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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

EQUIPE DO IATE É DESTAQUE EM COMPETIÇÃO 
NACIONAL REALIZADA EM JOINVILLE

INFORME SEMANAL DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA                              -                               EDIÇÃO Nº 25, 19 A 25 DE JUNHO DE 2021
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Fonte: Inmet

A equipe de Patinação Artística do Iate Clube de Brasília 
foi destaque na competição nacional realizada na 
cidade de Joinville. De acordo com a Confederação 

Brasileira de Hóquei e Patinação, o evento reuniu mais 
de 600 participantes, sendo que 12 eram atletas Iatistas, 
que seguiram os rígidos protocolos de segurança sanitária 
estabelecidos na cidade. 

O time de atletas comandado pelos técnicos Eduardo 
Gravina e Tathiana Resende, e apoiado também pelas 
técnicas Caroline Rabelo, Gabriela Pacheco, Inês Santiago 
e Isabela Rachid, participou do Campeonato Brasileiro e do 
Torneio Nacional e Aspirantes de Patinação Artística, entre 
os dias 3 e 13 de junho, e trouxe um total surpreendente de 
23 medalhas, sendo 12 de ouro, 4 de prata, 3 de bronze e 
4 de quartos e quintos lugares. 

Participaram das competições as atletas Aline Meira, 
Antonella Bauer, Clara Barcelos, Gabriela Pacheco, Isis 
Franke, Juliana Diniz, Lívia Meira, Luísa Carvalho, Mariana 
Pêgas, Mell Barcelos, Monique Moisés e Pietra Bauer. 

As patinadoras Antonella, Clara e Lívia têm grandes 
possibilidades de representarem o Iate Clube no 
Campeonato Sul-Americano de Patinação Artística, previsto 
para meados de novembro, na Argentina. “Os eventos 
realizados referem-se às edições de 2020, adiadas em razão 
da pandemia. Caso não haja a edição de 2021, as atletas 
seguem direto para o sul-americano. Ainda assim, mesmo 
que a seletiva nacional deste ano aconteça, as chances de 

elas competirem fora do país e ainda de outras atletas do 
Iate Clube de Brasília serem selecionadas são bem altas”, 
explica Renata Bauer, vice-Diretora de Patinação Artística. 

Renata destaca, ainda, o ouro trazido pelas atletas 
Aline, Luísa, Mariana, Monique e Pietra e parabeniza 
todas as atletas, as quais apresentaram excelente 
performance. “As competições foram acirradas e nossas 
patinadoras mantiveram o foco, mesmo em uma situação 
totalmente adversa. Trazer para nosso Clube tantas 
conquistas significativas só demonstra o comprometimento 
excepcional das patinadoras e do corpo técnico com o 
esporte. Nosso Iate foi muito bem representado”, enfatiza 
a vice-Diretora. 

Os técnicos Tathiana Resende e Eduardo Gravina 
corroboram com a afirmação de Renata Bauer. Segundo 
eles, mesmo durante os períodos de fechamento do Clube, 
foram adotadas estratégias de treinamento para que a 
equipe se mantivesse ativa e não recuasse no processo 
evolutivo.

“Utilizamos os espaços públicos para treinar em dias 
de tempo favorável, as estruturas que cada um tinha em 
casa e trabalhamos bem tanto a parte de condicionamento 
quanto a parte teórica do esporte. Foram dias de muita 
ansiedade e incertezas, mas o que vimos no campeonato 
e no torneio foram atletas concentradas, apaixonadas pelo 
esporte e com vontade de vencer”, finalizam os técnicos.

13º C MÍN
26º C MÁX

Sol com algumas nuvens. Não chove.

15º C MÍN
27º C MÁX

Sol com algumas nuvens. Não chove.
DOMINGO
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ATO DA COMODORIA AC 28/2021
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. FRANCISCO CARLOS VAZ DE FARIAS – P/2565, 
do cargo de Vice-Diretor de Sinuca.

Brasília, 17 de junho de 2021.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 29/2021
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. ARNALDO DE OLIVEIRA BORGES JUNIOR – 
P/0574, para o cargo de Vice-Diretor de Sinuca.

Brasília, 17 de junho de 2021.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
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 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 
prevista no art. 76, II, do Estatuto, a ser realizada no dia 21 (vinte e um) de 
junho 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:

Item I – Matéria retirada da pauta a pedido da Comissão Permanente de 
Orçamento e Finanças.

