovação, Governança 
e Conformidade (Compliance), ou temporárias ou especais, previstas no Estatuto, designando 
ou alterando o nome dos seus integrantes, com escolha preferencial daqueles que ainda não 
tenham atuado em Comissões durante a gestão, respeitada a ordem e a proporcionalidade na 
distribuição entre os Conselheiros, bem como especificar o assunto a ser tratado e fixar o prazo 
para conclusão do parecer; 
........”

Item III – Apreciar proposta de constituição de Comissão Temporária para estudo e revisão do 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo.

Item IV - 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 reservado, isto é, somente poderão ser assistidas pelos 
integrantes do Conselho Deliberativo e do Conselho Diretor.

Brasília, 02 de dezembro de 2020.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

ATOS DA COMODORIA CONSELHO DELIBERATIVO

Clube é representado no Circuito 
Brasília de Natação Ecológica

NATAÇÃO

Lançado em abril de 2010, 
em comemoração aos 50 anos 
de Brasília, sendo realizado 
anualmente desde então, o 
Circuito Brasília de Natação 
Ecológica sempre teve como foco 
principal aliar o desenvolvimento 
da modalidade olímpica de 
maratonas aquáticas com a 
preservação do Lago Paranoá e 
outras áreas ambientais da capital.

No último dia 30, com 
apoio da Federação de Desportos 
Aquáticos do Distrito Federal 
(FDA/DF), o Lago Paranoá recebeu 

mais uma edição do evento e reuniu atletas de várias 
categorias que disputaram provas de 01km, 03km, 06km e 
12km.

O destaque ficou para o Atleta Iatista Kenue Santana 
que disputou a prova de 6km e alcançou o 1º lugar, em sua 
categoria, além de ter sido o 2º colocado na categoria geral.

A vice-Diretora de Esportes Aquáticos, Ignez David 
Bressan, parabeniza Kenue e seu treinador pelos excelentes 
resultados. 
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Velejadores do Iate conquistam 
importantes vitórias no Campeonato 
do DF e 2ª Etapa do Ranking da Classe 
Optimist

Campeonato do DF da Classe 
Dingue começa neste sábado

Escola de Desportos Náuticos está 
com inscrições abertas

NÁUTICA

Aconteceu, nos dias 21, 22, 28 e 29 de novembro, 
o Campeonato do DF e a 2ª Etapa do Ranking da Classe 
Optimist. O vento ajudou e foram realizadas todas as 
dez regatas programadas.

“Parabenizamos todos os atletas, mas o Renato 
Gomez e o Breno Macieira velejaram demais! Fruto de 
treino e dedicação! Nossas meninas fizeram bonito, 
guerreirinhas! Muitos estreantes fizeram seu primeiro 
campeonato, vi caras novas enfrentando condições 
difíceis com muita coragem e foi nítida a evolução 
desses pequenos no decorrer da competição! Agradeçam 
sempre o privilégio que temos de participar desse esporte 
maravilhoso”, comentou o Diretor de Esportes Náuticos 
em exercício, Juliano Camargo, ao final das disputas.

Parabéns a todos os atletas que participaram, 
especialmente aos nove velejadores abaixo pela 
conquista dos primeiros lugares:

O Campeonato do DF da Classe Dingue será 
realizado nos dias 5, 6, 12 e 13 de dezembro. As largadas 
acontecerão no sábado, às 13h30; e, no domingo, às 
9h30, na Raia Norte.

Informações adicionais podem ser consultadas 
diretamente na Secretaria Náutica pelos telefones 3329-
8747 / 8748.

Quem tem interesse em praticar uma nova 
modalidade de esporte, ainda pode se inscrever para 
as aulas de Canoa Havaiana, Kitesurf, Vela Adulto e 
Windsurf. Para isso, basta comparecer à Secretaria 
Náutica e garantir a vaga. 

Os coletes salva-vidas, os barcos e as pranchas 
são oferecidos pelo Iate sem nenhum custo. As canoas 
havaianas e o material para o Kitesurf são oferecidos 
pelos próprios professores e sem custo adicional. Para 
mais informações, entre em contato pelos telefones 
3329-8747/8748.

