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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

OBRAS E MANUTENÇÕES SEGUEM A TODO 
VAPOR NO IATE CLUBE DE BRASÍLIA

Desde o dia 28 de fevereiro, quando o Iate Clube 
de Brasília precisou ser fechado, pela segunda 
vez ao longo dos seus 61 anos, as equipes de 
colaboradores seguem trabalhando, dia após dia, 

para concluir obras e demais ações de manutenção. A 
previsão inicial era de que o Clube reabrisse no dia 15, mas, 
em virtude do Decreto nº 41.874/2021, o qual prorrogou a 
vigência do Decreto nº 41.849/2021 na sua integralidade, a 
reabertura deve ocorrer no dia 23 de março.

“Os Sócios, assim como nós, estão ansiosos pela 
reabertura. Por isso, estamos preparando tudo para 
receber a Família Iatista com muita alegria e segurança. 
Elaboramos um plano de ação com as obras e as melhorias 
que devem ser executadas enquanto o Clube estiver 
fechado e o quadro funcional do Iate tem trabalhado 
com afinco para cumpri-las”, explica o Comodoro Flávio 
Pimentel.

Na última semana, o trabalho continuou intenso. As equipes 
da Diretoria de Engenharia iniciaram uma série de atividades e 
concluíram outras. Confiram nas próximas páginas.

CLIMA
16º C MÍN
26º C MÁX

Chuvas com trovoadas

18º C MÍN
26º C MÁX

Chuvas com trovoadas
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet

Finalização das esquadrias de 
vidros no Serviço Médico
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CAPA

Revitalização da área do squash

Fechamento das quadras de areia

Revitalização e manutenção das piscinas infantis 
(toboágua e baleia), além da escada e do lava-pés

Reformas das churrasqueiras 
P9 e P10

Instalação dos postes de para-raios na área da 
náutica

Adequação da sala de treinamento e do espaço de trabalho 
do técnico estratégico esportivo Rui Campos do Nascimento, 
funcionário contratado com recursos do Comitê Brasileiro 
de Clubes (CBC) e responsável por gerenciar as ações 
decorrentes dos editais do CBC e prestar consultoria interna 
para as diversas ações esportivas do Clube
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CAPA

Além disso, a Diretoria de Engenharia realizou 
a manutenção nos reservatórios de água quente 
da Academia e da área da peteca, bem como nos 
trocadores de calor da piscina semiolímpica II; e 
começou a instalação de quadros elétricos do sistema 
de soda e wi-fi. 

O serviço de limpeza é contínuo. Esta semana 
merecem destaque as lavagens de todos os tapetes 
de banheiros, do pátio da náutica, das mesas e das 
espreguiçadeiras. As equipes da Diretoria de Operações 
e Logística ainda realizaram o corte de grama da área da 
peteca; a retirada de galhos das trepadeiras fixas nos 
alambrados desde a cerca divisória com o Grupamento 
de Fuzileiros Navais de Brasília até à área da sinuca; 
a poda da pitangueira próxima ao Bar da Peteca, que 
estava entupindo a calha, e da mutambeira próxima 
ao busto do JK; a poda e a manutenção nos gramados 
próximos ao Restaurante do Farol; e finalizaram alguns 
serviços de elétrica e hidráulica nos banheiros que 
estavam com problemas. 

“Todos os dias, temos postado em nossas 
redes sociais as ações que estamos promovendo 
internamente. Pedimos aos Sócios que apresentem 
sugestões de melhorias que possam ser executadas 
principalmente neste período de fechamento do 
Clube. As sugestões podem ser feitas via Ouvidoria 
ou diretamente nos comentários das publicações no 
Instagram e no Facebook”, solicita Pimentel.

Reforço na estrutura do assoalho 
da Antiga Sede

Recuperação do alambrado externo do Clube (que foi 
danificado pelo excesso de chuva nos meses de janeiro 
e fevereiro)

Inversão da sala de dança com a 
sala de pintura do Emiate
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Caros Sócios,Conselho Diretor aprova 
importantes medidas de gestão 
para o Clube

EDITORIALGESTÃO

Ordinariamente, o Conselho Diretor do Iate se 
reúne para discutir e aprovar medidas fundamentais 
para o bom funcionamento do Clube, tanto no âmbito 
da gestão quanto no viés operacional. 