Item II – Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo os Pareceres da 
Comissão Permanente de Inovação, Governança e prática de Conformidades 
(compliance), referentes às seguintes matérias propostas pelo Conselho Diretor: 

a) Regimento Interno da Comissão de Licitação; e
b) Programa de Tecnologia da Informação e Inovação 2020/2023 - PTII.  

Item III – Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo o Parecer da Comissão 
Permanente da Área Esportiva, referente à proposta do Conselho Diretor de 
revisão do Regulamento dos Projetos Esportivos do Clube.

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, a reunião acima referida terá caráter 
reservado, isto é, somente poderá ser assistida pelos integrantes do Conselho 
Deliberativo e do Conselho Diretor.

Brasília, 17 de junho de 2021. 

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 016/2021 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, 
de acordo com o art. 72 do Estatuto do Clube, considerando a nomeação do 
Suplente Convocado ARNALDO DE OLIVEIRA BORGES JÚNIOR, para o cargo 
de vice-Diretor de Sinuca, e estando ele convocado para substituir o titular 
nomeado para cargo na Diretoria, 
RESOLVE: 
CONVOCAR o Suplente de Conselheiro FRANCISCO CARLOS VAZ DE FARIAS, 
para atuar junto ao Colegiado, na condição de Conselheiro Convocado, enquanto 
perdurar o afastamento do titular. 

Brasília, 18 de junho de 2021.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Presidente do Conselho Deliberativo

ATOS DA COMODORIA

CONSELHO DELIBERATIVO

CULTURAL

Começam os preparativos para o VI 
Iate In Concert

Nesta semana, o Comodoro Flávio Pimentel; o 
Presidente do Conselho Deliberativo, Edison Garcia; e o 
Diretor Cultural, Flávio Schegerin Ribeiro, estiveram com 
o secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito 
Federal, Bartolomeu Rodrigues.

Na pauta, um pedido muito importante: disponibilizar 
a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro 
(OSTNCS) para se apresentar na sexta edição do Iate In 
Concert, um dos maiores eventos de música clássica do 
DF. O secretário confirmou a presença da atração. 

“O Iate In Concert é um evento que se consagrou 
no Clube desde a sua criação em meu mandato, no ano 
de 2015. Esse projeto constou em minha proposta de 
campanha à comodoria em 2013 e me empenhei em cada 
detalhe para sua concepção. Fiquei muito feliz quando 
o Comodoro Flávio Pimentel me disse que queria dar 
seguimento ao projeto e pediu minha ajuda na liberação 
junto à Secretaria de Cultura do GDF”, relata Edison 
Garcia. 

Flávio Schegerin detalha que estas foram as 
primeiras tratativas para a retomada do Iate In Concert. 
“Vislumbramos que, com o avanço da imunização da 
população e a consequente queda dos casos da Covid-19, 
amparados legalmente no que se refere a realização de 
shows, temos as condições necessárias para realizar esse 
espetáculo com segurança, mediante o cumprimento do 
protocolo sanitário vigente à época”, explica o Diretor 
Cultural. 

Segundo Schegerin, o evento está previsto para 
acontecer no dia 18 de setembro. “Nesta edição, 
contaremos com mais inovação e tecnologia, pois, em 
razão da pandemia, o evento será realizado em formato 
híbrido, ou seja, presencial e por meio de transmissão 
simultânea nas redes sociais (live), a fim de democratizar 
o acesso à cultura por meio da música clássica e de 
ampliar o alcance desse maravilhoso evento,  seja para 
os Iatistas, seja para os amantes da música clássica em 
todo o mundo. Em estudo, ainda, está a possibilidade e a 
viabilidade de agregarmos telões de alta definição virados 
para a orla, possibilitando aos tripulantes assistirem ao 
espetáculo de suas embarcações”, detalha o Diretor. 

O Comodoro Flávio Pimentel ressalta que o Iate In 
Concert, apesar do novo formato, manterá a sua tradição de 
arrecadar alimentos. “Faremos um evento belo, grandioso, 
solidário e seguro para a Família Iatista, retomando o 
nosso calendário de atividades socioculturais”, finaliza.
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Comissão analisa a atualização do regulamento das escolas esportivas do Iate
CONSELHO DELIBERATIVO

Conversamos com o Conselheiro Nato Edward Cattete sobre o parecer da 
Comissão, relatado pelo Conselheiro Daniel Queiroga, que analisou a proposta 
enviada pela Comodoria de atualização das normas disciplinares para o 
funcionamento das atividades dos projetos esportivos do Iate Clube de Brasília. 