VETERANO
1º Renato Gomez Lunetta ICB - DF
2º Breno José Almeida Macieira ICB - DF
3º Vitória Viegas ICB - DF

 ESTREANTE
1º Luís Henrique Ferreira ICB - DF
2º Uthar Matheus Sotero Veiga ICB - DF
3º Enzo Figueiredo ICB - DF

FEMININO
1ª Vitória Viegas ICB - DF
2ª Isabela Franke Rosas ICB - DF
3ª Estela Morato Ribeiro ICB - DF

Márcio Albuquerque

Luciano Mancuso

CANOA HAVAIANA – Com o professor Andherson Reis. É 
necessário ligar para o telefone (61) 99983-8094, para agendar 
a aula.
KITESURF (ACIMA DE 12 ANOS) – Com o professor Alex Léo. 
É necessário ligar para o telefone (61) 99909-9662, para agen-
dar a aula.
VELA ADULTO (ACIMA DE 15 ANOS) – Com a professora 
Raquel Aimone. É necessário ligar para o telefone (61) 98164-
6699, para agendar a aula.
WINDSURF (ACIMA DE 12 ANOS) - Com o professor Dudu 
Pedroza. É necessário ligar para o telefone (61) 99118-0318, 
para agendar a aula.
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Confira o calendário de 
encerramento das atividades

AR Instituto de Beleza está 
funcionando com rígido protocolo 
de segurança e higiene

Sócios, conheçam a nova Cantina 
dos Funcionários

ESPORTES COLETIVOS

CONCESSIONÁRIOS

A Diretoria de Esportes Coletivos comunica aos 
Sócios as datas de encerramento das atividades das 
seguintes modalidades:

Localizado nas dependências do Espaço Saúde, o 
AR Instituto de Beleza está em pleno funcionamento e 
cumprindo todos os protocolos e medidas de segurança 
gerais estabelecidos no artigo 5º do Decreto nº 
40.939/2020, a fim de garantir a saúde e a integridade 
física das clientes.

Além disso, o atendimento é realizado segundo 
o protocolo interno do Iate, o qual determina: a 
higienização das cadeiras de uso coletivo regularmente; 
a disposição das cadeiras de atendimento a uma 
distância de dois metros 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 
quanto cliente, além de uso de protetor “face shield” por 
todos os trabalhadores.

No aconchegante salão de beleza, são oferecidos os 
serviços de manicure, pedicure, depilação, sobrancelha, 
limpeza de pele, lavagem e escova, além de química 
em geral (luzes, hidratação, tintura, progressiva etc). 
Constantemente, o salão realiza ações promocionais 
oferecendo descontos exclusivos.

O atendimento é realizado em regime de 
agendamento para que não haja fila de espera. Para 
marcar o seu horário, basta entrar em contato pelo 
telefone 3329-8771.

Confira os horários de funcionamento: terça e 
quarta-feira, das 10h às 19h; quinta e sexta-feira, das 10h 
às 20h; aos sábados, das 10h às 19h; e, aos domingos e 
feriados, das 10h às 16h.

Inaugurado no dia 1º de dezembro, o novo 
restaurante Cantina dos Funcionários consagra a reforma 
completa das instalações e a ampliação do salão de 
refeições. A reforma da Cantina foi bastante ampla 
e o local conta agora com uma nova edificação, mais 
arrojada, confortável e com melhor utilização de espaço 
destinado a prover maior comodidade aos colaboradores 
do Clube.

O buffet self-service é bem farto e com muita 
variedade de saladas, legumes e carnes. Todos os 
alimentos são preparados com alto padrão de higiene e 
seguindo as boas práticas na manipulação de alimentos. 
Importante acrescentar ainda que, conforme determina 
a legislação vigente, os talheres são higienizados e 
acondicionados em embalagens individuais e luvas 
descartáveis são oferecidas aos clientes para que se 
sirvam com segurança.

