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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

CARDÁPIOS DOS BARES E DOS RESTAURANTES 
ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE DO CLUBE

A partir de agora, os Associados podem consultar 
os cardápios de todos os concessionários de 
alimentos e bebidas por meio do site, no menu 

RESTAURANTES, e também pelos QR Codes afixados 
nas mesas do Clube.

A iniciativa, coordenada pela Diretoria 
Administrativa e de Recursos Humanos, foi subsidiada 
pelas discussões e conclusões ocorridas no âmbito 
da Comissão Mista, instituída pelo Ato Conjunto nº 
001/2020 -- Gestão 2020-2023, bem como responde à 
exigência sanitária constante da alínea “a”, item E, do 
anexo único do Decreto nº 41.913/2021 do Governo 
do Distrito Federal. 

“Além disso, com esta melhoria, atendemos às 
reivindicações dos Sócios que, agora, podem consultar 
os itens sem precisarem manusear os cardápios físicos”, 
explica a Diretora da DARH, Luciane Zanella.

Atualmente, o Iate dispõe dos seguintes pontos 
gastronômicos: Bar dos Cunhados, Bar da Peteca, 
Creperia, Restaurante Vento em Popa, Lanchonete da 
Academia, Bar do Cerrado, Quiosque da Piscina do 
Feijão e Bar do Tênis.

Nos aparelhos mais recentes, basta apontar a câmera 
do celular para ler os códigos ou usar o Google Lens. 

Outra opção é baixar apps que façam a leitura, como 
o QR Scanner Kapersky, NeoReader QR ou QR Reader 
for iPhone.

De acordo com o Decreto n° 41.992/2021, os 
concessionários de alimentação e bebida podem 
funcionar das 11h às 21h e devem, obrigatoriamente, 
cumprir todas as determinações constantes da norma, 
bem como do protocolo interno do Iate e da Vigilância 
Sanitária, obrigatório para todos os estabelecimentos 
comerciais do ramo alimentício. 

Para garantir a proteção de todos, o atendimento 
ao Sócio é feito somente com a utilização de máscaras 
de proteção facial. “É fundamental ainda que todos 
respeitem as marcações de distanciamento social 
afixadas no chão em frente aos bares e restaurantes e o 
organizador de filas colocado no Bar dos Cunhados”, 
solicita o Comodoro Flávio Pimentel.

Segundo o Comodoro, o foco da Administração 
tem sido investir em ações de conscientização que 
visam fortalecer na Família Iatista a importância da 
colaboração coletiva e em outras medidas como a 
disponibilização dos cardápios digitalizados, que 
ajudam a evitar a eventual propagação do coronavírus 
por meio do contato com objetos físicos dentro do 
Clube.

CARDÁPIO DIGITAL
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IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 014/2021 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE 
CLUBE DE BRASÍLIA, de acordo com o art. 72 do Estatuto do 
Clube, e considerando a suspensão da licença, a pedido, do 
Conselheiro Efetivo MARCELO TEIXEIRA GALLERANI para 
ocupar cargo na Diretoria, 
RESOLVE:
DESCONVOCAR o Suplente de Conselheiro IVAN DE FARIA 
MALHEIROS, que está atualmente atuando na condição de 
Conselheiro Convocado. 

Brasília, 15 de abril de 2021.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Presidente do Conselho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO

Vigilância Sanitária faz vistoria no 
Iate e não encontra irregularidades

No dia 8 de abril, agentes da Vigilância Sanitária do 
Distrito Federal fizeram uma vistoria ao Iate Clube de 
Brasília e, após percorrerem todas as instalações, não 
encontraram nenhuma irregularidade. 

“Ante ao atual cenário de agravamento da pandemia 
no Brasil, reabrimos o Clube em março, mas com 
algumas restrições colocadas tanto pelo Decreto nº 
41.913/2021 quanto por outras decisões tomadas pelo 
Conselho Diretor, com base em uma interpretação mais 
cautelosa”, explica o Comodoro Flávio Pimentel. 

