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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

PRAZO PARA CONCORRER AO SORTEIO DOS TÍTULOS 
“PATRIMONIAL FAMILIAR” ESTÁ QUASE NO FIM

A Secretaria Social lembra aos Sócios que, no dia 
21 de fevereiro, encerram-se as inscrições para 
concorrer ao sorteio dos 12 títulos da categoria 

“Patrimonial Familiar”, para os dependentes dos 
Associados, mediante condições estabelecidas em edital.

Do total de títulos, seis serão ofertados por meio 
de sorteio simples e os outros mediante classificação 
do dependente, por ordem decrescente de idade. 
Conforme rege o Estatuto, é Sócio Patrimonial Familiar 
o filho, o enteado e o menor que, por intermédio do seu 
responsável, adquire o título dessa categoria.

Além disso, só será permitida a aquisição de um 
título para cada dependente, menor de 21 anos de idade 
ou se, comprovadamente universitário, até 25 anos. 

Segundo o Diretor Quinho Grossi, a iniciativa é 
mais uma ação do Iate Clube de Brasília com vistas 
à permanência da Família Iatista no Clube. “É uma 
excelente oportunidade para que os dependentes dos 

nossos Associados criem mais um vínculo promissor 
com o Clube e aproveitem, ao máximo, toda a estrutura 
socioesportiva oferecida pelo Iate”, comenta Grossi.

Os Sócios interessados em adquirir um título nesta 
oferta deverão preencher e assinar o Termo de Proposta, 
indicando o nome do dependente para o qual deseja fazer 
a aquisição. O preço de cada título é de R$ 42.270,31, 
o qual poderá ser pago à vista ou com entrada mínima 
de R$ 12.270,31 e o restante em até 12 parcelas iguais, 
mensais e sucessivas. 

A apuração da classificação dos inscritos e o sorteio 
serão realizados no dia 27 de fevereiro, às 10h, na Antiga 
Sede Social, sendo obrigatório o uso de máscaras e o 
distanciamento social.

Para mais informações e consulta ao Edital nº 
01/2021, favor entrar em contato com a Secretaria 
Social pelos telefones (61) 3329-8716/8717/8718 ou 
presencialmente.
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ATO DA COMODORIA AC 15/2021
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 Social Sr. CARLOS HENRIQUE BORGES GRACIANO 
– P/1087 para responder interinamente pela Diretoria Social, no período de 16 a 
24 de fevereiro de 2021, por motivo de ausência do titular.

Brasília, 02 de fevereiro de 2021.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

AVISO DE PRORROGAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 02/2021

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do IATE CLUBE DE BRASÍLIA, 
faz saber que, considerando a participação de apenas uma licitante na sessão 
ocorrida no dia 9 de fevereiro de 2021, e, ainda, em cumprimento ao disposto 
no item 11.8 do Edital Convocatório, comunica aos interessados na participação 
do certame licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA N.º 02/2021, que tem 
como objeto a AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, MIGRAÇÃO SQL E WINDOWS 
SERVER 2019, que a nova sessão de abertura dos documentos de habilitação e 
propostas comerciais da CONCORRÊNCIA N.º 02/2021 será realizada no dia 23 
de fevereiro de  2021, às 15h. Assim, através do presente ato, REPUBLICAMOS 
o Aviso de Edital e convidamos todas as empresas interessadas na participação 
do certame a apresentar suas documentações e propostas comerciais na data 
supracitada.
O Edital completo e demais especificações estará à disposição dos interessados 
no sítio eletrônico www.iateclubedebrasilia.com.br.

Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021.

LUCIANE ZANELLA
Presidente da Comissão

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 e Efetivos, com 
direito a voz e voto, para as REUNIÕES ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA, 
previstas no art. 76, I, “c”; e art. 76, II, do Estatuto, respectivamente, a serem 
realizadas no dia 22 (vinte e dois) de fevereiro de 2021, 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 – Apreciar o Relatório das Atividades do Conselho Diretor, 
inclusive quanto aos investimentos previstos e executados, referentes ao 2º 
semestre de 2020.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Item I – Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo a Decisão nº 
001/2021 da Mesa Diretora, determinada ad referendum do Colegiado, 
referente à alteração, em caráter temporário, do Regimento Interno, quanto 
às formas de presença e votação de matérias.

