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Sede &

Horário da Sede

Horário da Sauna

Horário Pilates

Horário Natação GMNI

Horário do
Salão de Beleza

h

Horário
da Barbearia

h

ACADEMIA CORPO LASER - ICRJ

TERÇA A SÁBADO
Das 9h às 18h

(hora de almoço das 13h às 14h )

DOMINGO E FERIADO

Das 9h30 às 13h

(fechado no segundo domingo do mês)

PREÇO:

Cabelo: R$30,00 | Barba: R$20,00

Formas de pagamento:
Dinheiro ou débito em título

Modalidades e Programação:
Ginástica, Musculação, Personal Training

Horário de Funcionamento:
2ª à 6ª feira - 6h às 22h
Sábado - 8h às 14h
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Fique por dentro...

A

edição do Boletim Iate deste mês é
especial em razão da pandemia de
coronavírus. O novo agente do coronavírus - família de vírus que causam
infecções respiratórias - foi descoberto em dezembro de 2019, após casos
registrados na China.
Identificado cientificamente pelo nome SARS-CoV-2, o novo coronavírus provoca a doença chamada
COVID-19 (ou simplesmene coronavírus), que causa desde um resfriado comum até complicações sérias
como a síndrome respiratória aguda grave, sendo fatal
para muitos pacientes.
O que era um problema da China virou um desafio global: o SARS-CoV-2 se espalhou pelo planeta
em poucos meses. Dados oficiais registraram em abril
de 2020 a morte de mais de 5 mil pessoas no Brasil e
217 mil pessoas no mundo por COVID-19.
As autoridades brasileiras nos âmbitos municipal, estadual e federal decretaram estado de emergência em saúde pública, tomando rigorosas providências,
proibindo e indicando a paralisação de atividades coletivas, já que a transmissão da doença acontece de uma
pessoa doente para outra ou por contato próximo ou
pelo contato com objetos e superfícies contaminadas.
Nesta edição, você saberá todas as ações que o
Iate Clube do Rio de Janeiro tomou até o final do mês
de abril para assegurar a proteção de todos os seus sócios
e colaboradores, tal como para a manutenção do seu ex-

tenso patrimônio e o cumprimento de suas obrigações
financeiras. O clube participou também de campanhas
para ajudar as comunidades carentes do Rio de Janeiro
nesse período.
Além de tudo, a pandemia desencadeou uma
crise econômica mundial severa e mudou não só a rotina das pessoas, mas também das empresas. O ICRJ tem
se empenhado em reduzir custos, já que as taxas de manutenção hoje cobrem apenas 77% das despesas fixas,
sendo primordial as demais receitas como restaurantes,
bares e aluguel de espaços para eventos, que não estão
ocorrendo no momento.
Embora todo o desafio, a administração do ICRJ
não mede esforços para que o clube se mantenha bem
cuidado, preservado e conseguiu ainda com o trabalho
da Comitê de Contingência e da Comodoria, conceder
ao quadro de associados um bônus na mensalidade –
vide página 12.
É importante salientar também que os funcionários dos serviços essenciais estão atuando em escala
com extremos cuidados higiênicos e preventivos. Inclusive a equipe do restaurante Star está recebendo encomendas para o Dia das Mães até o dia 8 de maio.
No mais, desejamos que todos estejam bem e
que voltemos a frequentar o ICRJ o mais breve possível.
Mesmo separados fisicamente, vamos juntos – Comodoria, Conselho, sócios e colaboradores – vencer essa
batalha em prol dos nossos 100 anos de história.

Boa leitura
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PRIMEIRAS AÇÕES

O Estado do Rio de Janeiro confirmou o
primeiro caso de paciente infectado com o novo
coronavírus no dia 5 de março. Na mesma semana, o Ministério da Saúde confirmou oito casos
de COVID-19 em todo o Brasil e mais de 500
casos suspeitos.
A partir dos fatos noticiados, os ambientes
do clube passaram a ser extremamente higienizados e ventilados, dispensers com álcool gel foram
distribuídos nos setores e ambientes sociais para
higienização das mãos, a limpeza de dutos de ar e
do chiller foram antecipadas, os filtros dos aparelhos de ar condicionado trocados e a limpeza dos
mesmos passou a ser mais frequente.
Materiais informativos sobre o coronavírus e medidas de prevenção ao contágio estamparam todos os meios de comunicação do clube
– boletim, cartazes, panfletos, murais, redes sociais, e-mail e website.