Confira, na entrevista, os principais pontos acerca do tema, os quais serão 
discutidos e votados na próxima reunião do Conselho Deliberativo, marcada para 
o dia 21 de junho.  

Poderia explicar aos nossos Associados a função da Comissão da Área Esportiva? 

O Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasília possui comissões 
permanentes e temporárias, com funções legislativas e fiscalizadoras. É nas 
comissões que se estuda a conveniência de uma proposta enviada pelo Conselho 
Diretor. 

No caso da Comissão da Área Esportiva, composta por mim e pelos 
Conselheiros Daniel Queiroga, Ricardo Henning, Sérgio Müller e Sílvio Castilho, 
acompanhamos todos os projetos que envolvam as atividades esportivas do Iate. 

Qual é a importância dos projetos esportivos para o Clube? 

O Iate Clube de Brasília traz, no seu estatuto e na sua história, a promoção e o incentivo ao esporte, sejam eles 
náuticos, terrestres e aquáticos. Proporcionar a prática esportiva aos Associados, em especial para nossas crianças, é 
condição indispensável e essencial. 

Mais do que descobrir futuros atletas de alto rendimento, nosso Clube tem a missão de transformar a atividade física 
em benefícios para a vida dos nossos pequenos Sócios. 

Uma relevante missão é promover a educação e a formação das pessoas por meio da prática desportiva, proporcionando 
o esporte como forma de inclusão, cidadania e qualidade de vida. Como visão complementar, se almeja tornar o Iate uma 
referência nacional na formação de atletas. 

Pode anunciar as novidades para os Associados? 

De forma lúdica, recreativa e, especialmente desenvolvida para cada idade, o Iate passará a apresentar 13 modalidades 
esportivas como opção, sendo criadas três novas escolas – Polo Aquático, Tênis de Mesa e Basquete. Para tanto, é de 
suma importância a regulação das atividades de escolinhas esportivas. 

Para isso, quais são as proposições apresentadas no parecer da Comissão, às quais serão levadas para deliberação do 
pleno? 

Os novos canais para comunicação com os associados (telefone, WhatsApp e e-mail), que darão mais agilidade, 
inclusive com relação à disponibilidade de vagas.

O Clube está também ajustando a capacidade das escolas, para atender ao máximo as crianças que aguardam nas 
enormes filas de espera, em especial nas escolas de natação, judô, patinação, tênis e beach tennis.

Por outro lado, buscaremos corrigir fatores que estão levando a um evidente absenteísmo – é frequente termos aulas 
com 40% ou menos dos alunos inscritos.  Isso provoca grande insatisfação dos pais cujos filhos estão em lista de espera, 
pois não aceitam ver turmas vazias e seus filhos sem poderem participar.

O custo das escolas esportivas representa um significativo percentual no orçamento do Clube, sendo a gratuidade 
atual coberta pela taxa de contribuição mensal paga por todo o Quadro Social. Essa realidade e as novas despesas 
decorrentes do aumento da capacidade das escolas foram consideradas pela Comissão.

Devemos entender que todos estamos pagando pelas escolas, mesmo quem não tem crianças inscritas nas aulas. 
Conversamos com muitos sócios e colhemos a impressão de que o absenteísmo é potencializado pela gratuidade, 
devendo o Iate exigir dos pais dos alunos inscritos maior compromisso com as aulas.

Será, então, proposto maior rigor no controle da presença dos alunos e a revisão da gratuidade nas escolas esportivas 
a partir de janeiro de 2022, passando a ser onerosa a inscrição dos alunos nas escolas.

Qual balanço a Comissão faz sobre este primeiro semestre de trabalho?

O semestre está sendo produtivo. Buscamos grande integração com as diretorias esportivas e elencamos vários 
objetivos para o trabalho da Comissão neste mandato. Entre eles, a atualização das normas esportivas, os estudos para a 
busca de patrocínios, o projeto da sala de troféus e o incentivo aos atletas das equipes competitivas.

