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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

CONCESSIONÁRIOS RECEBEM MAIS ORIENTAÇÕES 
SOBRE AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A COVID-19

A Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos 
(DARH), área responsável pelo gerenciamento 
dos concessionários, como a fiscalização das 

instalações, a inspeção nutricional da manipulação 
dos alimentos e a fiscalização das regularidades 
fiscal, trabalhista e previdenciária das empresas 
concessionárias, empenha-se, diariamente, para zelar 
pela saúde dos Sócios.

O trabalho do departamento foi intensificado neste 
ano, tendo em vista o rigoroso protocolo de segurança 
desenvolvido pela Vigilância Sanitária e obrigatório 
para todos os estabelecimentos comerciais do ramo 
alimentício durante o período da pandemia da covid-19 
no Distrito Federal.

As orientações constam da Nota Técnica nº 51/2020, 
expedida pela Gerência de Alimentos da Vigilância 
Sanitária. No documento, os itens detalham o protocolo 
seguro para manipulação de alimentos, regras de 
higienização de funcionários e de toda a estrutura física 
dos locais, além de recomendações sobre como gerir o 
funcionamento de forma segura e evitar a contaminação 
pelo coronavírus.

Como complemento, a DARH ainda realizou rodadas 
de capacitação quanto às Normas Sanitárias e Boas Práticas 
no Manuseio e Preparo de Alimentos, cujo público-alvo 
foram os funcionários dos concessionários. Além de efetuar 
rigorosa fiscalização, realizada pela nutricionista do Iate, 
da real aplicação do que foi instruído aos participantes, 
objetivando a prestação de serviços com elevado padrão 
de qualidade aos Associados.

“Estamos com a atenção redobrada para garantir 
a segurança alimentar de todos. Adotamos novos 
procedimentos com os concessionários, em consonância 
com o protocolo do Iate e com a NT da Vigilância Sanitária, 
para evitar a disseminação do vírus dentro do Clube.  
Além disso, estamos sempre orientando a todos sobre a 
importância da higienização das mãos e demais cuidados 
que são necessários para a prevenção da doença durante 
o preparo dos alimentos”, esclarece a Diretora da DARH, 
Luciane Zanella.

A Diretora ainda solicita aos Sócios que comuniquem 
ao Iate qualquer irregularidade encontrada, acionando a 
Ouvidoria. “Juntos, trabalharemos para tornar o nosso 
Clube um local cada vez mais seguro”, finaliza.

ALERTAMOS QUE O USO DE MÁSCARA É 
OBRIGATÓRIO NO IATE CLUBE DE BRASÍLIA
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IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DIRETOR

Gestão 2020/2023

Decisão nº 01/2020

O CONSELHO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA no uso de suas atribuições conferidas 
no Estatuto do Clube e considerando a proibição de emissão de convites devido a pandemia 
do novo coronavírus (COVID-19), bem como, a deliberação na 2ª Reunião Ordinária, triênio 
2020/2023, realizada em 08 de dezembro de 2020, sobre o tema, 
RESOLVE
Art. 1º. Permitir a emissão de convites comuns e especiais, previstos nos incisos I e III, do artigo 
29 do Regulamento de Acesso ao Clube - RAC, sujeita a posterior avaliação. 

Brasília, 08 de dezembro de 2020.

TEMÍSTOCLES GROSSI
Diretor Secretário

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 17/2020
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,
R E S O L V E
EXONERAR, a pedido, o sócio patrimonial Sr. GUILHERME DE SOUSA JULIANO – P/0185, do 
cargo de Ouvidor Geral.

Brasília, 1º de dezembro de 2020.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 18/2020
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,
R E S O L V E
Art. 1º. EXONERAR o sócio patrimonial Sr. ANDRÉ DE AZEVEDO MACHADO – R/041, como 
integrante da Comissão Permanente de Licitação, nomeado no Ato da Comodoria - AC 13/2020.

Art. 2º. NOMEAR a sócia patrimonial Sra. IGNEZ MARIA DAVID BRESSAN – P/1602, como 
integrante da Comissão Permanente de Licitação.