Assim, na Reunião Ordinária ocorrida no dia 8 
de março, o Conselho Diretor aprovou, entre outros 
itens, a minuta do Regimento Interno da Comissão 
de Licitação, a qual visa organizar a governança; 
melhorar e padronizar os processos do Clube; tornar 
perene e permanente as ações relacionadas aos 
procedimentos licitatórios; e orientar os integrantes da 
Comissão de Licitação e os participantes dos certames 
licitatórios. Esse trabalho complementa a Resolução 
Normativa nº 001/2012, que institui as normas gerais 
para licitações e contratos no âmbito do Iate Clube. 
Agora, o documento segue para análise e aprovação do 
Conselho Deliberativo.

Também foi aprovado o termo de referência para 
a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de consultoria em diagnóstico, análise, 
definição de indicadores de desempenho, revisão, 
mapeamento e otimização de processos, e seus 
respectivos fluxos, com vistas a melhorar e padronizar 
os processos e as atividades das áreas fim e meio do Iate, 
em benefício dos serviços oferecidos aos Associados. 

Na pauta de assuntos, foi apreciada ainda a revisão 
do Regulamento dos Projetos Esportivos do Iate, o 
qual foi aprovado por unanimidade e, agora, passará 
pelo crivo do Conselho Deliberativo. O documento 
regulamenta e estabelece as normas disciplinares para 
o funcionamento de todas as escolinhas esportivas, 
fixando, por exemplo, a idade mínima e máxima para 
ingresso e permanência na escolinha, regras para 
cancelamentos e faltas e demais direitos e deveres.

“Foi uma reunião muito produtiva para o Clube, 
oportunidade em que tratamos de temas que terão um 
impacto, principalmente, no médio e longo prazo, 
mas que trarão vários benefícios para os Associados”, 
finaliza o Comodoro Flávio Pimentel.

     Em primeiro lugar, quero agradecer aos Sócios e aos 
colaboradores do Iate Clube de Brasília por todo apoio e 
compreensão durante este momento tão complicado. 
Infelizmente, no final de fevereiro, nosso Clube foi fecha-
do mais uma vez. O agravamento da pandemia no Distri-
to Federal levou o governo a tomar medidas mais restriti-
vas, assim como fez em 2020. 
     Como todos sabem, por nos enquadrarmos como 
clube esportivo e social, devemos seguir todas as regula-
mentações e os decretos governamentais ao longo deste 
período. Logo, não temos autorização para abrir o Iate 
sem, possivelmente, sermos penalizados por isso. 
     Ainda que consigamos garantir medidas como o 
distanciamento social, o uso de máscaras e a higieniza-
ção das mãos, o Clube não está autorizado a funcionar, a 
princípio, até o dia 22 de março. Por isso, não há a possi-
bilidade de retomar as aulas esportivas, sejam elas coleti-
vas ou individuais. A Academia foi reaberta por força do 
Decreto nº 41.869/2021 e somente ela está autorizada a 
funcionar, com exceção das aulas coletivas.
     O Iate está preparado para sua reabertura. Neste senti-
do, nesta semana, o SinLazer, do qual o Iate é filiado, 
após reunião com os dirigentes clubistas, enviou um 
ofício ao governador do Distrito Federal solicitando a 
liberação, em um primeiro momento, dos espaços aber-
tos e ventilados, para que os sócios possam desfrutá-los 
como “respiradores” nesta época tão adversa, onde o 
confinamento tem suas razões, mas também gera conse-
quências adversas para os indivíduos.
     Enquanto isso, nosso leme firme nos leva a construir o 
aprimoramento de nossos serviços. Queremos voltar 
ainda melhores quando as portas do Iate estiverem aber-
tas para a Família Iatista.
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Nesta semana, a Diretoria de Esportes Náuticos deu 
continuidade na limpeza geral do pátio e dos galpões 
de monotipos, retirando os barcos do local e lavando 
tudo com uma lavadora de alta pressão. Diariamente, os 

acumulam água da chuva e, imediatamente, fazem a 

serviços, como podas de árvores e corte de grama, a equipe 
conta com o apoio da Diretoria de Operações e Logísticas.

Os Sócios que necessitam fazer manutenções em 
suas embarcações podem solicitar atendimento junto 
à Secretaria Náutica pelo telefone, e-mail ou WhatsApp 
(3329-8747/8748, nautica.iate@iatebsb.com.br e 9 9308-
4961). O setor ainda tem realizado serviços de rotina 
(processos internos do Clube como pedido de compra/
serviços de manutenção geral do setor e dos equipamentos, 
controle de processos de férias e outros direitos e deveres 
dos colaboradores). 