Conselheiro Edward Cattete, presidente da Comissão da Área Esportiva, ressalta a importância dos projetos 
esportivos do ponto de vista da saúde e sob o viés institucional 
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EMIATE

Sócios prestigiam a Caminhada da 
Amizade

Realizada no último sábado, 12 de junho, a 
Caminhada da Amizade foi um sucesso! Participaram 
do evento 30 Associados, entre eles o Comodoro Flávio 
Pimentel e sua esposa Chris, o vice-Comodoro Maurílio 
Santinello e a Presidente do Emiate, Eliete de Pinho 
Araujo. 

Todas as fotos do evento estão disponíveis no site do 
Clube.

Emiate inicia mais uma campanha

O projeto Amigos Voluntários, coordenado pelo 
Emiate, solicita a colaboração de todos os Sócios para 
que sejam arrecadados itens de higiene pessoal como 
sabonete, escova de dente e creme dental. Os donativos 
serão enviados às instituições cadastradas no Emiate. 

Os itens deverão ser entregues na Coordenação do 
Emiate, localizada no 1º andar do Edifício Multifunções. 
Mais informações pelos 3329-8745/8813.

PATRIMÔNIO
Leilão arrecada mais de R$ 5 mil

Aconteceu, no último dia 16, o segundo Leilão de 
Bens do Iate Clube de Brasília. Dos 21 lotes colocados à 
venda, 19 foram arrematados pelos Sócios e funcionários.

De acordo com Moisés do Espírito Santo Júnior, 
Diretor de Patrimônio, os bens estavam avaliados em 
R$ 3.960,00 e, no total, o Clube auferiu R$ 5.090,00. 
“Trata-se de uma ação com custo mínimo e que favorece 
a administração, pois, arrecada recursos de ordem 
financeira para o Iate e permite o recebimento de novos 
bens que irão fazer parte do acervo mobiliário do Clube”.    

SERVIÇO MÉDICO

Atendimento médico durante as 
férias de julho

A Diretoria Médica comunica que haverá 
atendimento médico aos frequentadores do Clube de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 13h; e, aos sábados, 
domingos e feriados, das das 9h às 13h e das 14 às 17h, 
entre os dias 1º e 30 de julho de 2021.

Lembramos que são aceitos atestados de médicos 
externos ao serviço, desde que conste assinatura e 
carimbo do médico emitente.

ENGENHARIA

Cumprimento à legislação
O Iate Clube assinou um contrato com a Nortec 

Engenharia, empresa especializada em manutenção 
preventiva e corretiva, instalação, desinstalação e 
remanejamento de equipamentos de ar-condicionado.

A contratação atende às exigências do Plano de 
Manutenção, Operação e Controle (PMOC), instituído pela 
Lei nº 13.589/18. Trata-se de um conjunto de documentos 
onde constam todos os dados da edificação, do sistema 
de climatização, do responsável técnico, bem como 
procedimentos e rotinas de manutenção comprovando sua 
execução.

De acordo com a lei, todos os edifícios de uso público 
e coletivo serão obrigados a fazer a manutenção periódica 
de seus sistemas de ar-condicionado. Com a contratação da 
Nortec, o Iate trabalha para prevenir ou minimizar riscos à 
saúde dos Sócios, funcionários e demais frequentadores e 
garantir a boa qualidade do ar interior, considerando padrões 
de temperatura, umidade, velocidade, taxa de renovação e 
grau de pureza.
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NÁUTICA

Resultado da Regata Ele & Ela

Programem-se para os próximos 
eventos

No dia 13 de junho, foi realizada a Regata Ele & 
Ela, em homenagem ao Dia dos Namorados. A largada 
aconteceu em frente ao Iate Clube de Brasília (raia norte) 
e chegou no Cota Mil Iate Clube (raia sul). 

 O barco Aconchego, comandado por Ney Barros 
e Giovanna Barros, conquistou o 1º lugar no Grupo A; 
já a embarcação Ventania, guiada por Felipe Rondina e 
Luiza Abud, conquistou o 1º lugar na Flotilha Delta 26; 
e o barco Paturi, sob os comandos de Christian e Victoria 
Shaw, conquistou o 1º lugar na Flotilha Fast 230. Todas 
as embarcações eram do Iate Clube de Brasília.