Ele lembra que a preocupação no momento é 
garantir a segurança dos Sócios, dos funcionários e 
dos demais frequentadores do Clube. “Agradecemos 
a colaboração dos Sócios na observância das regras e 
pedimos a compreensão no sentido de que, muito em 
breve, o Iate retomará todas as atividades e os serviços 
destinados ao Quadro Social”, conclui Pimentel. 

GESTÃO

Cuidados e controle populacional 
dos gatos

O Departamento de Operações e Logística, 
juntamente com a coautora Sócia Sandra Branchine, tem 
realizado o manejo populacional dos gatos existentes 
no Clube por meio de um conjunto de estratégias para 
controlar e prevenir problemas relacionados ao convívio 
entre esses animais e os Associados.  De acordo com o 
último relatório produzido pelo setor, atualmente, 43 
gatos vivem nas dependências do Iate.

“Sabemos que não há um modelo exclusivo de 
controle populacional que se aplique a qualquer 
colônia urbana de gatos livres. Por isso, sabe-se, por 
exemplo, que técnicas de captura e remoção não 
diminuem a superpopulação, pois quando os gatos 
são removidos, outros migram para o mesmo local e 
ocupam o nicho vazio. E os novos animais que chegam 
originam colônias, bem como podem introduzir 
patógenos, uma vez que não estão vermifugados. Por 
isso, é fundamental que outros animais não sejam 
abandonados nas proximidades do Clube”, explica a 
Coordenadora do DOL, Ana Oliveira. 

Segundo ela, observando exemplos apresentados em 
outras instituições, notou-se que manter o quantitativo 
atual de animais proporcionará estabilidade, uma vez 
que a lógica está no comportamento territorialista desses 
animais, ou seja, costumam defender seu território por 
instinto de sobrevivência e reprodução.

Assim, do total de gatos existentes, 42 animais são 
cadastrados, restando apenas um filhote que aguarda 
atingir o peso e a idade adequados para a castração, 
além disso, todos são vermifugados. A alimentação é 
realizada com ração apropriada para gatos, diariamente, 
duas vezes por dia. “Vários Sócios têm colaborado tanto 
com o processo de castração quanto com a doação de 
alimentos para os animais, diminuindo os gastos do 
Clube”, reforça a coordenadora. 

Um local estruturado para comportar alimentadores 
e as caixas de areia para depósito de produtos resultantes 
de suas necessidades fisiológicas, localizado próximo 
às quadras de tênis de saibro, será reformado pela 
Diretoria de Engenharia. 

Com vistas a não interferência no plano de manejo 
dos felinos, solicita-se que não sejam deixados outros 
animais dentro do Clube, ou em suas proximidades, 
bem como não alimentem os gatos.

DOL
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Campanha já arrecadou uma tonelada e meia de alimentos

A “sala de visitas da nova metrópole”, como se 
referia o Patrono Juscelino Kubitschek ao Iate, está 
completando mais um ano de história. A fundação do 
Clube data de 5 de abril de 1960. Entretanto, como a sua 
história se confunde com a de Brasília, as festividades 
são comumente realizadas no dia 21 de abril, data da 
inauguração da capital da República. Um verdadeiro 
vínculo de progresso no coração do Brasil.

Infelizmente, em razão da pandemia, mais uma 
vez, o Clube não pode celebrar os seus 61 anos com as 
tradicionais festividades. Mas, com o apoio do Quadro 
Social, pode fazer ainda melhor: arrecadar alimentos 
não perecíveis e destiná-los ao Comitê Emergência 
Covid-19 e às instituições cadastradas pelo Encontro 
Master do Iate (Emiate)  por meio da campanha “Iate 
Solidário”. 

E é o que tem acontecido! Graças aos parceiros 
e mobilizadores da iniciativa, que arrecadaram 
contribuições em dinheiro em seus grupos de 
relacionamento, o Conselho Diretor fará a entrega das 
150 cestas básicas adquiridas com esses recursos para a 
campanha “Iate Solidário”. 