Dispenser com álcool gel em locais estratégicos

Higienização redobrada nos locais de atendiemento

Materiais informativos distribuídos pelo clube
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DECRETADA A PANDEMIA
EVENTOS SUSPENSOS

No dia 11 de março, a
Organização Mundial da Saúde
decretou a pandemia do novo
coronavírus. O aumento do número de casos de coronavírus e
a disseminação global resultaram
na decisão da OMS.
Considera-se que uma
doença infecciosa atingiu esse
patamar quando afeta um grande número de pessoas espalhadas
pelo mundo, independente da
quantidade específica de casos.

O alerta serviu para que todos os
países adotassem ações para conter a disseminação da doença e se
preparassem para o cuidado adequado dos pacientes.
Sendo assim, o ICRJ suspendeu todos os eventos sociais
e esportivos que pudessem gerar
aglomerações a partir daquele final de semana e adotou medidas
restritivas mais rigorosas a partir
de 17 de março, como o fechamento do Centro Cultural, car-

teado, bilhar, sauna, biblioteca e
EDN.
Conforme orientação do
Ministério da Saúde, também
foi solicitado aos associados que
retornaram de viagem do exterior ou que eventualmente apresentassem sintomas respeitassem
o período de 14 dias de afastamento antes de retornar às suas
atividades no clube e 7 dias de
afastamento aos que não tinham
sintomas.
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DECRETO Nº 46.973 DO GOVERNO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Com registros de transmissão comunitária e aumento
gradativo dos casos e mortes
por coronavírus, a situação de
emergência na saúde pública
do Estado do Rio de Janeiro
foi reconhecida através do Decreto nº 46.973 de 17 de março de 2020.
O governador Wilson
Witzel fez uma série de recomendações e determinações

no combate ao COVID-19,
restringindo a circulação de
pessoas e suspendendo oficialmente eventos esportivos,
shows, feiras científicas, entre
outros, em local aberto ou fechado.
Portanto, a Comodoria
e o Conselho Deliberativo oficializaram a suspensão de todas as atividades do clube com
o intuito maior de proteger

seus sócios e funcionários, instituindo a partir de 18 de março o regime de plantão dos serviços essenciais do clube, tais
como manutenção, náutica e
administração, adotando o regime de home office em alguns
casos e mantendo os setores de
Recursos Humanos, Financeiro e Contabilidade em escala
reduzida.

COMITÊ DE CONTINGÊNCIA
A Comodoria, em 23
de março, resolveu instituir
temporariamente e enquanto for necessário, um Comitê
de Contingência para a crise
causada pela pandemia para
tratar do planejamento e ações
a serem adotadas e das repercussões contratuais, financeiras e trabalhistas advindas do
avanço da contaminação do
coronavírus, visando centralizar as decisões e comunicados
oficiais do ICRJ.
O Comitê de Contingência, por se tratar de órgão
colegiado subordinado à Comodoria, deve submeter todos

os assuntos a seus membros
que, de forma coletiva e por
sua maioria, aprovará as propostas que serão submetidas à
Comodoria.
A centralização das
questões no Comitê otimiza
o enfrentamento dos desafios
causadas pela crise pandêmica.
Todas as áreas do clube submetem suas questões ao órgão,
que também aceita sugestões.
Integram o Comitê de
Contingência, sem qualquer
relação de hierarquia entre
eles, os seguintes consultores e
gerentes:

ALBÉRICO ARRUDA
Superintendente
RÍVIA KARIME
Consultora
MARZIA ESPOSITO
Assessora Jurídica
FABÍOLA COSTA
Gerente Financeira
CAIO NEVES
Coordenador de RH