Brasília, 07 de dezembro de 2020.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 19/2020
GESTÃO 2020/2023

O Comodoro do Iate Clube de Brasília no uso das atribuições que lhe confere o inciso III 
do artigo 91, combinado com o disposto no Art. 34 do Estatuto do Clube e considerando 
as indicações procedidas pelo Presidente do Conselho Deliberativo,
R E S O L V E
NOMEAR o 1º Vice-Comodoro, Sr. MAURÍLIO SANTINELLO; o Diretor de Patrimônio e 
Suprimentos Sr. MOISÉS DO ESPÍRITO SANTO JUNIOR, o Vice-Diretor de Motonáutica, 
Sr. MARCELO TEIXEIRA GALLERANI, e, por indicação do Presidente do Conselho 
Deliberativo, o 1º Secretário, Sr. CARLOS ALBERTO FERREIRA JÚNIOR e a Conselheira 
Sra. GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ, como membros titulares, para integrarem 
a Comissão de Sindicância que aprecia os processos de admissão no quadro social, e, 
na condição de membros suplentes, o Diretor de Operações e Logística, Sr. RONALDO 
VIEIRA TELES; o Vice-Diretor Administrativo do Espaço Saúde Sr. MARCELO VERANO 
DA SILVA, a presidente do Emiate, Sra. ELIETE DE PINHO ARAÚJO e, por indicação do 
Presidente do Conselho Deliberativo, os Conselheiros Sra. NÍDIA MARLENE FERNANDES 
e LUIZ ALBERTO MENDONÇA DE FREITAS.

Brasília, 07 de dezembro de 2020.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 20/2020
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,
R E S O L V E
NOMEAR o sócio patrimonial Sr. ANDRÉ DE AZEVEDO MACHADO – R/041, para o cargo 
de Ouvidor Geral.

Brasília, 07 de dezembro de 2020.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 21/2020
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,
R E S O L V E
NOMEAR o sócio patrimonial Sr. VINICIUS RESENDE TEIXEIRA – P/3687, para o cargo de Vice-
Diretor de Peteca.

Brasília, 08 de dezembro de 2020.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

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

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; e

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 tem por objetivo analisar as reais necessidades de 
melhorias na área alimentícia do Clube, e elaborar proposta que viabilize que a gestão 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 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.
NOTA: Ato Conjunto republicado devido a erro de digitação.

Brasília, 09 de dezembro de 2020.

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

ATOS DA COMODORIA CONSELHO DELIBERATIVO
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CONSELHO DELIBERATIVOEDITORIAL

Caros Associados, em julho deste ano, os clubes 
do Distrito Federal foram autorizados a reabrir após a 
publicação do Decreto nº 40.923/2020 e, desde então, 
o Iate Clube de Brasília vem adotando as medidas 
impostas pelo dispositivo legal, bem como criando 
vários protocolos com o intuito de manter a segurança 
e a saúde dos funcionários, Sócios e frequentadores. 

Desde o início da pandemia de coronavírus, o DF 
já notificou mais de 234 mil contaminações e 4.001 
óbitos em decorrência da doença. Por isso, precisamos 
nos manter em constante vigilância e fazer do nosso 
Clube um lugar da família, do lazer, da saúde, do 
bem-estar e da qualidade de vida. 

Assim, em nome do Conselho Diretor, solicito 
que toda a Comunidade Iatista continue cumprindo 
as medidas de combate à disseminação do vírus 
como o distanciamento social, o uso de máscaras e a 
higiene das mãos (com álcool ou lavagem com água 
e sabão). Ademais, faremos o nosso papel em cobrar 
dos concessionários e funcionários que cumpram suas 
obrigatoriedades. 

Reforço que a inobservância dos protocolos 
e medidas de segurança recomendadas pelas 
autoridades sanitárias sujeitam o Associado infrator 
às penas previstas estatutariamente. Contamos com a 
compreensão e a colaboração de todos. 

Flávio Martins Pimentel
Comodoro

O Presidente do Conselho Deliberativo, Edison 
Garcia, diplomou e empossou, no último dia 9, o Sócio  
Eduardo de Aquino Alarcão para o cargo de Suplente 
de Conselheiro da gestão 2020/2023. A posse ocorreu 
em conformidade ao  Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo do Iate Clube de Brasília.

Liberada a emissão de convites 
GESTÃO

O Conselho Diretor do Iate Clube de Brasília 
comunica que a partir de hoje, 9, está permitida a 
emissão de convites comuns e especiais, sujeita a 
posterior avaliação.

Ressalta-se que os demais convites, como os de 
churrasqueiras, continuam suspensos.