A iniciativa é mais uma fase da estratégia de 
mobilização para que mais Sócios e demais interessados 
contribuam com a ação. Somando-se todas as doações 
recebidas até o momento, já foi arrecadada uma tonelada 
e meia de alimentos. Lembrando que as contribuições 
podem ser feitas até o dia 10 de maio. 

Destinação - Parte das doações será destinada 
ao Comitê de Emergência Covid-19 do Governo do 
Distrito Federal. Criado em março de 2020, o Comitê 

IATE SOLIDÁRIO

é responsável por receber, planejar e coordenar 
campanhas de arrecadação das doações, bem 
como elaborar ações a serem desenvolvidas para o 
enfrentamento dos impactos negativos ocasionados 
pela pandemia da Covid-19 que afetam milhares de 
famílias em todo o DF.

Diversos órgãos participam da rede de captação, 
entre os quais as Secretarias de Desenvolvimento Social, 
Economia, Saúde, Orçamento, entre outros. Atualmente, 
as doações recebidas via Comitê são distribuídas entre 
os pólos da Defesa Civil, responsável por destiná-las 
diretamente às famílias em situação de vulnerabilidade 
social ou às instituições cadastradas pelo GDF.

A secretária de Desenvolvimento Social, Mayara 
Noronha Rocha, faz um convite à Família Iatista. “Juntos, 
podemos acabar com a fome do país inteiro. Vamos 
fazer esta corrente aqui no Distrito Federal e provar 
que a solidariedade salva? Afinal, a responsabilidade 
de ser solidário é de todos nós. Contamos com a sua 
colaboração”, enfatiza.
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Acesso à Marina do Iate é liberado, 
mas com restrições

Convocação para uso de vaga 
para box

A Diretoria de Esportes Náuticos do Iate Clube 
de Brasília informa aos Sócios que, conforme consta 
do Decreto n° 41.992/2021, as marinas nos clubes 
recreativos já podem funcionar. Mas, tendo em vista as 
restrições trazidas pela norma, os Sócios deverão seguir 
o protocolo do setor náutico complementar às regras de 
reabertura.

Importante reforçar que as embarcações, quando 
fundeadas, não poderão parar a contrabordo da outra 
e que a fiscalização no Lago Paranoá será intensificada.

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

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code 
acima e tenha acesso ao protocolo. O  arquivo também 
está disponível no site do Iate, no menu da Náutica.

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 box 
próxima ao Deck do Comodoro na Marina do Iate. O Sócio 
convocado poderá registrar o box, no prazo máximo de 7 
dias, contados a partir desta publicação, lembrando que 
deve ser cumprido o disposto no artigo 16º do RISN.

NÁUTICA

Nº TÍT. NOME DO SÓCIO TIPO

P/218 Rafael Fajardo C. de Albuquerque Box no deck do 
Comodoro

Setor Náutico junto na Campanha 
Iate Solidário

Abertas as pré-inscrições para dois 
cursos

A Diretoria de Esportes Náuticos aderiu à campanha 
“Iate Solidário” e colocou, próximo ao Galpão de 
Monotipos, uma caixa para que os Sócios depositem 
suas doações de alimentos não perecíveis. 

Além disso, neste sábado, 17, a partir das 12h, 
no Espaço Gourmet da Náutica, acontece o Quizz 
da Náutica. O evento é destinado às crianças e aos 
adolescentes das turmas da Escola de Vela, bem como 
a qualquer Sócio entre 7 e 14 anos que estiver no 
Clube. Serão realizadas perguntas sobre conhecimentos 
náuticos e, quem acertar as respostas, ganhará brindes. 

Participem e tragam suas doações!

Estão abertas as pré-inscrições para os cursos 
presenciais do Emiate de coro (adulto e infantil) e violino.