O restaurante funciona de segunda a sexta-feira, das 
8h às 10h, para o café da manhã; das 11h30 às 14h, para 
o almoço; e, das 14h às 16h, para o lanche da tarde.

As datas de retorno serão divulgadas oportunamente 
no jornal, site e redes sociais do Iate Clube.

Beach tennis - 13/12 Futebol e futsal - 19/12
Voleibol - 17/12 Basquete - 19/12
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Confraternização do EMIATE será 
no dia 11 de dezembro

Colabore com a campanha de 
solidariedade “Natal Feliz”

Dias 12 e 13 de dezembro tem 
Torneio Interno Infantil de Beach 
Tennis

Inscrições abertas para a Clínica 
com Elas

EMIATE e Sejus/DF promovem 
campanha de Natal “Fralda Solidária”

EMIATE

BEACH TENNIS

Para fechar o ano de atividades, o EMIATE irá 
promover, no dia 11 de dezembro, das 19h às 22h, 
no Salão Social, uma confraternização entre Iatistas, 
alunos e professores, seguindo todos os protocolos de 
segurança estabelecidos pelo Clube. O projeto Amigos 
Voluntários solicita que os participantes levem doações 
de brinquedo, alimento, roupa ou um pacote de fralda 
descartável (geriátrica ou infantil). 

Para mais informações, entre em contato pelos 
telefones 3329-8745 | 3329-8813.

O EMIATE continua recebendo doações para 
as instituições cadastradas, dentro da campanha da 
solidariedade pelos Amigos Voluntários, agora visando o 
Natal. “Salientamos que toda a contribuição será bem-
vinda e, desde já, agradecemos o apoio fundamental 
dos Sócios para o sucesso deste trabalho”, ressalta a 
Presidente Eliete de Pinho Araujo. 

A Vice-Diretoria de Beach Tennis promove, no 
próximo final de semana (12 e 13 de dezembro), o 
Torneio Interno Infantil de Beach Tennis, destinado a 
todos os Associados, além dos alunos das escolinhas, 
divididos nas categorias Sub 10, 12, 14 e 17.

A cada dia, mais Sócios estão aderindo ao beach 
tennis, afinal o esporte é uma ótima opção para manter 
a forma e se divertir, podendo ser praticado por todas as 
idades. Atualmente, a modalidade, que tem uma mistura 
do tênis tradicional com vôlei de praia e badminton, 
conta com mais de 500 mil praticantes espalhados pelo 
mundo e um circuito profissional próprio, com diversas 
competições internacionais.

Para contribuir na formação dos atletas iniciantes 
(categorias C, B e A), o Iate Clube e a Six Games 
promovem, no próximo dia 19, a partir das 8h30, uma 
clínica com as jogadoras Samantha Barijan e Flávia 
Muniz. Cada aula terá 1h de duração e serão apenas três 
turmas com seis atletas em cada. O valor para Associados 
é de R$ 170.

Aponte a câmera do seu celular, acesse o link e 
garanta a sua vaga:

O EMIATE, em parceria com a Secretaria de Estado 
de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus/DF), 
promove, até o dia 16 de dezembro, a campanha de 
Natal “Fralda Solidária”. O objetivo da ação é arrecadar 
dez mil pacotes de fraldas infantis e geriátricas, nos 
tamanhos P, M, G e GG, que serão doadas a instituições 
registradas junto aos Conselho dos Direitos da Criança 
e Adolescente do Distrito Federal e ao Conselho de 
Direitos do Idoso. 

Os itens vão ser entregues pela Secretaria, a partir 
do dia 18 de dezembro, dois dias após o encerramento 
da campanha. E, para evitar a propagação do novo 
coronavírus, recomenda-se a higienização com álcool 
70% dos pacotes de fraldas a serem doados, além de 
priorizar a entrega em sacolas plásticas transparentes 
para facilitar a identificação. Para esclarecer eventuais 
dúvidas, entre em contato pelos telefones 3329-8745 | 
3329-8813.
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Atletas Iatistas são presenças garantidas no Troféu Brasil de Natação

Orientações sobre o uso das piscinas semiolímpicas durante a pandemia 
de covid-19

NATAÇÃO

Isabela David e Miguel Garcia são os representantes do Iate Clube de Brasília no 
Campeonato Brasileiro Absoluto – Troféu Brasil de Natação no Rio de Janeiro, de 9 e 12 de 
dezembro, no Clube de Regatas Vasco da Gama. Os atletas disputarão na categoria Absoluto - 
com os grandes nomes da natação brasileira. 