Importante acrescentar que todos os frequentadores 
deverão observar, obrigatoriamente, os protocolos e 
medidas de segurança recomendados pelas autoridades 
sanitárias e pelo Iate Clube, inclusive:

- O distanciamento mínimo de dois metros entre as 
pessoas;

- O uso de álcool em gel 70% para higienização das 
mãos, sendo que o álcool será fornecido pelo Clube; e

- A utilização, durante todo o período em que estiver nas 
dependências do Clube, de máscaras de proteção facial, 
conforme disposto na Lei nº 6.559, de 23 de abril de 
2020, e no Decreto nº 40.648, de 23 de abril de 2020.

Essas medidas são importantes para garantir a saúde 
do Associado, dos mais idosos e dos funcionários do Iate. 

Dúvidas e demais informações poderão ser 
esclarecidas diretamente com a Secretaria Geral pelo 
telefone 3329-8700. Por fim, destaca-se que esta decisão 
poderá ser suspensa a qualquer momento.
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GESTÃO

Em celebração às festas de fim de ano, na última 
quinta-feira, 10, o Conselho Diretor entregou cestas 
natalinas para os funcionários do Iate, contendo 
diversos itens para as ceias de Natal e Ano Novo, 
que foram distribuídas em sacolas térmicas, para que 
os funcionários tivessem tranquilidade para levar os 
pertences em perfeitas condições até suas casas.

Iate Clube presenteia colaboradores com cestas natalinas

Além disso, foi realizada uma cerimônia de 
congraçamento no Salão Social, onde o Comodoro Flávio 
Pimentel agradeceu o empenho dos funcionários de 
todos os setores para que o Clube, especialmente neste 
ano marcado por muitos desafios, mantivesse um alto 
padrão de excelência na estrutura e no atendimento aos 
Sócios. “Esperamos contar com a dedicação de vocês no 
próximo ano. Deixo aqui os meus votos de Feliz Natal e 
desejo um 2021 repleto de saúde e alegrias”, disse. 

A Diretora Administrativa e de Recursos Humanos, 
Luciane Zanella, parabenizou os colaboradores por 
todo o trabalho realizado ao longo de 2020, que se 
dedicaram mesmo diante de todas as adversidades e 
conseguiram manter o Iate como um dos melhores clubes 
socioesportivos do País. Ela encerrou a fala desejando 

um Feliz Natal e um excelente ano novo para todos os 
funcionários do Iate e seus familiares. 

No evento, Laert Oliveira, o funcionário mais antigo 
do Clube, com 35 anos de casa trabalhando no Futebol, 
recebeu uma placa de agradecimento do Conselho 
Diretor como reconhecimento pelo comprometimento 
e profissionalismo ao longo destes anos de trabalho 
dedicados ao Iate.

A 1ª vice-presidente do Conselho Deliberativo, 
Ana Cláudia Barreto, representando o Presidente 
Edison Garcia, parabenizou os funcionários pelo 
comprometimento com o trabalho e por estarem sempre 
com um sorriso no rosto no atendimento aos Sócios. 
“Tudo o que proporcionamos aos Sócios é graças ao 
esforço de vocês. Desejo que 2021 seja um excelente 
ano para todos”, concluiu Ana Cláudia. 

Também participaram da cerimônia os vice-
Comodoros Maurílio Santinello e Maria Cecília de 
Almeida Moço; o Diretor de Esportes Individuais, Gilson 
Machado da Luz; o Diretor de Patrimônio e Suprimentos, 
Moisés do Espirito Santo Junior; o Diretor de Esportes 
Náuticos, Guilherme Raulino; o Diretor de Operações 
e Logística, Ronaldo Vieira Teles; o Diretor Social, Eider 
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Em reunião convocada pelo Presidente do 
Conselho Deliberativo, Edison Garcia, no último dia 
9, o Comodoro Flávio Pimentel e o Diretor Financeiro, 
João Alfredo Uchôa, fizeram uma apresentação 
dos fundamentos e esclareceram aos Conselheiros 
diversos pontos da proposta orçamentária para 2021 
enviada previamente ao órgão colegiado.

Na oportunidade, foi utilizado o sistema Cisco 
Webex Meetings, ainda em fase de testes pelo Clube, 
o qual permitirá a realização de reuniões e demais 
eventos virtuais, tanto pelo Conselho Deliberativo 
quanto pelo Conselho Diretor, ampliando as 
possibilidades de participações dos Conselheiros, 
Diretores e Sócios. Todos os Conselheiros participaram 
desta reunião por meio da plataforma. 