BEACH TENNIS
Sócia é campeã em Mogi das Cruzes

O beach tennis brasileiro, que é uma potência 
mundial no circuito profissional, prepara os futuros 
talentos da modalidade. E a base vem forte: no último 
fim de semana, foi disputada a primeira etapa do Circuito 
Nacional Infantojuvenil de Beach Tennis, que contou 
com a participação de cerca de 140 atletas entre 12 e 18 
anos, em Mogi das Cruzes (SP).

E teve Iatista no topo do pódio: a atleta Júlia 
Vasconcelos sagrou-se campeã na categoria individual 
Sub 14. Em dupla, ela e a jogadora Antonella Dias, 
de Maringá (PR), conquistaram o vice-campeonato da 
mesma categoria. A beach tenista ainda chegou até as 
oitavas de final na categoria tie-break na modalidade 
mista Sub 14.

A vice-Comodoro e Diretora do Espaço Saúde, 
Cecília Moço, que também é atleta do beach tennis, 
parabeniza Júlia pelos excelentes resultados, bem como 
os demais atletas do Clube que têm se destacado nas 
competições regionais e nacionais.

Marcelo Verano, vice-Diretor de Beach Tennis e 
vice-Diretor Administrativo da Academia, comenta que 
Júlia faz parte do projeto de treinamento e preparação 
física, uma parceria da Academia com as Diretorias de 
Esportes, que tem gerado excelentes resultados para o 
Clube. “Atletas do tênis, da natação, da patinação, da 
vela e de outras modalidades esportivas também já 
começaram a colher os frutos e estamos muitos felizes 
em poder contribuir para que eles tenham o destaque 
que merecem”, comemora Verano.

Para mais informações sobre as aulas de beach 
tennis e sobre o projeto de preparação física, entrem em 
contato com a Secretaria de Esportes Coletivos e com a 
Academia do Clube, respectivamente.

Campeonato do DF da Classe Laser 
(Standard e 4.7)

26 e 27 de junho, 
3 e 4 de julho

Campeonato da Flotilha 516 da Classe 
Snipe 3 e 4 de julho

Campeonato Centro-Oeste da Classe Laser 16, 17 e 18 de julho
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ANIVERSARIANTES
19/06 - Gustavo Portella Martins, Alessandro França 
Dantas, Arnoldo Braga Filho, Alaor Gomes Neto, 
Vinícius Pina Pinheiro, Juliana Guimarães Gomes 
Pereira, Ruda Cabral de M. Barros, Bruno Londe 
Morato, Igor Rocha de Moraes, Laércio Cunha Moll, 
Lorena do Carmo Souza e Frederico Torres Augusto

20/06 - Flávio Henrique Unes Pereira, Alexandre Luiz 
Pinto do Amaral, Marco Antônio Gomes de Souza, 
Carlos Pedro dal Col, Roberto de Siqueira Corrêa, 
Luísa Gonçalves de Oliveira Maestrali, Sanny Franca 
Pedrosa Tavares, Marcelo Toledo Watson, Pojucam 
da Rocha Cortes, José Geraldo Maciel Júnior, Bruno 
Fracasso, Indalécio Martins Dal Secchi, Frederico 
Guelber Correa, Sílvia Ruth Penaloza, Garigham 
Amarante Pinto, Fábio Gebrim de Souza, Romi Adriani 
Poffo, Gustavo Machado Barbosa e Sônia Damasco do 
Vale                                                  
21/06 - Marina Halliday Pagnoncelli Fernandes, 

Fernando Barata R. Blanco Barroso, Pedro de Assis 
Ribeiro, Ney Rêgo Barros Júnior, Fabiana Borja Alves, 
Hebert Reis Mesquita, Wonder Jarjour, Rosa Teixeira 
da S. Seabra, Luiz Paulo Gonçalves de Oliveira, Carlos 
Mateus da Costa C. Branco, Gabriel G. Malheiros e 
Filipe Pereira Fortes

22/06 - Flávia Leal Coelho de S. e Oliveira, Pedro 
Raphael Campos Fonseca, Milton Lopes Barroso V. B. 
Carvalho, Ana Paula Rodrigues N. Beltrami, Tatiana 
Helena P. da Costa Gomide, Saulo Garcia Queiroz, 
Rodrigo Dantas de Araújo Maia, Márcio Edvandro 
Rocha Machado, Juliana Faria Nunes, William Passos 
Jr. e Luiz Felipe Mendonça Costa              