A competição, única 100% presencial do calendário nacional da Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos(CBDA) no ano de 2020, reúne os principais atletas do país.  Para garantir 
a segurança de todos, o campeonato terá protocolos rígidos, estabelecidos pelo Comitê Médico 
da CBDA.

A Iatista Isabela, recordista do DF na prova de 200m costas e três vezes campeã brasileira de 
categoria na prova de 100 metros costas, irá competir as provas de 100m e 200m costas, cujos 
índices foram obtidos na oportunidade em que foi campeã brasileira no Campeonato Brasileiro 
de Categoria de Verão 2019. Ela disputará ainda a prova de 200m medley, em observação. 

O Iatista Miguel, atual recordista do DF nos 800m livre, vai competir as provas de 800m livre, com índice obtido no 
Torneio de Integração Virtual; e 400m, cujo índice foi alcançado na tomada de tempo de outubro. Nadará também pelos 
200m costas e 1.500m livre, em observação.

Os atletas são preparados pelos técnicos Fábio Costa e Kleyton Negrão. “Vai ser a primeira participação dos atletas 
neste tipo de evento e a expectativa é que ambos nadem em busca das suas melhores marcas pessoais”, afirma Fábio 
Costa. O Iate Clube deseja uma excelente competição aos jovens atletas Iatistas.

Confira a seguir as recomendações da Diretoria de Esportes Aquáticos 
destinadas aos Sócios quanto ao uso das piscinas semiolímpicas em 
razão da pandemia de covid-19. Agendamentos, dúvidas e demais 
informações poderão ser consultadas pelo telefone 3329-8753 ou 
diretamente na Secretaria.

- Serão permitidas apenas práticas desportivas – natação ou treinamento 
funcional-com prévio agendamento de horário junto à Secretaria de 
Esportes Individuais. O agendamento deve ocorrer, obrigatoriamente, até 
a véspera do dia de uso da piscina. As raias poderão ser compartilhadas 
por até dois Sócios, podendo, assim, dividir a raia no mesmo horário, 
mesmo que não sejam da mesma família.  

- As piscinas semiolímpicas I e II estarão abertas no período de segunda 
a sexta-feira, das 6h às 21h45; aos sábados, das 6h às 19h45; e, aos 
domingos e feriados, das 7h às 19h45.

AGENDAMENTO E CONTROLE DE ACESSO
  
- Os Sócios poderão realizar agendamentos para a utilização das piscinas 
para todos os dias da semana, assim como os seus dependentes, 
limitados em até dois horários sequenciais. 

- Haverá conferência dos agendamentos na entrada das piscinas. Será 
permitida a entrada do Associado apenas no exato início de seu horário 
reservado, sendo então registrada sua presença, devendo ocupar a 
raia que lhe foi reservada e, obrigatoriamente, sair do interior do parque 
aquático ao final do horário agendado.

- O Associado deverá comunicar previamente à Secretaria de Esportes 
Individuais a impossibilidade de comparecimento no horário agendado, 
para evitar o registro de falta e liberar o horário para outro Associado. 
Cada ausência injustificada implicará a impossibilidade de agendamento 
para o título da pessoa faltosa nos sete dias imediatamente posteriores à 
data da falta e o cancelamento de horários que já estiverem reservados 
para o título nesse período.  

- De segunda a sexta-feira, das 16h às 19h, a piscina semiolímpica 
coberta estará reservada para treinamento dos atletas da equipe federada 
de natação do Iate. 

- Aos sábados, das 8h às 10h, as raias de 1 a 8, da piscina semiolímpica 
II, estarão reservadas para treinamento dos atletas da equipe federada 
de natação do Iate. 