Para o Comodoro Flávio Pimentel, o encontro 
foi uma excelente oportunidade de esclarecimento 
e reflexões, a partir dos questionamentos colocados 
pelos Conselheiros. “A proposta foi montada conforme 
as demandas recebidas dos setores. A Diretoria 
de Engenharia já está preparando os projetos e os 
termos de referência para a licitação das obras de 
manutenção e investimentos para 2021”, lembrou 
Pimentel.

“Foi uma reunião informal do Conselho 
Deliberativo, na qual solicitei ao Comodoro Flávio 
Pimentel e ao Diretor Financeiro, João Alfredo Uchôa, 
explicações a partir das primeiras manifestações 
apresentadas pelos Conselheiros, afinal o tema 
orçamento suscita muitas dúvidas”, explicou o 
Presidente Garcia.

A Reunião Ordinária para deliberar sobre 
o orçamento do exercício de 2021, estabelecer 
contribuições fixas e variáveis e decidir sobre os 
projetos e os custos das obras propostas pelo Conselho 
Diretor será realizada na próxima segunda-feira, 14, 
a partir das 19h.

Conselho Deliberativo esclarece 
itens da proposta orçamentária 
para 2021

GESTÃO

Queiroz; a presidente do EMIATE, Eliete Araujo; o vice-
Diretor de Motonáutica, Marcelo Gallerani; e a vice-
Diretora Cultural, Sílvia Cristina Sbardellini Frabetti. 
Após as palavras de agradecimento ao trabalho das 
equipes e desejos de boas festas, houve sorteio de brindes 
aos funcionários. Todos os presentes foram arrecadados 
pelo Conselho Diretor com o apoio dos parceiros do Iate 
Clube de Brasília.
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Iate participa da Copa Brasil de 
Vela com oito velejadores

Fale com a Secretaria Náutica

Regatas do Campeonato do DF da Classe 
Dingue continuam neste final de semana

NÁUTICA

Entre os dias 2 e 6 de dezembro, a Copa Brasil de 
Vela reuniu 332 atletas, dos quais oito velejadores eram 
da Vela Jovem do Iate Clube de Brasília, na Marina da 
Glória no Rio de Janeiro (RJ). Com ótimos ventos, os 
197 barcos presentes disputaram 178 regatas nas mais 
variadas classes. 

Os jovens atletas Iatistas Rafael Araújo Trindade, 
Lucas Rocha Dantas, Júlia Vilas Boas de Azevedo 
Sampaio, Maurício Guercio Mancuso, Pedro Rocha 
Dantas e César Henrique A. de Freitas competiram na 
classe Laser 4.7. Destaque para a conquista do 2º lugar 
na classe Snipe de Felipe Rondina e Luiz Felipe Giagio 
Amaral.

A Diretoria de Esportes Náuticos disponibiliza mais 
um canal de atendimento aos Sócios: o WhatsApp (61) 
9 9308-4961. Também é possível fazer contato com o 
departamento pelo e-mail nautica.iate@iatebsb.com.br 
ou pelos telefones 3329-8747 e 3329-8748.

O Iate Clube de Brasília é sede, desde o final de 
semana passado, do Campeonato do DF da Classe 
Dingue. Ao todo, são 38 velejadores, em 19 barcos, 
inscritos na competição. Nos dias 5 e 6, devido ao 
vento fraco, houver apenas uma regata. Confira o 
resultado parcial:

O campeonato continua neste sábado, 12, e termina 
no domingo, 13.

COL. DUPLA CLUBE
1º Marco Calonico e Uthar Veiga CMIC/ICB-DF
2º Cezar Castro e Guilherme Poleto ICB-DF
3º Fábio Simoni e Raquel Vasques CAALEX-DF

Renato Lunetta conquista Troféu 
João Ramos

No dia 29 de novembro, aconteceu no Iate Clube 
a última regata válida para o ranking do DF da Classe 
Optimist – Troféu João Ramos. Ao todo, foram disputadas 
20 regatas, sendo dez em fevereiro e dez em novembro, 
com a participação de 20 velejadores do Iate. 

O ranking serve para classificar os velejadores que 
irão representar o DF no Campeonato Brasileiro da 
Classe Optimist no ano seguinte. E, neste ano, o Iatista 
Renato Lunetta, de apenas 12 anos, ficou no topo da 
classificação ao vencer 11 regatas, das 20 disputadas.
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Atletas do Iate Clube marcam 
presença no Circuito BRB de Beach 
Tennis

Confiram os campeões do Circuito 
Interno de Tênis do Iate 2020

BEACH TENNISTÊNIS

O último fim de semana foi de alto nível de Beach 
Tennis em Porto Alegre (RS). Terminou neste domingo o 
ITF Circuito BRB Profissional de Beach Tennis, a etapa 
Sul Special Cup, com a participação de vários atletas 
do Iate Clube de Brasília. O grande destaque foi a atleta 
Júlia Vasconcelos, de apenas 13 anos, que sagrou-se 
campeã na categoria Feminina B e, ainda, vice-campeã 
na categoria Sub 14.