Item II – Deliberar sobre o Parecer da Comissão instituída pela Decisão nº 
002/2021, acerca do Processo Administrativo 002/2021. 

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

Brasília, 13 de fevereiro de 2021.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 008/2021 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no 
uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e em conformidade com o 
inciso IX do art. 16 do Regimento Interno do Colegiado, 
RESOLVE:
Designar o Conselheiro Efetivo e 2º vice-Presidente, SÍLVIO EDUARDO 
MACHADO BONFIM para, em substituição à Conselheira Efetiva e 1ª vice-
Presidente, ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA COSTA BARRETO compor a 
Comissão Mista (Decisão nº 006/2021) encarregada de analisar e acompanhar 
as diretrizes  determinadas ao Conselho Diretor acerca da situação e destinação 
do prédio da Antiga Sauna, apresentando Parecer, no prazo de 90 (noventa) 
dias, para deliberação do Conselho Deliberativo.
 
Brasília, 13 de fevereiro de 2021.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MESA DIRETORA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO Nº 001/2021

A MESA DIRETORA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE 

BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, visando contribuir 
com o ambiente de isolamento social solicitado arduamente pelas autoridades 
sanitárias e de saúde do Brasil; visando tomar atitude necessária e responsável de 
indivíduos e instituições que atuam pensando nas necessidades e nos benefícios 
da coletividade; visando determinar mudanças de caráter permanente e pontuais 
em razão da pandemia do novo coronavírus - COVID-19; visando buscar meios 
e ferramentas inovadoras e seguras para a realização de reuniões ordinárias e 
extraordinárias de forma virtual, assegurando a identificação do Conselheiro com 
todos os efeitos legais de sua participação presencial; visando ainda a necessária 
adoção de medidas que viabilizem a deliberação de matérias importantes no 
âmbito do Conselho Deliberativo para a continuidade dos serviços essenciais ao 
bom funcionamento do clube; 

R E S O L V E, por unanimidade, ad referendum do Colegiado, alterar, em caráter 
temporário, o Regimento Interno do Colegiado, quanto as seguintes formas de 
presença e votação de matérias: 

a) a presença do(a) Conselheiro(a) será considerada a chamada nominal, 
realizada pelo 1º Secretário da Mesa Diretora, de cada integrante do Colegiado 
que esteja participando por meio de plataforma de vídeo;

b) a participação por meio de plataforma de vídeo será considerada para servir 
de cálculo de quorum de instalação e deliberação; 

c) a votação das matérias deliberativas serão colhidas pela Mesa Diretora de 
forma virtual, devendo o(a) Conselheiro(a) se manifestar pela demonstração de 
seu voto por meio de sua mão levantada ou não, de acordo com a chamada do 
1º Secretário; 

d) em caso de votação nominal, o 1º Secretário fará a chamada de cada um, seja 
presencial ou do participante por vídeo;

e) o direito à manifestação na discussão de matéria, será conduzido com as 
mesmas regras e tempos que disciplinam a reunião presencial, obedecendo lista 
de inscrição que, no caso dos participantes por vídeo, poderão requerer por 
escrito na forma de levantamento de sua mão eletronicamente ou visualmente; 

f) a inscrição para a manifestação do(a) Conselheiro(a) que estiver participando 
da reunião por meio de plataforma de vídeo, deverá ser feita por escrito no 
próprio sistema eletrônico ou pelo levantamento da mão e registrada pela Mesa  
Diretora até o início dos pronunciamentos dos Conselheiros presentes, e seguirão 
na sequência desses, conforme ordenado pelo 1º Secretário; e

g) as dúvidas que por ventura ocorrerem sobre esses procedimentos, serão 
sanadas e decididas pelo Presidente do Conselho Deliberativo. 