TRAJES E OBJETOS PERMITIDOS  

- Somente poderão acessar o interior do parque aquático pessoas que 
estiverem descalças e em trajes de banho, sendo exigidos previamente 

a higienização das mãos com álcool em gel, o banho de duchas e 
a passagem pelo lava-pés. Os Sócios portadores de necessidades 
especiais que não puderem passar pelo lava-pés, devem solicitar auxílio 
aos salva-vidas para realizar a higienização dos pés com álcool em spray. 

- Durante o treinamento dos atletas das equipes ou de pessoa com 
necessidades especiais que exijam o apoio por profissional no interior 
do parque aquático, os técnicos poderão acessar o interior do parque 
aquático devidamente uniformizados, usando máscara facial e descalços 
ou calçados com chinelos, devendo passar pelo lava-pés.

- Não será permitido o acesso ao interior do parque aquático de objetos 
além de material pessoal de treino, fone aquático e garrafinha para 
hidratação. Assim, telefones, mochilas, toalhas, roupões, sapatos, 
chinelos e outros objetos deverão ser deixados do lado de fora.
- Cada esportista poderá utilizar apenas seu material de treino pessoal, 
higienizado, e não poderá compartilhá-lo enquanto permanecer na 
piscina. Não será permitido o uso dos materiais de treino pertencentes 
ao Clube.  

CONDUTA PARA SEGURANÇA SANITÁRIA

- Para o treinamento dos atletas das equipes, será obedecido o limite de 
um nadador por raia ocupando as raias e bordas de forma intercalada.  
Para os demais esportistas, serão aceitas duas pessoas por raia, com 
descanso em bordas opostas. 

- As pessoas devem manter comportamento condizente com as regras 
sanitárias, evitando contato físico e conversas enquanto estiverem no 
parque aquático.
  
- Os vestiários das piscinas semiolímpicas deverão ser usados, 
preferencialmente, para a guarda de material pessoal nos armários e para 
necessidades fisiológicas.
  
RESPEITO ÀS INSTRUÇÕES 

- Os professores e demais funcionários do Clube têm o dever de orientar 
os frequentadores para o devido respeito às presentes instruções, com 
competência para prevenir acidentes e advertir usuários quanto à sua não 
observância. Registros de Ocorrência poderão acarretar procedimentos 
disciplinares.  

- O retorno das atividades da Escola de Natação de Iate está previsto 
para o dia 18 de janeiro de 2021, caso não haja intercorrências acerca da 
pandemia de covid-19.

- Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
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Iatistas sobem ao pódio do 
Campeonato Brasiliense de Squash

SQUASH

Cerca de 120 atletas participaram, entre os dias 21 e 
29 de novembro, do Campeonato Brasiliense de Squash, 
realizado na Capital Squash Center. O torneio serviu 
como base para a formação do ranking brasiliense. 
Vários Iatistas estiveram presentes, conquistando muitos 
troféus para o Clube, dentre os quais destacam-se:

O Diretor de Esportes Individuais, Gilson Machado 
da Luz, parabeniza todos os Iatistas que buscam mais 
saúde e qualidade de vida por meio do esporte. “O squash 
é um esporte de alto rendimento e muito popular em 
vários países. Melhora o seu estado de espírito, reforça 
o coração e aumenta a sua condição física, combinando 
intensidade e agilidade. Conheça, pratique”, aconselha 
Luz. 

Para mais informações sobre a prática do esporte, 
basta entrar em contato com a Secretaria de Esportes 
Individuais pelo telefone 3329-8753 ou pelo e-mail 
esportes.individuais@iatebsb.com.br.

MASCULINO
2ª Classe - Willian Martins (1º lugar) | 3ª Classe - Henrique Barbosa 
(1º lugar) | 3ª Classe - Leonardo Costa (2º lugar) | 6ª Classe - 
Matheus Frabetti (1º lugar) | Master A - Lucio Eduardo (2º lugar) | 
Master C - Fabiano Frabetti (1º lugar) 
FEMININO
4ª Classe - Livia Carrijo (2º lugar) 
DUPLAS
João Vitor (1º lugar) e Murilo Fernandes | Rodrigo Dias e Fernando 
Pauro (2º lugar)

Conheça a Academia: avaliação 
física

ESPAÇO SAÚDE

Dando continuidade ao projeto “Conheça a Academia do 
Iate”, hoje vamos falar sobre a avaliação física.