Confira os nomes dos atletas Iatistas que 
representaram o Clube: Julia Vasconcelos | João 
Vasconcelos | Elismar Vasconcelos | Matheus Muniz | 
Eduardo Muniz | Camila Moço | Cecília Moço | Matheus 
Verano | Andre  Gerhein e Bruno Paiva.

A vice-Comodoro Cecília Moço, além de participar 
como atleta, também foi representando a vice-Diretoria 
de Beach Tennis. 

Parabéns a todos os atletas participantes.

Chegou ao fim a segunda etapa do Circuito Interno de 
Tênis do Iate 2020. A competição foi disputada durante 
todo o mês de novembro e início de dezembro, em seis 
categorias, sendo cinco masculinas e uma feminina. 
Foram quase 130 tenistas inscritos para as partidas, que 
apresentaram alto nível técnico.

As finais aconteceram nos dois últimos domingos, 
com a vitória de Rodrigo Starling, na categoria Primeira 
Classe Masculina, e Rogério Coimbra, com o vice-
campeonato. Na Segunda Classe, Henrique Soares 
superou Maurício Golinelli e foi o campeão. Na Terceira 
Classe, Daniel Baptista e Gustavo Gazeta disputaram a 
final, com Daniel sagrando-se campeão. Luís Rodrigues 
acabou superado por André Gerhein, que ocupou o 
lugar mais alto do pódio na Quarta Classe. Por fim, 
Daso Coimbra foi o grande vencedor da Quinta Classe, 
ficando Cleudson Rodrigues com o vice-campeonato.

Na Terceira Classe Feminina, Jin Choi foi a grande 
vencedora e Ana Karina ficou com o vice-campeonato.

EMIATE

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

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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Conheça a Academia: yoga
ESPAÇO SAÚDE

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

Yoga é uma prática milenar de auto-conhecimento, 
na qual, por meio de técnicas respiratórias (Pranayamas), 
posturas (Asanas), vibrações (Mantras), gestos com as 
mãos (Mudras), mentalizações, entre outras, o indivíduo 
se identifica com sua própria natureza e sua integração 
com universo.

O principal objetivo da modalidade é fazer com que 
o praticante se reconecte com a sua essência, acalmando 
o caos dos impulsos e dos pensamentos conflitantes.A 
prática regular do yoga pode ajudar a enfrentar o tumulto 
da vida moderna.

O yoga combate as sensações de dor, fadiga e 
preguiça; melhora a percepção corporal; aumenta a 
flexibilidade e a mobilidade do corpo; além de inúmeros 
outros  benefícios à saúde. Mas o impacto do yoga 
nunca é estritamente físico. Fica claro também que a 
regularidade nas práticas aumenta a concentração e o 
foco, reduz a agitação mental e o estresse.

Todos podem praticar yoga independente de 
idade, sexo, biotipo ou níveis de flexibilidade e 
condicionamento. A ideia da prática é fazer com que 
cada um respeite os limites do próprio corpo e das 
próprias capacidades. Sempre haverá adaptações 
e variações contemplando a todos, sendo o mais 
importante vivenciar essa filosofia que possui benefícios 
físicos, psicoemocionais e energéticos.

O diretor técnico da Academia, Martim Bottaro, 
informa que a professora responsável pela modalidade, 
Cibele Baena, é altamente qualificada e está sempre 
buscando trazer novas técnicas para enriquecer ainda 
mais as aulas.

Os alunos matriculados na Academia também têm à 
disposição esta modalidade. Basta fazer seu agendamento 
pelo site do Iate, dentro das vagas disponibilizadas. 

“Os sócios que ainda não estão matriculados na 
Academia, podem vir conhecer de perto o espaço e as 
várias modalidades oferecidas”, convida Cecília Moço, 
Diretora do Espaço Saúde.

Mais informações na recepção da Academia ou pelo 
telefone 3329-8755.