NOTA: Decisão republicada devido a erro de digitação.

Esta Decisão entra em vigor nesta data e será publicada no Jornal Semanal, 
inserida no sítio do Iate www.iateclubedebrasilia.com.br e afixada no Quadro 
de Avisos do Clube.  
 
Brasília, 13 de fevereiro de 2021.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA COSTA BARRETO   SÍLVIO EDUARDO MACHADO BONFIM
 1ª Vice-Presidente                        2º Vice-Presidente

        
       CARLOS ALBERTO FERREIRA JÚNIOR             FELIPE ROCHA DE MORAIS

            1º Secretário                                     2º Secretário

ATO DA COMODORIA

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO DELIBERATIVO
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Comodoria e Conselho reúnem-se 
com o presidente Jair Bolsonaro

No último dia 10, o Comodoro do Iate Clube de 
Brasília, Flávio Pimentel; e o 2º Vice-presidente do 
Conselho Deliberativo, Silvio Eduardo Machado Bonfim, 
representando o Presidente do órgão colegiado, Edison 
Garcia, estiveram com o presidente da República, Jair 
Bolsonaro, em reunião realizada no Palácio do Planalto. 

Na oportunidade, foi entregue ao presidente o título 
de Sócio Honorário do Iate, bem como exemplares do 
livro “60 Anos Anos de Iate Clube de Brasília – Um 
Sonho Realizado”.

GESTÃO

Manhã de esclarecimentos na 
Escola de Vela Infantil

Convocação para uso de vaga de 
embarcação

O início das aulas da Escola de Vela Infantil ocorreu no 
último dia 6. Na ocasião, a Diretoria de Esportes Náuticos 
organizou um delicioso café da manhã para que os pais e 
responsáveis, juntamente com os seus filhos/filhas, tirassem 
suas dúvidas e conhecessem melhor a dinâmica da Escola 
e do esporte. Apesar de muita chuva e da ausência de 
algumas pessoas, o momento foi muito proveitoso para as 
famílias presentes. 

Os Sócios que tiverem interesse em matricular seus 
dependentes, com idade entre 7 e 14 anos, devem procurar 
a Secretaria Náutica o quanto antes, pois as vagas são 
limitadas e estão quase no fim. 

As aulas são gratuitas e o barco utilizado - da Classe 
Optimist - é de propriedade do Iate. O Clube também 
oferece os demais materiais utilizados nas atividades 
teóricas e práticas, bem como os coletes salva-vidas.

Informações adicionais podem ser consultadas na 
Secretaria Náutica pelos telefones (61) 3329-8747/8748 ou 
pelo WhatsApp 9.9308-4961.

Em atendimento ao artigo 5º do Regulamento Interno 
do Setor Náutico (RISN), a Diretoria de Esportes Náuticos 
comunica a concessão de direito de uso de vaga para 
motos aquáticas no pátio da Marina do Iate. Os sócios 
convocados poderão trazer suas embarcações no prazo 
máximo de 90 dias, na qual ensejará a cobrança da taxa de 
utilização, contados a partir desta publicação, lembrando 
que deve ser cumprido previamente o disposto no artigo 
6º do RISN.

NÁUTICA

Doações de livros para os Espaços 
de Leitura do Clube

A Diretoria Cultural do Iate Clube de Brasília solicita 
aos Sócios doações de livros em bom estado de conservação 
para composição dos Espaços de Leitura do Clube no 
Iate TV, na Galeria do Tênis e no Espaço do Empregado, 
localizado na Diretoria de Operações e Logística.

Todas as doações são bem-vindas, especialmente 
títulos de livros infantojuvenis e revistas em quadrinhos. 
Informações adicionais poderão ser obtidas pessoalmente 
ou pelos telefones 3329-8759/8721.