Os interessados podem realizar o cadastro de 
intenção na Coordenação do Emiate, localizada no 
1º andar do Ed. Multifunções, ou pelo WhatsApp (61) 
9.9674-7786, de 

segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

NÁUTICA

EMIATE
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CONHECENDO MAIS SOBRE A HISTÓRIA 
DO IATE CLUBE

Para comemorar junto com os Sócios este mês de 
aniversário, a partir desta edição do Jornal do Iate, 
faremos um resgate histórico, com imagens inéditas 
e não publicadas no livro “60 Anos do Iate Clube 
de Brasília – Um Sonho Realizado”, além de fatos 
marcantes.

A Diretoria Cultural do Iate Clube de Brasília, 
entre outras atribuições, é a responsável por gerir 
todo o acervo histórico da Instituição. Em seu vasto 
arquivo, é possível viajar no tempo para conhecer 
os principais acontecimentos, as obras, os primeiros 
eventos esportivos, as festas e tantos outros episódios 
que marcam a jornada do Iate ao longo destes 61 anos.

CULTURAL

A inauguração da primeira Sede Social  do Iate 
Clube de Brasília aconteceu em 25 de maio de 1960. 
Na oportunidade, foi servido um vatapá feito pela 
mãe do fundador Álvaro Sampaio, Laurinda de Araújo 
Sampaio. Na foto, os Sócios Geraldo Carneiro, Sylvio 
Pedroza, Carlos Quadros e Laurinda.

No mesmo ano, ocorreu a inauguração do 
Ginásio Poliesportivo com 2.500 m². Um fato 
interessante do local é que a estrutura inicial foi criada 
para comportar uma quadra de tênis coberta, com 
o projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, a pedido do 
Comodoro Sylvio Pedroza. Porém, com a inundação 
ocasionada pelo lençol freático das águas do Lago 
Paranoá, foi preciso suspender o piso, transformando 
o espaço em um ginásio de múltiplos esportes.

A Seção Náutica do Iate foi criada no início de 
1961, sob a administração da Hoss. A empresa era 
a responsável por organizar passeios dos Sócios no 
Lago Paranoá a bordo da lancha Pioneira.

O Diretor Cultural, Flávio Schegerin, comenta que, 
ao longo dos 61 anos muito foi feito, novas instalações 
surgiram, novos Sócios chegaram para se juntar aos antigos, 
e o Clube vem caminhando a passos largos, com saúde 
de adolescente, aprimorando cada vez mais a estrutura 
oferecida aos Iatistas. 

“Nossa proposta com estas publicações especiais é 
resgatar parte da trajetória do Clube, especialmente para 
que os mais jovens conheçam a nossa história”, finaliza 
Schegerin. 
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ANIVERSARIANTES
17/04 - Victor de Melo Costa, Luiz Maria de 
Ávila Duarte, Rodrigo Mourthe Starling T. 
Santos, Ricardo Wittler Contardo, José Carlos 
Quinaglia e Silva, Lúcia Penna F. Ferreira, 
Rogério Figueiredo da Silva, Natália Aboudib 
Campos e Gustavo Mouco                                                             

18/04 - Diocesmar Felipe de Faria, Tales David 
Macedo, Marcelo de Oliveira Maia, Fernanda 
Pinella Arbex, Ronald Jonas Neri, Adriana 
Ribeiro Maia, Bruno Utsch V. Mesquita, 
Célio de Melo Costa, Marcelo Camilher 
Ribeiro, Helio Marum Jorge, Carlos Renato B. 
Fernandes da Rosa, Eduardo Silva Franca, Júlio 
Cézar Peixoto de Magalhães, Sérgio Cross, 
Jandira R. Carvalho e Danielle Azevedo Vieira                                              

19/04 - Alex Vasconcelos Wanderley, Gabriel 
Costa Oliveira, Fernando Antibas Atik, Warley 
Marcos Nascimento, Sílvio Henrique M. de 
Castilho, Sérgio Luiz Tomio Althoff, Rafael 
de Araújo L. Reis, Cláudia Augusta Ferreira 
Deud, Sérgio Silveira Banhos, Walton Alencar 

Rodrigues, Bessem Fauzet Abou Letaif, Roberta 
Diniz Mayrink de Carvalho, Adelmir Araújo 
Santana e Paulo Sérgio Holanda Araujo                                                  