Tênis de mesa do Iate já conquista 
resultados em 2020

TÊNIS DE MESA

O jovem tênis de mesa do Iate Clube já começou a 
apresentar os primeiros resultados, mesmo neste ano complexo 
para as competições esportivas, em virtude do enfrentamento 
à pandemia.

No regresso das competições locais neste 2º semestre, o 
atleta Iatista Edward Borba (à direita na foto) conquistou duas 
medalhas de bronze na 2ª e 1ª divisão da 33ª edição do Aberto 
FitPong de Tênis de Mesa, realizado em novembro de 2020 
e promovido por uma das maiores e mais bem conceituadas 
academias especializadas da modalidade no Brasil. 

O Iatista Edward, que foi atleta da seleção juvenil do 
DF nos anos 80 e voltou a competir recentemente pelo Iate, 
agradeceu ao estímulo dado pelo Clube para que voltasse a 
jogar e, consequentemente, competir. “O tênis de mesa é um 
esporte integrador, divertido de se jogar e de se assistir bons 
jogos, inclusivo e excepcional no desenvolvimento de foco e 
habilidades esportivas de reflexo rápido. Além disso, é uma 
modalidade olímpica, o que traz um horizonte de possibilidades 
e referências esportivas motivantes, especialmente aos jovens 
mesatenistas, que podem sonhar alto”, comentou o jogador. 

Ainda de acordo com Borba, o esporte tem um potencial 
incrível no Clube, “pois o  novo centro de treinamento possui 
uma das melhores infraestruturas do DF, além de contar com 
a professora Luciana, ex-atleta de seleção brasileira, que inicia 
uma formação de excelência com atletas e praticantes de todas 
as idades”, acrescentou.

Por fim, para Edward Borba, com a retomada segura dos 
esportes em 2021, o próximo passo é aproximar ainda mais 
a modalidade dos Iatistas, com a possibilidade de eventos 
internos e de realizar competições de alto nível no Clube, 
como forma de despertar maior curiosidade e interesse dos 
Associados.

Maratona Aquática encerra calendário 
de competições de nadadores do Iate

NATAÇÃO

A última competição do ano no Calendário da CBDA 
contará com a participação de dois nadadores do Iate Clube. 
Kenue Teixeira e Nina Xavier participarão da Copa Brasil de 
Maratonas Aquáticas, nos dias 19 e 20 de dezembro, na 
Represa Billings, em São Bernardo do Campo (SP).

Kenue nadará as provas de 5km e 10km. Nina estará na 
prova de 2,5km. Vinícius Ribeiro, treinador da dupla, espera 
por bons resultados. “Conseguimos recuperar muito do que 
foi perdido durante a pandemia. Ambos são novatos nessas 
provas em campeonatos brasileiros de categoria e estão 
preparados para encarar o desafio depois de muito treino”, 
afirmou. 

Desejamos sucesso aos atletas!
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Novos locais para retirada do livro 
“60 Anos do Iate Clube de Brasília – 
Um Sonho Realizado”

Funcionamento especial do AR 
Instituto de Beleza

Horários de funcionamento: Natal 
e Ano Novo

Faça a sua doação de livros

CULTURAL

CONCESSIONÁRIOS

A Diretoria Cultural informa aos Associados que, 
neste final de semana, o livro histórico dos 60 anos do 
Iate Clube pode ser retirado pelos Associados Titulares 
gratuitamente no Iate TV, no Espaço Poliesportivo 
Sul e no Complexo de Tênis. Livros extras poderão 
ser adquiridos por R$ 40, a unidade, diretamente 
na Tesouraria (a entrega dar-se-á somente com o 
comprovante de pagamento).

O Iate Clube de Brasília informa que, em atendimento 
à demanda das Associadas, o salão AR Instituto de Beleza 
irá funcionar nos dias 21 e 28 de dezembro, das 10h às 
16h.

Importante acrescentar que o espaço estará fechado 
de 1º a 3 de janeiro de 2021 para recesso coletivo dos 
funcionários. As atividades serão retomadas no dia 5.

As Diretorias Cultural e Esportes Náuticos do 
Iate Clube de Brasília solicitam aos Associados 
Iatistas doações de livros náuticos, em bom estado de 
conservação, para a composição do Espaço Leitura que 
será instalado no setor náutico, em data a definir.

Informações adicionais poderão ser esclarecidas na 
Secretaria Náutica pelos telefones 3329-8747/8748.