CULTURAL

Créditos: Alan Santos

Créditos: Alan Santos

Nº TÍT. NOME DO SÓCIO
P/3752 Fabricio Lima de Andrade Moura
P/1477 Fernando Pauro Oliveira
P/2219 Rodrigo Bastos Bayma
P/0574 Arnaldo de Oliveira Borges Junior
P/1042 Mariana Serrão Sampaio Lacerda
P/0367 Edmar Bittencourt Filho
P/1969 Francisco Marcelo Matos Serejo
P/2886 Marieta Teixeira Bittencourt
P/0884 Carla Maciel M. Sollberger
P/0678 Rodrigo Flávio Sá Roriz
P/1555 Marco Antônio Leme da Rocha
P/2970 Thiago Crispim Loureiro
P/2254 André Gomes Ouvinha Peres
P/0097 Maurilio Ferreira Matos
P/0154 Carlos Afonso de Miranda
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Clube de Corrida reúne-se para 
traçar metas de 2021

Novidades na Escolinha de Vôlei do Iate

Venha praticar meditação na 
Academia do Iate

Em iniciativa inédita, a Vice-diretoria de Corrida 
promoveu, na noite do dia 9 de fevereiro, na Sede Social 
do Iate, um evento de integração entre os membros atuais 
e os interessados em participar do Clube de Corrida. Ao 
todo, 30 pessoas participaram do encontro, sendo 21 
pessoalmente e nove por videoconferência. 

“Alguns associados vieram conhecer as atividades 
desenvolvidas pelo grupo e já fizeram sua inscrição na 
modalidade”, salienta a professora Larissa Pacheco.

O objetivo do encontro era, apesar da pandemia, traçar 
estratégias para que todos se sentissem acolhidos e, assim, 
desenvolverem suas atividades dentro das metas individuais 
traçadas. Foram definidas pequenas modificações nos 
longões de final de semana e colhidas diversas sugestões 
para as futuras ações a serem implementadas.

Segundo a Vice-diretora de Corrida, Ana Paula 
Mantovani Siqueira, desde o início do ano, houve um 
aumento significativo no número de atletas inscritos no 
Clube de Corrida. “Estamos em constante melhoria das 
nossas atividades e, nesse sentido, é fundamental ouvir 
as sugestões e as críticas dos alunos”, esclarece a  Vice-
diretora.

Na oportunidade, foi lançado o planner do “Desafio 
60 dias”, que terá início em março juntamente com o 
retorno dos treinos educativos e funcionais específicos para 
corredores. Serão feitas enquetes sobre a participação em 
corridas de ruas e também sobre eventos internos. Ao final, 
foram sorteadas duas camisetas do Clube de Corrida e um 
combo do Sain Café.

As inscrições para integrar o Clube de Corrida podem 
ser feitas pelos Associados do Iate Clube na Secretaria de 
Esportes Individuais. Mais informações pelo telefone 3329-
8752/8753.

As atividades da Escolinha de Vôlei foram retomadas neste mês. Agora, os Sócios interessados em matricular seus filhos/
filhas, têm à disposição várias opções de horários para diferentes faixas etárias.

Há turmas disponíveis para crianças de sete a 14 anos, nos períodos matutino e vespertino. Também foram criadas 
turmas de vôlei de quadra e de areia para adolescentes de 15 a 19 anos. O vôlei de praia adulto também foi reativado. 

O Diretor de Esportes Coletivos e Vice-diretor de Futevôlei, Luciano Ponte de Oliveira, convida todos os Sócios a 
conhecerem as instalações do esporte e matricularem seus dependentes nessa modalidade que está em franco crescimento.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Esportes Coletivos pelo telefone 3329-8783.

A Academia do Iate Clube de Brasília convida todos 
os Associados para conhecerem e praticarem a meditação, 
modalidade oferecida no espaço desde outubro do ano 
passado. 