Você sabe o que é e qual a importância deste procedimento? 
A avaliação física é um importante recurso para descobrir 
informações cruciais ao iniciar um processo de treinamento 
com o aluno e individualizar seu trabalho. A partir dos dados 
coletados, é possível propor um direcionamento mais adequado 
ao objetivo da pessoa, elencando as atividades que deverão ser 
executadas na Academia.

Na avaliação física de nossa Academia, realizada com 
um aparelho de bioimpedância, o profissional obtém dados da 
composição corporal como gordura corporal e massa muscular, 
coleta a perimetria e faz uma anamnese com o objetivo de captar 
informações acerca da saúde integral do aluno e de possíveis 
lesões musculoesqueléticas, que  serão analisadas e respeitadas 
ao iniciar uma programação de exercícios físicos com maior 
qualidade e cuidado. O procedimento dura até 30 minutos e deve 
ser agendado no site do Iate Clube.

É necessário que esse processo avaliativo seja feito antes 
de iniciar qualquer atividade física. Depois, é indicado manter 
uma periodicidade, de forma que seja possível acompanhar se o 
progresso está adequado ao objetivo inicial e, se for o caso, fazer 
os ajustes necessários.

“Vale ressaltar que a avaliação física não deve ser feita, em 
nenhuma hipótese, por qualquer pessoa. É necessário que um 
profissional de saúde qualificado e treinado para esse serviço 
seja o responsável, pois em uma avaliação física existem alguns 
métodos e protocolos que não devem ser negligenciados (posto 
que podem interferir diretamente nos resultados). Justamente 
por isso, disponibilizamos mais esta comodidade para os Sócios 
aqui na Academia do Iate”, alerta o diretor técnico da Academia, 
Martim Bottaro.

Ele lembra que a equipe de profissionais da Academia é 
totalmente qualificada, com cursos específicos para realizar a 
avaliação física. Representando a equipe de profissionais da 
Academia que presta esse serviço, temos os professores: Danilo 
Werneck e Andreia Aparecida.

Aproveite: os alunos matriculados na Academia também 
têm à disposição este serviço. “Já os Sócios que ainda não estão 
matriculados, podem vir conhecer de perto o espaço e os vários 
serviços prestados pela Academia”, convida Cecília Moço, 
Diretora do Espaço Saúde. Mais informações na recepção da 
Academia ou pelo telefone 3329-8755.

Fabiano e Matheus Frabetti
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ANIVERSARIANTES
05/12 - Euler Baeta Mendonca, Luciano Girade 
Correa, Eduardo Cerqueira Pinto, Stefania Burjack 
Gabriel Campbell, Renato de Oliveira Resende, Tatiana 
Malta Vieira, Carlos Magno de Carvalho Pessoa, 
Sergio Barbosa Fernandes, Andrei Bloomfield Van Der 
Broocke, Luiza Cerqueira de Paiva, Pedro Calhman de 
Miranda, Murilo Salmito Noleto e Fabiana Pincowsca 
Cardoso M. de A. Alvim.

06/12 - Lincoln Medeiros Martins Gonçalves, Erito 
Pereira da Cunha, Carlos Ivan Petersen Paredes Junior, 
Elias Hanna Mokdissi, Karla Branquinho Dos Santos 
Gonzaga, Carlos Antonio Silva Dos Santos, Roberto 
Macedo de Siqueira, Inacio Magalhaes Filho, Ronaldo 
de Almeida Melo Silva, Leonardo Jose Ferreira, Ana 
Carolina Marini Gedda Rocha Ramos, Wanda Dos 
Santos S. Patier, Ana Catarina Nogueira Costa Silva, 
Ricardo David Brandalise.

