
“O Iate é, de muito, a sala de visita 
da nova metrópole”

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

IATE CLUBE DE BRASÍLIA INICIA PROCESSO DE 
ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

A Lei Geral de Proteção de Dados (nº 13.709/18) coloca 
o Brasil ao lado de mais de 100 países onde há 
normas específicas para definir limites e condições 

para coleta, guarda e tratamento de informações pessoais.

Todas as atividades realizadas ou pessoas que estão 
no Brasil estão sujeitas à norma. Por isso, as Diretorias 
Administrativa e de Recursos Humanos e a Jurídica 
iniciaram o processo licitatório para a contratação de 
empresa especializada com a finalidade de elaborar o 
plano de implementação da LGPD nos processos e fluxos 
de dados do Iate Clube de Brasília.

“A adequação exige mudanças em larga escala no 
tratamento dos dados das pessoas físicas e jurídicas 
que mantêm relação com o Iate Clube e que envolvem 
aspectos legais, tecnológicos, processuais e de governança 
e privacidade. Contudo, ela também representa uma 
oportunidade para fazermos inovações no manejo de 
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Chuvas com trovoadas

18º C MÍN
26º C MÁX

Chuvas com trovoadas
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet

dados, para darmos mais transparência ao uso de dados 
pessoais dos nossos Sócios e direcionar o Iate em um 
caminho mais contundente de economia digital”, considera 
o Diretor Jurídico, Juliano da Cunha Frota Medeiros. 

Segundo o Diretor, a norma estabelece que dado pessoal 
é toda informação relativa à pessoa natural “identificada” 
ou “identificável” e determina que o tratamento desses 
dados deve considerar os dez princípios de privacidade 
descritos na lei. 

“Para adequar-se à norma, o Iate precisa demonstrar 
que os dados coletados são necessários, mínimos, corretos, 
de qualidade, atendem uma finalidade de negócio válida, 
entre outros pontos”, detalha Medeiros.

A iniciativa da administração visa atender ao dispositivo 
o mais breve possível, considerando que há um volume 
substancial de dados a serem analisados.
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Cuidados com a saúde dos 
colaboradores

GESTÃO

Ainda no início da pandemia, em 2020, o 
Iate acompanha a evolução de casos dentro do 
Clube envolvendo os funcionários. Ciente da 
responsabilidade de dar segurança aos colaboradores, 
as Diretorias Médica e Administrativa e de Recursos 
Humanos monitoram os casos e prestam o auxílio 
necessário ao quadro. 

Como há um movimento preventivo logo na chegada 
ao Clube, os funcionários que apresentam sintomas 
ou suspeitas, rapidamente, são encaminhados 
para a realização do teste, o qual é custeado pela 
administração, por meio de um convênio com uma 
clínica particular. Os números são contabilizados 
em um gráfico que, agora, avalia os casos desde o 
fechamento no dia 28 de fevereiro de 2021. 

“Atualmente, sete funcionários estão recuperados 
da Covid-19 e mais dois foram afastados 
preventivamente, considerando que há uma suspeita 
de contágio, e aguardam os resultados dos testes. 
Esta atitude adotada pela administração, além de 
atender aos dispositivos legais, visa, principalmente, 
a manutenção da saúde e da segurança dos 
colaboradores”, esclarece o Diretor Médico, Luiz 
Alberto Mendonça de Freitas.

Cumpre ressaltar que os funcionários são obrigados 
a utilizar máscaras de proteção facial durante todo 
o expediente, bem como orientados a higienizar as 
mãos frequentemente seja com álcool 70% - há vários 
dispensadores em todo o Clube - seja com a lavagem 
das mãos e a manter o distanciamento social. Nesse 
sentido, em cumprimento ao Decreto nº 41.849/2021, 
foi organizada uma escala de revezamento de 
dia ou horário de trabalho entre os empregados, 
colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço.