23/06 - Luz Marina Ferreira da Silva, João Bosco de 
Carvalho Lima Freitas, Ricardo da Costa Martinelli, 
Luiz Henrique Nunez de Oliveira, Mariana Studart 
Soares Pereira, Tiago Lyra de Faro, Igor de Souza Bessa 

Luz, Isabella Cristina Coelho Campos da Paz, Paula 
Moreno Paro Belmonte, Rafael Almeida de Oliveira, 
Maria Carolina Piloto de Noronha, Aline Rodrigues 
Ferreira, Alexandre Cardoso Veloso, Alexandre Santos 
de S. Lima e Ronaldo Augusto A. de Carvalho

24/06 - Gabriela Moreira de Azevedo Soares, João 
Alexandre Ribeiro Gonçalves Barbosa, Alexandre 
Cardoso Chaves, Simone P. da Costa Gomide, João 
Roberto da Cunha, Humberto Bedeschi Dilascio, 
Uyran Ayres da Silva Júnior, José Ruy de Carvalho 
Demes, Paulo Penha de Lima, João Carlos de Castro 
Roller, Marco Antônio Lopes, João Carlos Cendron e 
Hélio Santa Rosa Câmara Mafra                                              

25/06 - Francisca Dalvis Pereira,  Maria Celina Aquino 
Serra, Helga Moura Kehrle, José Paulo Afonso de 
Sousa, Maurílio Ferreira Matos, Luiz Carlos Ferreira de 
Carvalho, Bruna Lobão da Mota Botelho e Marilene 
Amaral Weiler 

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
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DIRETORES DO DIA

19/06/2021 (Sábado)
Luciane Zanella 

20/06/2021 (Domingo)
 Moisés do Espírito Santo

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Erika Winge, Márcio Almeida Machado, Caroline de Oliveira Araújo Sleiman, Fernanda Gamarski e Maria Humberto Zambon

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

GESTÃO

GDF libera uso de churrasqueiras, 
saunas e salões de festas

Publicado na edição da última sexta-feira, 
18, o Decreto nº 42.211/2021 autorizou o uso de 
churrasqueiras, saunas e salões de festas em clubes 
recreativos no Distrito Federal.

O procedimento para uso das churrasqueiras do Iate 
permanece o mesmo: agendamento pela área restrita do 
site. Confira ao lado o protocolo de biossegurança para 
o funcionamento das churrasqueiras.

A sauna funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 
21h30; aos sábados, das 8h às 20h30; e, aos domingos e 
feriados, das 8h às 16h30.

Para usufruir dos salões de festas, as reservas podem 
ser feitas pelos telefones: (61) 3329-8707 | 9.9946-0218.

Importante lembrar que o acesso de convidados ao 
Clube segue suspenso temporariamente.

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA 
CONTRA A DISSEMINAÇÃO DO 
CORONAVÍRUS

USO DAS CHURRASQUEIRAS
Os Sócios só devem comparecer ao Clube caso 
não apresentem nenhum sintoma da Covid-19 
como febre, tosse seca, calafrios, mal-estar 
corporal, diarreia e/ou dores nas articulações;
Também não devem vir ao Clube os Sócios 
que tenham tido contato recente com alguma 
pessoa que testou positivo para a Covid-19, até 
que façam teste comprovando se estão ou não 
contaminados;
As informações dispostas neste protocolo 
seguem as medidas de segurança estabelecidas 
nos Decretos nº 41.913/2021 e nº 42.211/2021;
As reservas seguirão as disposições contidas 
no Regulamento do Setor de Churrasqueiras, 
disponível no site do Iate;
A emissão de convites segue suspensa 
temporariamente; 
O uso de máscara de proteção facial é obrigatório 
em todo Clube, com exceção no momento da 
refeição; 
Lave e higienize suas mãos com álcool 70% 
frequentemente;
Mantenha o distanciamento social de, no mínimo, 
2 metros e evite o contato pessoal;
É vedado o consumo de alimentos ou bebidas na 
parte externa das churrasqueiras;
Todos os espaços serão amplamente higienizados 
antes e após a utilização;
Respeite o horário de funcionamento estabelecido 
pelo Iate Clube.