A meditação é um hábito ancestral e, apesar de 
não se saber ao certo sua origem, o fato é que ela se 
propagou em várias culturas e povos. A técnica milenar de 
autoconhecimento já tem diversos benefícios reconhecidos 
e, cada vez mais, a comunidade científica no mundo busca 
agregar novos.

A meditação reúne uma série de métodos que permite 
ao praticante conduzir a mente para estados de calma e 
relaxamento. A ideia é, realmente, parar, sentar, fechar os 
olhos, trazer atenção para a respiração, aquietar a mente e 
ouvir o seu corpo.

Entre outros benefícios, a prática da modalidade pode 
colaborar na redução do estresse; no controle da ansiedade; 
na diminuição de sintomas depressivos; no desenvolvimento 
do foco nas atividades (estudo e trabalho); na redução da 
perda da memória; na ampliação das emoções positivas; 
na melhora do sono; e na clareza mental.

A meditação é uma prática acessível, pois não 
necessita de equipamento e não há limitação de idade, 
pode ser praticada por crianças, adultos e idosos. As aulas 
de meditação são guiadas pela professora Cibele Baena e 
acontecem às terças e quintas-feiras, às 9h e às 17h20, com 
duração de 40 minutos.

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

CLUBE DE CORRIDA

VÔLEI 

ACADEMIA
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Cuidados com a beleza masculina

Aulas durante o Carnaval

Dias de aprendizado e crescimento 
com a equipe olímpica Oxygen

Inaugurada em julho do ano passado, a Lion Barbearia 
(localizada próxima ao Espaço Saúde) oferece aos Sócios 
a comodidade de cuidarem do visual nas dependências 
do Clube. No local, além dos cortes e da barbaterapia, 
é possível fazer esfoliação facial, sobrancelha, lavagem 
de cabelo, realinhamento capilar, manicure, pedicure, 
luzes, progressiva, aplicação de tintura, arte em risco e 
outros serviços.

Com o slogan “o jeito moderno de ser clássico”, a 
Lion Barbearia traz, para o público masculino do Iate, 
as mais recentes novidades do segmento, sem perder a 
essência dos serviços clássicos de barbearia. E o melhor: 
com preços mais acessíveis daqueles encontrados nas 
lojas do mesmo porte fora do Iate. No local, os Sócios 
também podem comprar itens para reforçar os cuidados 
em casa como pastas, óleos antirressecamento, shampoos 
anticaspa e produtos para a barba.

“O segmento da beleza já segue uma série de normas 
de biossegurança, justamente para evitar a contaminação 
na rotina diária e garantir um atendimento de qualidade. 
Mas, em tempos de pandemia, com os riscos aumentados 
de contágio, esses cuidados foram redobrados para 
garantir a segurança de todos que frequentam a Lion 
Barbearia, afirma o proprietário Patrick Lima.

A Lion Barbearia funciona de terça a sexta-feira, 
das 10h às 20h; aos sábados, das 10h às 18h; e, aos 
domingos, das 10h às 15h. É possível agendar um horário 
pelo telefone 3329-8815 ou pelo app One Beleza.

No período de Carnaval, entre os dias 13 e 17 
de fevereiro, as modalidades de Esportes Individuais 
funcionarão normalmente. A presença será facultativa, 
com exceção do Clube de Corrida e do tênis de mesa, 
que terão suas aulas suspensas na terça-feira, 16.

Foi sucesso absoluto a Clínica de Análise 
Biomecânica com a equipe olímpica Oxygen. O evento, 
promovido pelo Iate Clube de Brasília e organizado 
pela Meraki Esportes, durou cinco dias e contou com a 
participação de 30 atletas Iatistas. 

Durante o período, os nadadores puderam ver de 
perto como é a rotina de um atleta de alto rendimento, 
vivenciando o seu treinamento dentro e fora d’água. 
Nesse sentido, assistiram, conheceram e treinaram 
com um dos nadadores mais rápidos do mundo e um 
dos melhores do país, o tricampeão pan-americano e 
finalista olímpico Leo de Deus. 