Como resultado, frisa o Diretor, “temos um quadro 
funcional sadio e pronto para atender aos Sócios 
em suas demandas quando as atividades do Clube 
retornarem, bem como para realizarem suas atividades 
rotineiras em prol de todo o Iate”, destaca Freitas.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 01/2021

O Iate Clube de Brasília, na forma do artigo 56 de seu Estatuto, NOTIFICA 
o sócio proprietário de título patrimonial com a numeração abaixo 
relacionada, seus herdeiros ou sucessores, para dentro do prazo de 10 (dez) 
dias regularizem sua situação junto à Diretoria Financeira, na Sede do 
Clube, no SCEN Trecho 02, conjunto 04 – Brasília-DF.

Findo este prazo e não havendo quitação dos débitos, o sócio será excluído 
do quadro social, na forma estatutária.

P/1043

Brasília, 16 de março de 2021.

Temístocles Grossi
Diretor Secretário

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
VÍDEOCONFERÊNCIA

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 nos arts. 
76, I, “b”, e 76, II, do Estatuto, a serem realizadas no dia 29 (vinte e nove) 
de março de 2021, segunda-feira, por vídeoconferência, às 19h, em primeira 
convocação, ou, às 19h30, em segunda e última convocação, com a seguinte 
ORDEM DO DIA:

REUNIÃO ORDINÁRIA

ITEM ÚNICO - Julgar as contas referentes ao ano de 2020, apresentadas 
pelo Conselho Diretor e acompanhadas do Parecer da Comissão Fiscal.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

ITEM I – Deliberar sobre proposta de convênio entre o Yacht Club de 
Santo Amaro e o Iate Clube de Brasília (Contrato nº 001/2021), aprovada 
na Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 9 de fevereiro de 
2021.
ITEM II - Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo os Pareceres 
da Comissão Permanente de Infraestrutura, referentes às seguintes obras:      
a) Parque Infantil: pisos de concreto e emborrachado; e
b) Construção de Sala Administrativa para as piscinas semiolímpicas.  
ITEM III – Assuntos Gerais.

Brasília, 18 de março de 2021.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 013/2021 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE 
DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, em 
conformidade com o inciso IX do art. 16 do Regimento Interno do Colegiado,
R E S O L V E: 
Designar o Conselheiro Efetivo EDUARDO ERIC MARTINS DE TOLEDO para, 
em substituição ao Conselheiro Nato CARLOS ALBERTO CARDOZO, compor 
a Comissão que irá analisar proposta de Regulamento do CIATE – Centro Infanto 
Juvenil do Iate, aprovada na 6ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada 
em 9 de fevereiro de 2021.
  
Brasília, 22 de março de 2021.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

ATOS E CONTRATOS

CONSELHO DELIBERATIVO
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Assista aos vídeos
DA ESCOLA
de Vela Infantil

Serviços de manutenção 
continuam na área 
náutica

NÁUTICA

Os colaboradores da Escola de Vela 
continuam fazendo vídeos no intuito de mostrar 
as técnicas de como velejar. Os conteúdos já 
foram divulgados nos grupos de WhatsApp 
das Turmas A, B e Happy, para que os alunos 
não deixem de vivenciar a vela, mesmo neste 
momento de pandemia e lockdown.

Se você é aluno e ainda não viu ou se tem 
interesse em conhecer mais sobre o esporte, 
acesse: https://youtu.be/FOo1N6pPyF8 | 
https://youtu.be/w6RBKE3jtwQ | https://
youtu.be/5BOfe4OOzrU | https://youtu.be/
XzWeTU91HJY  

Na última semana, os marinheiros fizeram as 
limpezas nos píeres flutuantes (cais e fingers) e nas 
plataformas flutuantes (vagas molhadas para motos 
aquáticas) do setor náutico, bem como, atendendo 
aos pedidos de alguns Sócios, funcionaram os 
motores das embarcações.

Os funcionários do setor também organizaram o 
galpão, colocando barcos na prateleira e aumentando 
o espaço para colocar as novas prateleiras que irão 
acomodar os novos barcos da Classe Optimist, 
adquiridos com o apoio do Comitê Brasileiro de 
Clubes (CBC).
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Como alternativa para manter o fluxo de caixa 
neste período de isolamento social imposto pelo 
fechamento do Clube, o lava a jato New Car está 
disponibilizando aos Sócios do Iate vouchers 
para a aquisição antecipada de serviços, com 
preços especiais.