07/12 - Monica Andrea Bontempo de Deus Vieira, 

Marina Silverio Martins Brito Oliveira, Andre Luis de 
Oliveira Pedroza, Guilherme Augusto Garisto Montes, 
Baelon Pereira Alves, Francisco Carlos Vaz de Farias, 
Luiz Eduardo Barros Manara, Jeferson Alexander 
Chaves da Costa e Tiago Lemanczuk Fraga Caetano                                              

08/12 - Juvenal Antunes Pereira, Walter Germano de 
Oliveira, Joanna Marini Vieira Ferreira, Joao Paulo 
Goncalves do Nascimento, Francisco Alexandre 
Ribeiro, Ricardo de Queiroz, Gustavo Torrezan Nunes, 
Pollyanna Pereira Zoehler Santa Helena, Edno Magalh
aes                                                           

09/12 - Ali Abdullah Omer Bahitham, Jose Alberto 
Goncalves da Motta, Denis Dutra, Sandra Mara Fidelis 
de Souza, Antonio Carlos Bezerra da Mota, Robson 
Aurelio Neri, Marcio Pinto Brag, Bruno Machado Colela 
Maciel, Luiz Eduardo Sa Roriz, Ana Luzia Barbosa 
Fernandes Brauna, Maria Alicia Muniz Gaspar, Ricardo 
Rodrigues Lage, Tiago Alvim De Sa E Benevides, Ademar 

Cypriano Barbosa, Manoel Rodrigues Dos Santos Neto

10/12 - Durval Moraes de Carvalho Junior, Bernardo 
Leiras Matos, Andreia Rocha de Oliveira, Leandro 
Caetano Pompeo, Felipe Nazir El Haje, Juliana Sabino 
Diniz de Sousa, Thais Soares Jancoski, Maria Fatima 
de Carvalho Pires, Marcelo Teixeira Gallerani, Ricardo 
Gomes de Queiroz, Milene Goston Nery.

11/12 - Marcio Pinho de Carvalho, Luciano Carvalho 
De Oliveira, Caio Augusto Sitta Fortini, Guilherme 
Ribeiro Dos Reis, Elizabete Dos Santos Moraes, Samir 
Najjar, Jose Raimundo Baganha Teixeira, Humberto 
Fonseca de Carvalho, Laura Schertel Ferreira Mendes, 
Carlos Hamilton Santana, Giancarlo Gregorio, Gilvan 
Correia de Queiroz Filho, Ana Paula Leite Maia, Marcos 
Vinicius Barros Ottoni, Leopoldina Cavalcante Barros, 
Joao Barata R. Blanco Barroso, Jose Batista da Costa 
Filho, Jose Agamenon de Andrade Lima e Mauro Cesar 
Alves Lacerda.

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e Marketing
Projeto gráfico (Doado ao ICB): Glêves Campos 

Jornalista: Carol Sales da Mota DRT/DF 0011133 | Diagramação: Washington Macedo
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

05/12/2020 (Sábado)
Joao Alfredo de Uchoa
29/11/2020 (Domingo)
Luciano Ponte Oliveira

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Antonio Marcio Cristino Albuquerque, Sergio Henrique Furtado Coelho e Luciana Pinheiro Caires Rizzo.

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

Torneio de Futevôlei agitou o Iate no último sábado
FUTEVÔLEI

O futevôlei do Iate Clube de Brasília continua 
superando expectativas e crescendo a cada dia em 
quantidade e qualidade. Muito aguardado pelos 
praticantes da modalidade, no sábado, 28, foi realizado 
o Torneio Interno de Futevôlei 2020.

O evento contou a participação de 80 atletas 
divididos em três categorias (iniciante, intermediário e 
principal), que deram um verdadeiro show de habilidade 
nas quadras da orla.

O campeonato foi organizado pelo Diretor de 
Esportes Coletivos e vice-Diretor de Futevôlei, Luciano 
Ponte, contou com a presença do Comodoro Flávio 
Pimentel e da vice-Comodoro, Cecília Moço. Importante 
acrescentar que foram seguidos todos os protocolos de 
segurança estabelecidos pelo Clube.