20/04 - Adriano Vieira de Andrade, Filipe 
Gomes Calmon, Mateus Leandro de Oliveira, 
Marly Mariano de Oliveira, Eduardo da Costa 
e Silva, Gustavo Longo Poppius, José Jorge 
Ramos Barbosa, Christovão Trigueiro Gadelha, 
Letícia Maria Ruy Ferreira Cheriet, João Milki 
Neto, Marcos Magnusson de Carvalho, Paulo 
Cardoso de Oliveira, Clareovaldo José Arruda 
Franco, Maria Abadia Alves Cardoso e Paulo 
Guanabara Leal de Araújo                                              

21/04 - André Gomes Ouvinha Peres, Samira 
Jarjour, Marcelo Badaro Abrantes, Danilo 
Augusto Barboza de Aguiar, Sumaya Aissami, 
Milton Lemes Pereira, Marina Barichello 
Cerqueira Valim, Flávio Sabino Fatureto, 
Soraya Aissami, Denise Lopes Vianna, Candice 
Raniero Fonseca Naoum, Marco Antônio Leite 
Salomão, José Roberto Teixeira Soares, Cristina 

Jacobson Jacomo Cinnanti, Wagner Gonçalves 
da Silveira Junio e David César de Avelar                                                      

22/04 - Erica Fadini Mello de Brito, José 
Joca Martins Neto, José Roberto Bassul 
Campos, Roberto Coelho Caiado, Renault 
Mattos Ribeiro Junior, Lea Marta Geaquinto 
dos Santos, Gislene Castilho Dias, Matheus 
Angelini Vidigal de Oliveira, Milena da Costa 
Silva e Sérgio Henrique Collaco de Carvalho                                          

23/04 - Flavia Cristina C. de Assumpção 
Serrao, Leila Moreira Barcelos, Eliana de Mello 
Caram, Glaucia Emy Okida Midorikawa, 
Mariana Vilaca Ferrer Silva, Pedro Abrahão 
Barbosa, Alex Sousa Coutinho, Jenaima Leite 
Barros Castro, José Cruz Macedo, Márcio 
Drummond, Marcos Funes Neto, Fabiano 
de Cristo Tocantins Álvares, Alexandre Kruel 
Jobim, Giordano José O. Aguiar e Marco Cesar 
dos Santos Sousa 

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

17/04/2021 (Sábado)
 Maria Moço

18/04/2021 (Domingo)
Vinicius Resende Teixeira
21/04/2021 (Quarta-feira)

Ignez Maria Bressan

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Raquel Jackeline Mendes da Silva, Suzana Cristina Leite, Aline Ramieiro, Isabela Xavier Calixto, Nei Claudio Paixão Silvério, 

Sarah Ricardo Peres da Silveria e Manoella Maria Pereira Ramalho Martins
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

Esporte e solidariedade caminham juntos

Nesta semana, os atletas da equipe federada do Iate 
participaram de uma tomada de tempo oficial realizada 
pela Federação dos Desportos Aquáticos do Distrito 
Federal (FDA/DF). Em respeito às regras de distanciamento 
social, cada clube tem feito as suas provas e, ao final, os 
resultados serão divulgados.

Os atletas Cibele, João Emmanuel, Victor Alves, 
Victor Moreno, Lucas Marcondelli, Kenue Santana, 
Arthur, Luísa Queiroga e Nina obtiveram os índices 
necessários para disputar os campeonatos brasileiros 
de suas respectivas categorias, a serem realizados nos 
meses de junho e julho. 

NATAÇÃO

Já para o Absoluto de Natação (Troféu José Finkel, a 
ser realizado no mês de Agosto), Isabela David e Miguel 
Garcia conseguiram índice para mais provas, sendo 
Isabela no 50m costas e Miguel no 200m costas.

Além de ter sido uma oportunidade para colocar 
em prática tudo que foi treinado, mesmo em tempos de 
pandemia, os atletas deram um show de solidariedade e 
fizeram suas doações para a campanha “Iate Solidário”. 