Entre os valores promocionais praticados 
pelo concessionário estão: lavagem americana 
de veículo pequeno - preço normal: R$ 42, 
preço com um voucher: R$ 37, preço com dois 
vouchers: R$ 70; e lavagem americana de veículo 
médio - preço normal: R$ 47, preço com um 
voucher: R$ 42, preço com dois vouchers: R$ 90. 
Um desconto maior será oferecido caso o Sócio 
tenha interesse em realizar vários serviços.

Para aqueles que adquirirem, as lavagens 
serão agendadas, para não haver aglomeração 
quando o concessionário retomar seus trabalhos, 
após a liberação do GDF para o funcionamento 
do Iate. Em todas as lavagens será realizada, 
ainda, a desinfecção interna veicular com álcool 
70% e a e “oxi-sanitização”, com tecnologia à 
base de ozônio, cuja função é eliminar qualquer 
tipo de odor do veículo, bem como promover 
uma ampla higienização para remover diversos 
micro-organismos.

A compra do voucher poderá ser feita por 
transferência bancária ou depósito (Banco 
Santander, agência 3067, conta 01089905-2, 
em nome de Valdemar Fernandes Júnior) e 
ainda por PIX (cuja chave é o CPF 606.215.241-
15). É necessário enviar o comprovante para 
o WhatsApp do concessionário, número (61) 
98422-1826.

Para aumentar a proteção dos Sócios, dos 
funcionários e dos demais frequentadores da 
Academia do Iate contra o novo coronavírus, a 
Direção do Espaço Saúde comunica que o uso de 
máscaras de acrílico ou de plástico transparente 
está proibido durante a permanência no 
ambiente. O uso isolado (sem máscara) de 
protetor facial do tipo “face shield” também não 
será permitido. 

A proibição atende ao disposto pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) quanto 
à ineficácia destes equipamentos para evitar a 
transmissão do coronavírus.

A recomendação dos organismos nacionais 
e internacionais de saúde é que se utilizem 
máscaras dos tipos N95, KN95, cirúrgicas ou as 
de pano. Neste caso, segundo pesquisa realizada 
em janeiro pelo Centro de Controle e Prevenção 
de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, usar uma 
máscara de tecido sobre uma máscara cirúrgica 
reduz a propagação da covid-19 em mais de 90%.

Academia do Iate restringe uso de 
máscaras consideradas ineficazes

Lava a jato New Car oferece voucher 
promocional

ESPAÇO SAÚDE CONCESSIONÁRIOS
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ANIVERSARIANTES
27/03 - Eduardo de São Paulo, Sulivam Pedro Covre 
Junior, Francisco Emanuel Sarciotto Catunda Mart, 
Sandra Luiza Bandle, Landerley P. de Almeida 
Campos, Roberto Pinto Martins, Marcelo Coelho 
Tolentino, Haroldo da Costa Amorim, Luiz Renato 
Bettiol, Haroldo da Costa Amorim, Fausto de Paula 
Menezes Bandeira, Wagner Goncalves, José Márcio 
Monsão Mollo e Ennius Marcus de Moraes Muniz 

28/03 - Maristela Gheno, Filipo de Moraes Rego 
Caldas,  Mário Silveira da Costa, Guilherme de 
Oliveira Mendes, João Quirino Van Langendonck 
Flori, Denise de Faria Pereira Senise e Ricardo 
Rangel de Andrade

29/03 - Renato Salles Cortopassi, Francisco Solano 
Borges Neto, Flávio Cals Dolabella, Ivone Maria de 
Oliveira, Julião Silveira Coelho, Fernanda Alvares da 
Silva Salgado, Helienne Rizzo de Paula, Laerte Vieira 