O
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Cuidando do ICRJ

No dia 3 de abril, foi lançada a campanha Cuidando do ICRJ. A iniciativa do setor
de Comunicação/Divulgação teve a missão dar
conhecimento com transparência sobre os esforços que foram mantidos para que o clube
continuasse em perfeito estado.
O ICRJ se viu obrigado a suspender
suas atividades temporariamente, mantendo,
Cuidar do ICRJ sempre foi a nossa missão.
O que faremos agora que você não pode
vir ao clube?
Continuaremos cuidando e zelando pelos
espaços e administração do seu patrimônio. A sua segunda casa está em boas
mãos!
•
•

•
•
•

Limpeza, manutenção e jardinagem
em dia.
Diretoria Náutica movimentando embarcações de apoio e realizando agendamento de barcos particulares.
Porteiros e vigias em revezamento
garantindo segurança.
Setores administrativos disponíveis
em regime de escala.
Comitê de Contingência para a crise
pandêmica do coronavírus em ação a
partir da instauração da Comodoria
em 23/03.

Contamos com o quadro de associados
para enfrentar esse desafio, mas por enquanto, fique em casa. Estamos cuidando
do nosso clube por vocês! Até breve.

todavia, seus colaboradores trabalhando nas
atividades essenciais em prol da proteção e manutenção do nosso patrimônio comum, bem
como para o cumprimento das suas obrigações
financeiras.
A campanha foi veiculada em vídeo nas
redes sociais, e-mail, site e grupos de whatsapp.
Confira o conteúdo a seguir.
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ICRJ PARTICIPA
DE CAMPANHA
PROMOVIDA PELO
ROTARY CLUB
DE IPANEMA

Em parceria com outros clubes, o ICRJ
participou, entre os dias 3 e 12 de abril, de uma
campanha solidária para ajudar na arrecadação
de fundos destinados à compra de produtos de
higiene, que foram entregues em algumas comunidades da cidade.
Com toda essa crise, muitas famílias não
conseguem comprar produtos básicos e ficam
mais vulneráveis ao coronavírus e outras doenças. Até o fechamento desta edição, 170 cestas
básicas já estavam garantidas! Agradecemos a todos que contribuíram com o belo propósito.

O ICRJ e mais de 390 participantes – entre pessoas físicas e jurídicas – colaboraram em
doações de alimentos e itens de higiene pessoal
para a campanha do Rotary Club de Ipanema,
que tem ajudado famílias carentes e moradores de
rua expostos ao COVID-19.
Até o último dia 23 de abril, 28 toneladas
em alimentos divididos em cestas básicas e marmitas foram arrecadados. Ao total, mais de 1200
cestas básicas e 400 kits de higiene pessoal foram
entregues aos mais necessitados.
“Sendo conselheira do ICRJ e membra do Rotary
Club de Ipanema, tenho muita gratidão em poder participar deste lindo projeto em uma ação
emergencial. ICRJ e Rotary Ipanema em prol da
comunidade e a solidariedade acima de tudo e
todos”, comenta Camila Fernandez. Saiba mais
sobre o projeto em rotaryipanema.org
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DECRETO Nº 47.375 DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO
No dia 23 de abril entrou
em vigor no município do Rio de
Janeiro, o decreto do prefeito Marcelo Crivella, que tornou obrigatório o uso de máscaras de proteção
em transportes públicos ou privados
que levem passageiros e em bens
públicos durante a pandemia. São
considerados como bens públicos, de acordo com o texto: lagoas,
rios, mares, estradas, ruas e praças.
A medida já está em prática
no clube e tem o objetivo de conter
a disseminação do novo coronavírus.
Estamos firmes nessa luta!

MEIOS DE
COMUNICAÇÃO
DO GOVERNO

O Ministério da Saúde lançou a o app Coronavírus-SUS com o objetivo de conscientizar a população sobre o coronavírus COVID-19, para isso o aplicativo conta
com as seguintes funcionalidades:
- Informativos de diversos tópicos como os sintomas, como
se prevenir, o que fazer em caso de suspeita e infecção;
- Mapa indicando unidades de saúde próximas;
- Em caso de suspeita de infecção, o cidadão pode conferir
se os sintomas são compatíveis com o do COVID-19, e
caso seja será instruído e encaminhado para a unidade de
saúde básica mais próxima;

- Área de notícias oficial do Ministério da Saúde com foco
no coronavírus.
Você também pode obter informações acessando coronavirus.
saude.gov.br ou através do DISQUE SAÚDE 136.
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