Bastante carismático e popular entre os nadadores, 
Leo de Deus apresentou a sua trajetória no esporte e deu 
uma verdadeira aula de motivação e incentivo aos atletas 
do Iate. “Foram dias de muito trabalho e aprendizado. 
Conversamos sobre as técnicas de quatro estilos (costas, 
crawl, peito e borboleta); os fundamentos básicos de 
saída, de virada e de submersão; além da private class”, 
relembra Leo de Deus.

Os momentos mais esperados pelos atletas foram o 
trabalho de correção dos nados e a análise biomecânica, 
que consiste em criar um conteúdo para que o treinador 
possa desenvolver o trabalho técnico personalizado 
obtendo melhores resultados durante a temporada. Ao 
final, atletas e treinadores receberam um feedback dos 
especialistas e uma planilha personalizada de treinos.

“Esses dois produtos, especificamente, eram muito 
aguardados pelos alunos, tendo em vista ser algo 
totalmente inédito no Iate. Com certeza, a clínica irá 
agregar na vida dos atletas que participaram e colocará 
o Clube em uma posição de destaque no cenário 
nacional da natação, tendo em vista os investimentos 
que a administração está fazendo no esporte”, finaliza a 
Vice-diretora de Esportes Aquáticos, Ignez David. 

CONCESSIONÁRIOS 

ESPORTES INDIVIDUAIS

NATAÇÃO
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ANIVERSARIANTES
13/02 - Selene Marine Rocha Pires de Oliveira, 
Paulo Octavio Alves Pereira, Eduardo Peres 
da Rocha E Silva, Marcia Lemos de Oliveira, 
Fernando Eurico de Paiva Garrido, Eduardo 
Mencarini Clark, Marcelo Khaled Poppe, Fabiana 
Bandeira de Faria Souza Neto, Henrique Leite 
Cavalcanti, Ana Paula Ferreira Gomes, Lucas de 
Oliva Antunes e Juliana Maria Bardaro de Castro                                            

14/02 - Patricia se Aguiar Madeira Campos, 
Eduardo Rodrigues Lopes, Julio Cesar Pinto, 
Miguel Angel Diaz Fernandez, Renato Barcat 
Nogueira, Ricardo Alvarenga, Angelica Maria 
Landim Fialho Aguiar, Mozarlem Gomes so 
Nascimento, Marcio De Carvalho Leite, Andre 
Luis Garoni se Oliveira, Joao Bosco Ramos, 
Raquel Guimaraes Ulhoa, Fernando Teixeira L. se 
La Rocque, Paulo Sergio Ferraz Ambrosio, Daniel 
Allan Carlson, Marco Giovanni Clemente Conde, 
Thawyo Wanderley Brandao Rosenthal, Mariza 
Marilena Tanajura Luz Barbosa, Pedro Mello 
Rebello e Luciana Ansaneli Naves

15/02 - Jose Raimundo Teixeira Raposo, Artur 
Leonardo Coelho Rocci, Jacira Bernardes, 
Barbara Silverio Revoredo Guerra, Mauricio da 
Cruz Gomes, Jose Roberto Ceolin, Plinio Eduardo 
de Araujo Caldeira Brant, Carlos Eduardo de 
Almeida, Jose Roberto Assumpcao Freire, Luciana 
Pinheiro Caires Rizzo e Aquiles Rodrigues de 
Oliveira

16/02 - Jose Ricardo Ruschel Dos Santos, Delcia 
Maria de Mattos Vidal, Jose Carlos Nespoli 
Louzada, Paulo Coelho Avila, Ariel Lobo de 
Oliveira, Joao Alves de Macedo                                                      

17/02 - Marcella Borges Camara, Levi Otavio de 
A. Mendes, Ligia Fernanda G. Pimentel, Giancarlo 
Romualdo Ventura, Mariana Correa Maldi E 
Souza, Fabiana de Freitas G. Lourenço, Rodrigo 
Saldanha Gomes Cazzola, Vinicius Teixeira 
Sucena, Anthair Edgard de A. V. E Gonçalves, 
Stela Maris Carmona e Carlos Augusto Gadelha                                                     