"HORÁRIO DOS CONCESSIONÁRIOS DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA - 
NATAL E ANO NOVO 2020/2021"

SETORES
24/dez 25/dez 31/dez 1º JAN

QUINTA SEXTA QUINTA SEXTA
Banca de Jornal 9h às 16h 10h às 16h 9h às 16h FECHADO
Bar da Peteca FECHADO FECHADO 9h às 16h 9h às 16h
Bar do Tênis 9h às 14h 9h às 16h 9h às 14h FECHADO
Bar dos Cunhados 9h às 16h 9h às 16h 9h às 16h FECHADO
Barbearia 9h às 17h FECHADO 9h às 17h FECHADO
Boutique 04 Ondas da 
Academia 8h às 13h FECHADO 8h às 13h FECHADO

Boutique 04 Ondas 
Iate Shopping

8h as 16h FECHADO 8h às 16h FECHADO

Cantina dos Fun-
cionários 8h às 16h FECHADO FECHADO FECHADO

Creperia 10h às 16h FECHADO 10h às 16h 10h às 16h
Lanchonete da Aca-
demia e Sauna 8h às 13h FECHADO 8h às 13h FECHADO

Lava - jato 8h às 16h FECHADO 8h às 16h FECHADO
Loja Náutica 8h às 12h FECHADO 8h às 12h FECHADO
Quiosque da Piscina FECHADO FECHADO FECHADO FECHADO
Restaurante Cerrado 10h às 15h 10h às 15h 10h às 15h FECHADO
Salão de Beleza 9h às 17h FECHADO 9h às 17h FECHADO

Self Service Pérgola 11h30 às 
14h FECHADO 11h30 às 

14h FECHADO

Spa Saúde 8h às 13h FECHADO 8h às 13h FECHADO

Colabore com a campanha de 
solidariedade “Natal Feliz”

EMIATE

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. 

Os donativos poderão ser deixados na Coordenação 
do EMIATE (Edifício Multifunções, 1º andar), no Iate TV 
e na Academia. 

Mais informações pelos telefones 3329-8745 ou 
3329-8813.



JORNAL DO IATE  Edição nº 50, 12 a 18 de dezembro10

ANIVERSARIANTES
12/12 - Fabio Assumpcao Ribeiro de L. Rua, 
Francisco Jose Dos Reis Junior, Getulio Valverde 
de Lacerda, Cecilia Dos Santos Macedo, Marcelo 
Pardellas Cazzola                                                  
 Eliane Maria Lopes da Rocha, Ricardo Dias 
Salmeron e Alessandro Oliveira da Natividade.

13/12 - Leticia Horta Barbosa Isoni, Eduardo 
Freitas da Silva, Felipe Sarmento Cordeiro, 
Alejandra Nobrega Martinez, Luciane Quixabeira 
Zorzin, Renato Pereira de Almeida, Ernesto Freitas 
Azambuja, Jorge Luiz de Souza Fortes e Fausto 
Vieira Coutinho                                                    

14/12 - Paulo Sergio Costa Correia, Juliana Rocha 
de Deus, Leonardo Soares de Araujo, Marcelo Dias 

Campos, Emerson de Souza, Roberio Bandeira 
de Negreiros, Rodrigo Pinho Rodrigues, Jorge 
Eduardo Tomio Althoff, Melissa de Magalhaes 
Couto Nicolaum, Onofre Jales da Paixao E Silva 
Junior, Juliene Vasconcelos Freire de Melo, Monica 
Doria da Fonseca Vilaca, Vitor Silva Alencar                                                         
15/12 - Marcelo Lourenco Coelho de Lima, Luiz 
Jose Pacheco Vaz Manso Filho, Marcelo Fernando 
de Souza Meireles, Paulo Baeta Neves, Renata 
Saraiva de Oliveira Verano, Igor Lacroix, Julia 
Beckman Meirelles, Diogo Salomao, Nei Santos 
Rosal                                                            

16/12 - Claudia Vieira Vitali, Mariana Medeiros 
Nobrega Visconte, George Cajaty Barbosa Braga, 
Renato Da Silveira  Vargas, Marcos Daniel Pena 

Borja R. Gama, Cleberson Abrahao Ferreira Calefi , 
Marco Antonio de Moraes, Adriana Regina de Melo 
Pimentel, Lucas Zanello, Luiz Eduardo da Silva 
Tostes, Patricia Campos de Oliveira Chabalgoity, 
Franco Vicente Piccoli                                                       