Junior, Manoela da Cunha Dias, Sérgio Augusto 
Borges de Oliveira, Julia Andrade Santos, Marcus 
Vinicius Pimenta Ribeiro, Mauro Moreira de Souza 
e Silva, Carlos Mário da S. Velloso Filho, Marcus 
Vinicius Pimenta Ribeiro, Mauro Moreira de S. e Silva 
e Mayla Angelini Vidigal Zago

30/03 - Maria do Socorro Amorim, Flávio Silva Palma 
Lima, Marzia Elena de Souza e Silva Valente, Maria 
Angélica Ribeiro Bazilli,  Roberto Machado Cruz, 
Bruno de Azevedo Henriques, Luiz Cláudio Queiroz 
Marques da Cruz, Yordan Cirilo, Jose Ronaldo do 
Amaral, Flávio Silva Palma Lima, Anna Augusta 
Chagas Ferreira, Enio Mathias Ferreira, Alessandra 
Augusta dos Santos e Giuliana Faria Morrone

31/03 - Fabíola Brunken Clemente Bafutto, Patrícia 
Braga Kzam, Hamilton Heitor de Queiroz, Keli 

Cristina Mayer Wojtunik, Luís Carlos Lyra Pato, 
Renato Fabbrini Marsiglio, Marco Tulio Santiago, 
Marcellus Sganzerla e Carlos Vinícius Delatorres G. 
de Carvalho

01/04 - Ricardo Augusto Vieira Aboudib, Carlos 
Henrique Simões Ayres, Maria Helena Petruccio 
Cabral, Luciana Matos Sampaio Tavernard, Zuleide 
Ribeiro Neves, Rafael Lima Aguiar, Fernando Naves 
Adriano, Ruth Martins Soares e  Roberto Marques 
Piza

02/04 - Adriane Medeiros Casado, Ana Carolina 
Aguiar Cardoso Naves, Fernanda Melazo Dias, 
André Luiz de Araujo Espindola, Francisco Augusto 
Barroso Damásio, Ana Carolina Aguiar Cardoso 
Naves, Frederico José Silva Correa, Ursula Blass 
Selmy, Carlos Roberto Couto, Sabrina Sayuri Covre 
Magalhães e Maria de Fátima de P. Pessoa Costa 

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 | www.iateclubedebrasilia.com.br

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Mauro Augusto Hueb da Silva, Brenda Galé Paulino Sarkis, Wander Jarjour e Wallace Cleber dos Santos

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

Alunas aprovam atividades on-line do Emiate

EMIATE

Manter a mente ativa em períodos de isolamento social 
é muito importante para resguardar a saúde mental.

Desde 2020, o Emiate proporciona aos alunos a 
oportunidade de continuarem suas aulas remotamente, de 
modo que tenham momentos de integração e não percam 
a evolução do aprendizado. Hoje, é possível fazer aulas de 
pintura e violão, além de colocar o corpo em movimento 
com o “Ritmos”. 

E os resultados têm sido além das expectativas. 
“Nossas aulas são produtivas e muito animadas! A 

professora é dedicada e aquelas alunas que sabem mais 
são compreensivas e dispostas a ajudar aqueles que ainda 
estão começando. As horas que passamos juntos são 
maravilhosas”, revela a Sócia e aluna Dalva Paiva.

A Sócia Vilma Machado também faz questão de 
agradecer ao empenho da professora de pintura, Jaqueline 
Marafon. “Nosso ano pode ter sido um pouco diferente 
e nosso aprendizado desafiador, mas é gratificante ver o 
esforço da professora em ajudar a todos, com muita técnica 
e paciência ao ensinar. A amizade entre as alunas não 
mudou, pelo contrário, nos unimos ainda mais. Obrigada 
ao Emiate e ao Iate por nos proporcionarem momentos 
assim”, diz a artista. 

Jaqueline explica que o método de ensino é fácil e 
rápido. “Por isso, serve, inclusive, para quem não sabe 
desenhar. O nosso objetivo é colaborar com a qualidade 
de vida dos Sócios”, detalha. 

Ficou interessado? Mais informações e inscrições pelos 
telefones 3329- 8745/8813.

Sócia Dalva Paiva

Sócia Vilma Machado