Setor náutico segue trabalhando em prol dos Sócios e dos atletas
NÁUTICA

Além disso, a Secretaria avisa, diariamente, via 
e-mail, os Sócios que estão com os documentos de suas 
embarcações ou suas carteiras de habilitação marítima 
(arrais amador, mestre ou capitão) com validades vencidas. 
Atualmente, o Iate tem cerca de 550 embarcações e 400 
Sócios proprietários de barcos.

Na Escola de Desportos Náuticos, o coordenador 
Allan Godoy, com o apoio de três instrutores de vela, está 
elaborando roteiros para gravações de videoaulas. A ideia 
é compartilhar o material com os alunos para que, mesmo 
à distância, continuem aprendendo as técnicas de como 
velejar.
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Academia do Iate está funcionando

ESPAÇO SAÚDE

07h às 7h50 8h30 às 9h20 10h às 10h50 18h às 18h50
SEG
QUA
SEX

Ginástica localizada - 
Prof. Luís Iate Cross - Prof. Ricardo Alongamento - Prof. Seba Ritmos - Prof. Francisco

8h às 8h50 9h30 às 10h20 11h às 11h50 17h às 17h30 18h às 18h50
TER
QUI Ritmos - Prof. Francisco  Cycling - Prof. Bruno Funcional - Prof. 

Suelene
Core training - Prof. 
Fernanda

Alongamento - Prof. 
Fernanda

ANIVERSARIANTES
13/03  - Ana Paula Arantes de Freitas, Yasmin Carla 
Marchioro Silverio, Frederico Calixto, Jose Alberto 
Monclaro Mury, Claudia Guimaraes Vieira Martins, Fabio 
Gondim Pereira da Costa, Luis Eduardo Pedroza, Luciana 
Ladeira Fernandes, Sergio de Freitas Marreco, Decio 
Murilo Drumond, Fernando Calixto, Rodrigo Hernane 
Valle Della Giustina e  Paulo Alberto Lunetta
                                                  
14/03 - Marcio da Silva Cotrim, Sergio Coelho Tolentino, 
Marcelo de Leao Negreiros Falcao, Valeria Castro De 
Barros Henes, Marcelo Turbay Freiria, Karla Pessoa 
Monteiro Britto, Marcia Porto Bittar, Claudia Marcia Lyra 
Pato, Christiane De Souza Gnone, Marcia Bassit Lameiro 
Da C. Mazzoli, Renato de Freitas Mello, Alexandre Jose 
Valerio, Jose David Pons, Carlos Oberto Correa da 
Costa, Marcelo Borges Encinas e Joao Paulo Machado 
Rodrigues
                                                
15/03 -  Luiz Gonzaga Costa, Andre Pontes Moreira, Joao 
Carlos Medeiros De Aragão, Natalia Nunes Da Silveira, 
Luiz Carlos Rodrigues De Almeida, Maria Lucia Ferreira 

de Mello, Gustavo De Oliveira E Silva, Marco Antonio 
Fernandes Ferreira, Francisco Jose Rochadel, Claudio 
Blois Duarte, Wagner Nunes De Castro, Stuart Slater 
Svaton e Orquidea Rosane Gaspar Dias Bobenrieth

16/03 -  Jose Cardoso Machado,  Ana Maria de Melo 
Pimentel, Claudio Coelho de Souza Timm, Martha 
Lyra Nascimento, Frederico Ernesto da Cunha, Heiko 
Christoph Thoms, Antonio Juarez Fernandes Machado, 
Mauro Marcio Figueiredo de Oliveira, Frederico Ernesto 
da Cunha, Ewandro Magalhaes Freitas, Carlos Afonso 
de Miranda, Virginia de Araujo Gonçalves, Jose Mario 
Miranda Abdo, Fernanda Quirino de Paula Silveira, 
Walmar Montenegro Matos e Jose Carlos Rangel de 
Almeida 
                                               
17/03 -  Nathalia Nogueira Lima, Celia Arruda de Castro, 
Andre Campos Amaral, Jose Lirio Ponte Aguiar, Felipe 
Gomes Sasaki, Otavio Augusto Goncalves Jardim, Thiago 
Veloso da Motta Santos, Osvaldo Egidio da Silva Cabral 
, Nathalia Nogueira Lima, Luciano de Sousa Dias, Paulo 