17/12 - Alberto Zanello Junior,  Bernardo Lobo 
Muniz Fenelon, Thiago Jaguaribe de Faria, Sandra 
Regina Paiva Dos Santos, Marcelo Jaime  Ferreira, 
Renata Virginio de Araujo, Marco Antonio Pingret 
M. de Sousa, Carlos Alberto C. de Vilhena Coelho                                         

18/12 - Daniel Olinto Silva Alves, Ana Lidia 
Ribeiro Sales Giesteira, Rafael Maia Stuart, João 
Carlos Padilha do Valle, Luiz Roberto de Oliveira 
Fernandes, Luciana Paoliello Palet, Hudson 
Mourao Mesquita e Luiz Gonzaga Silva Filho  

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

12/12/2020 (Sábado)
Alexandre Amaral 

13/12/2020 (Domingo)
Danilo Mello Mattos

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Josefran Ribeiro Sales, Daniela Farah Teixeira, Jader Rocha Botelho, Priscila Frossard Pincinato, Andre de Almeida Simas, Thais Carvalho Lobo e Luiz Henrique Bezerra Araujo.

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

Protocolo de procedimentos para 
a retomada das Atividades de 
Carteado

JOGOS CARTAS

O protocolo a seguir tem como finalidade preservar a saúde dos 
Associados, colaboradores e participantes. A vice-Diretoria de Jogos de 
Cartas conta com a colaborações de todos quanto ao cumprimento das 
medidas.

SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES

- Trazer a sua água e usar máscara de proteção facial durante toda a 
prática do carteado – o uso do equipamento é obrigatório em todo o 
Clube;

- O jogador só poderá beber ou comer durante os intervalos e em locais 
distantes das mesas;

- Seguir o horário de funcionamento estabelecido pelo Iate Clube;

- Manter o distanciamento social de, no mínimo, um metro, sendo 1,5m 
o ideal, e evite o contato pessoal.

USO DOS ESPAÇOS

- Os jogos de cartas só poderão acontecer em locais abertos;

- O acesso ao local dos jogos será permitido somente quando as mesas 
estiverem desocupadas;

- Serão destinadas duas mesas para cada modalidade (truco e buraco) 
como forma de manter as regras de distanciamento;

- Uma lista de espera será criada assim que ocuparem todas as mesas da 
respectiva modalidade;

- Havendo Sócios registrados na lista de espera, a primeira mesa que 
foi ocupada encerrará suas atividades logo que o jogo terminar. Caso 
contrário, só os perdedores serão substituídos, conforme padrão sempre 
utilizado;

- Compreende-se como término do jogo uma partida melhor de três no 
truco, dois mil pontos no buraco;

- Ao término de cada partida, será realizada a higienização das mesas e 
cadeiras pelos participantes do jogo, bem como os baralhos utilizados 
serão trocados; 

- Ao final do dia os baralhos utilizados deverão ser higienizados com 
água e sabão;

- Todos os baralhos a serem utilizados deverão ser plastificados. Não 
será permitido outro tipo de baralho;

- O clube fornecerá álcool gel, baralhos e colaboradores.  

VICE-DIRETORIA DE JOGOS DE CARTAS

Jogadores do Iate Clube se 
destacam na BSB CUP 2020

FUTEBOL

Após pouco mais de 
um mês de competições, 
chegou ao fim a 3ª edição 
da BSB Cup, o maior 
campeonato de futebol 7 
infantojuvenil de Brasília. 
Os jogos foram realizados 
no Brasília Country Club 
e, claro, os times das 
categorias Sub 8, 10, 11 e 
12 do Iate Clube estiveram 
presentes.

As acirradas partidas 
das finais trouxeram para 

o Clube os troféus de campeões para as categorias Sub 
10 (série ouro) e Sub 11 (série prata), além dos vice-
campeonatos das categorias Sub 8 (série prata) e Sub 12 
(série ouro). Os resultados alcançados pelos times foram 
os melhores entre as 59 equipes participantes.

Confira o calendário de recesso das 
escolinhas esportivas

ESPORTES INDIVIDUAIS

A Diretoria de Esportes Individuais comunica aos 
Sócios as datas de recesso das escolinhas esportivas. 
Solicita ainda aos pais que não se esqueçam de atualizar 
o atestado de aptidão física para o próximo ano.
TÊNIS 14/12 a 1º/2
SQUASH 21/12 a 10/1
TÊNIS DE MESA 21/12 a 21/1
JUDÔ 21/12 a 17/1
PATINAÇÃO 24/12 a 1º/2
NATAÇÃO 28/12 a 17/1