18/02 - Gustavo Carvalho Alencar, Eduardo Pires 
Penna, Joana Crivaro Lobo, Guilherme Lopes 
Maranhao, Carlos Frederico Santos, Eduardo 
de Miranda M. Machado, Paulo Andre Paiva de 
Oliveira, Andrea de Castro Bicalho, Tania de 
Sousa Barros, Marise Aragao Lelis, Ney Soares 
Sette, Felipe Vilela Pinheiro, Joao Henrique 
Siqueira Engel, Patricia Ashton Baere de Araujo 
Baeta, Luiz Alfredo Feresin de Abreu, Felipe Vilela 
Pinheiro e Antonio Marcelo Simoes Ramos                                             

19/02 - Taina Frota Botelho, Camila Maia Carneiro 
Costa, Paulo Cesar Siqueira, Tania Maria de Santa 
Ritta, Alexandre Paulo Simao Novgorodcev, 
Ricardo Mansueto Miranda Ferreira, Janaina 
de Araujo Ferreira Santos, Walkyria Dos Santos 
Chianca, Cinthia Pereira, Daniela Melazo Dias, 
Marcos Mattos Baby, Patricia Regina Marins, Liss 
Mary Fraga Araujo, Rafael Rossi do Valle, Glaucio 
Nery Henrique, Fernanda Barros Reis Alves e 
Monica Chmielewski Ferreira 
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DIRETORES DO DIA

13/02/2021 (Sábado)
 Vinicius Resende Teixeira

14/02/2021 (Domingo)
Luciane Zanella

16/02/2021 (Terça-feira)
Maria Cecilia Moço

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Fernando Calixto, Aline Luna Gusmão, Marcel Ferrer Pompeu, Francisco Augusto, Bernardo Pereira De Sales E Katia Helena Rabelo

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

Aproveite o Carnaval com responsabilidade e consciência coletiva

O atual cenário pandêmico fez com que o governador 
Ibaneis Rocha editasse o Decreto nº 41.789/2021 
proibindo a realização de festas, eventos carnavalescos 
ou blocos de carnaval no Distrito Federal. A medida, 
publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), 
pretende evitar o avanço dos contágios da covid-19 
durante os próximos dias.

O Iate permanecerá aberto durante todos os dias no 
período de Carnaval, mas é fundamental que os Sócios 

GESTÃO

aproveitem o Clube com consciência e responsabilidade. 
Por isso, a Administração informa que eventos dessa 
natureza estão proibidos em todas as dependências do 
Clube, inclusive nas churrasqueiras. 

A proibição vale a partir deste sábado, 13, e se 
estende até o dia 21 de fevereiro. Conforme prevê o 
decreto distrital, quem descumprir a regra fica sujeito 
ao pagamento de uma multa no valor de R$ 20 mil, sem 
prejuízo de outras sanções previstas nas legislações de 
combate à pandemia e pode, ainda, responder por crime 
de infração sanitária.

Neste sentido, solicita-se a colaboração de todos os 
Associados para que se atentem:

- ao distanciamento social mínimo de dois metros;

- ao uso constante de máscaras, especialmente quando 
não estiverem comendo ou bebendo;

- ao uso de máscara quando forem solicitar algum pedido 
nos balcões de atendimento dos concessionários; e

- ao uso de álcool gel ou lavagem das mãos com água 
e sabão.

É fundamental, ainda, que não haja aglomerações de 
pessoas nos bares, nos restaurantes e nas churrasqueiras.

A Administração do Iate Clube também adotou 
medidas como a redução do número de mesas e cadeiras 
em toda a área do Clube e solicita aos Sócios que não 
as removam de seus locais originais. Reforça-se que a 
emissão de convites continua suspensa.