Tarso Chaves de Melo Rocha, Bernardo de Oliveira Telles, 
Larissa Learth Moreira, Eduardo Cordeiro C. da Rocha, 
Karine Santiago Mariath Michels, Geraldo Augusto 
Andrade Baiao e Karina Boner Leo Silva    
                                                
18/03 -  Maria da Conceicao Pinto B. Barbosa, Marco 
Paulo Batista de O. Carvalho, Marcos de Oliveira Pereira, 
Antonio Carlos de Gouvea, Roberto Anhenzini de Sousa, 
Joao Pedro da Costa Barros, Maria Eduarda Maia Mundim 
Viotti, Carlos Olavo Pacheco de Medeiros, Paulo Sergio 
Rocha Mendlovitz, Elza Cardoso Viana, Rodrigo Chagas 
Coimbra, Renan Xavier Ferreira e Osmarina Maciel do 
Nascimento  
                                          
19/03 - Celso Augusto Jabour Costa, Martiniano Ribeiro 
Muniz Filho, Patricia Maria Nicolini Kyth, Antonio 
Francisco Bernardes de Assis, Beatriz de Athayde Bohrer 
Cummings, Katia Soares Pires, Paulo Sergio Zappala 
Zerbine Borges, Genildo Lins de Albuquerque Neto, 
Kleuber Jose De Aguiar Vieira e Clarice Guimaraes de 
Freitas e Jose Carlos Goulart   
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A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Luis Gustavo Barbosa de Oliveira , Cristiano Alves  Sayão Filgueira e Hebert Reis Mesquita

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

     Desde o dia 9 de março, a Academia do Iate Clube de 
Brasília foi reaberta. Abaixo, explicamos como funciona o 
acesso ao Espaço Saúde.

• Apenas poderão entrar no Clube os Sócios matriculados na 
Academia ou que queiram se matricular;
• Não será permitida a circulação de pessoas nas demais 
dependências do Clube; 
• O acesso à Academia será pela portaria central e haverá 
seguranças direcionando onde os frequentadores podem 
estacionar seus veículos. A saída será pelo mesmo local de 
entrada;
• Neste primeiro momento, está liberado somente o uso 
da Academia. Piscinas, quadras, pista de caminhada e 
outras áreas comuns seguem bloqueadas, afinal, o Clube 
continua fechado;
• De acordo com o Decreto nº 41.869 está “proibida a 
realização de qualquer tipo de aula coletiva”. Por isso, 
Academia preparou uma grade horária de aulas ao vivo - 
veja a seguir - que está à disposição de todos pelo Instagram 
do Iate (@iatebsb); e
• Os alunos terão disponíveis as seguintes modalidades: 
MUSCULAÇÃO, ERGOMETRIA, AVALIAÇÃO FÍSICA, 
MONTAGEM DE TREINO, PILATES MÁQUINA, FISIOTERA-
PIA E NUTRIÇÃO.
     Na semana em que o espaço esteve fechado, os funcio-

nários do Clube realizaram uma ampla limpeza e desinfec-
ção dos ambientes e manutenção do maquinário da Acade-
mia. Agora, os cuidados com a saúde dos alunos seguem 
redobrados e, por isso, todas as salas e equipamentos 
recebem higienização constantemente.
     "Ao chegar à Academia, cada Sócio pode também optar em 
receber frasco de álcool gel higienizado para que faça a própria 
limpeza do equipamento que for utilizar. Lembrando que há 
vários frascos espalhados por todo o espaço. Além disso, logo 
na entrada, tem um cartaz indicando quais são os horários de 
maior e menor movimento na Academia", detalha a Diretora do 
Espaço Saúde, Cecília Moço.
     Ela acrescenta ainda que todos os alunos devem cumprir as 
medidas de proteção sanitárias vigentes: uso de máscara de 
proteção facial, distanciamento social e higienização das mãos. 
Cada aluno também deve trazer garrafinha de água e toalha. 
     Importante acrescentar apesar medida do Decreto nº 41.874 
permitir os estabelecimentos de funcionarem até às 22h, a 
Direção da Academia do Iate decidiu pelo fechamento anteci-
pado das atividades, às 21h, de forma que os funcionários 
possam se deslocar até suas residências com calma e nelas 
estejam até o horário determinado pelo GDF para o toque de 
recolher. A medida tem caráter temporário e deve durar, a 
princípio, até o dia 22 de março. 
     Se você ainda não é matriculado, venha conhecer e se matri-
cular. Para mais informações, entrem em contato com a recep-
ção da Academia pelo telefone 3329-8755.


