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

Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
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Dia das Crianças: 
O Iate prepara uma série de atividades, gratuitas, para comemorar a data. O evento será das 10h às 16h, no Salão Social.

r elacionar-se com pessoas não é uma 
tarefa fácil. Por isso, o Iate prepara um 
evento que promete auxiliar sócios e 

convidados no dia a dia: a palestra A arte de 
lidar com as pessoas. O encontro será em 16 
de outubro (terça-feira), a partir das 19h, no 
Salão Social.

O trainer Olinto Silveira, da Dale Carnegie 
training, uma das empresas mais conceituadas 
do mundo, será o responsável por transmitir 
valiosas dicas para o público.  O consultor He-
lio Paes Leme também participará do evento.

temas como Comunicação assertiva, Aumento 
do poder de influência na liderança e Comu-
nicar-se melhor criando linha de sintonia e de-
senvolver entusiasmo serão abordados pelos 
profissionais. 

as inscrições são gratuitas e devem ser feitas 
por meio do www.iatebsb.com.br.

Saiba mais sobre Olinto Silveira
Olinto Silveira é trainer da Dale Carnegie, cer-
tificado nos programas de relações humanas 
e comunicação eficaz, liderança para gesto-
res e equipes de alta performance. Mestre 
em administração pela FGV. Coach Executivo 
formado em curso certificado pela Internatio-
nal Coach Federation. Desenvolve processos 
de coaching para profissionais em cargos de 
gestão, jovens talentos e profissionais que 
buscam reposicionar a carreira para maior sa-
tisfação pessoal.

Palestra: A arte de lidar 
com as pessoas
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DO COMODORO
Palavra

ANIVERSARIANTES

 06/10 Luciana aguiar Matias Castro, Wilson 
Batista Ferreira, Carlos roberto Matos, Fran-
cisco Carpóforo da rocha Neto, Nilton ro-
cha, Cristina Xavier de Brito Heidrich, artur 
Vidigal de Oliveira, Quintin antônio Segovia 
Júnior, Giovanna araújo Graziani Feitosa, 
Paulo Pessoa Guerra Neto, Carlos Magno 
Cataldi Santoro, Luiz alberto Mendonça de 
Freitas, tânia Santos Dias, Victor José tuma 
Júnior, alessandra Couto rodrigues Mizuno.

07/10 Lucas Varela Lopes, Hélio Gomes de 
Sá, antônio torreão Braz Filho, Marcos Gus-
tavo Sperandio, Paulo roberto Luz Braga, 
José Maria Beber Salles, Eulália Fátima Zor-
tea da Costa, Jaime Sampaio Bicalho, Lucas 
Varela Lopes, rafael almeida de Oliveira, 
José Koury Menescal.

08/10 Yvan Márcio Cajaty Gonçalves, Patrí-
cia Lobo Leal, Fabiano Frabetti, Valério au-
gusto Freitas do Carmo, Jorge Salin Caied, 
José ricardo Marques, Carlos Eduardo Bivar 
Pereira, Cristina Moreira de azevedo, Ester 
aparecida Faria, Cristina Webster de Frei-
tas Deeter, Dalnio teixeira Starling, Suely 
Delforge Curado, José Maria da Silva Leão 
Júnior, Juliano Vasconcelos Padrão amorim.

09/10 Nicia Saldanha Gomes, Gilvandro 
Vasconcelos Coelho de araújo, Paulo afon-
so Gonçalves Braga, andrea Pereira Mace-
ra, Marcus aurelius Minervino Júnior, Plinio 
Grossi, Manoel Jorge ribeiro araújo, ales-
sandra Volkmer Fell amaral, Cláudia Maria 
Maldonado da Cunha, Procópio de Noronha 
F. Filho, Margarida Maria Sousa de Oliveira, 

Caros Iatistas,

E m 12 de outubro (sexta-
feira), promoveremos 
uma super festa para 

celebrar uma das datas mais 
esperadas pela garotada: o 
Dia das Crianças. a partir das 
10h, o Salão Social receberá 
os pequenos sócios para um 
evento que terá diversas ati-
vidades, apresentações artís-
ticas e distribuição de lanches 
(cachorro-quente, refrigeran-
te, pipoca, algodão doce e sor-
vete). Brincadeiras com perso-
nagens, balão mania, pintura 
de rosto, piscina de bolinhas, 
cama elástica, air-game e 
muro de escalada completam 
a programação.

Este ano, a grande novidade 
será a presença da Cia teatral 
Mapati, que apresentará o es-
petáculo  Os Saltimbancos. O 
grupo de teatro, muito famo-
so país afora, promete arran-
car gargalhadas da garotada 
com histórias lúdicas e muito 
divertidas. a apresentação 
está marcada para às 13h.

a tradicional alegria dos parti-
cipantes também é um ingre-
diente que não faltará duran-
te o evento. Esperamos todo o 
quadro social para prestigiar 
esse dia festa e descontração.

 Boa semana,

Mario Sergio da Costa ramos

OUVIDORIA

Seu canal de comunicação com o Iate
a Ouvidoria é uma das principais ferramentas de gestão do Iate Clube de Brasília. 
Quando justifcáveis, as contribuições anônimas são acolhidas. a identifi cação, no en-
tanto, garante a resposta. Vale ressaltar que os nomes dos demandantes são mantidos 
em sigilo, exceto nos casos de elogios. Confi ra o total de demandas e contribuições por 
departamento referentes a setembro nos gráfi cos abaixo.

Newton araújo Silva Júnior, Manoel Fran-
cisco do N. Bem Neto.

10/10 Vanessa Pereira teixeira Malaspina, 
Eliete Mattioli alves de Sousa, Eduardo 
de Castro Borges, Paula Fadini Mello de 
Figueiredo, Jânio Wagner Pinheiro Lopes, 
Fabrícia Santana Figueiredo, Marcello Silvi-
no F. Matos, Saulo Henrique Safe de Matos, 
adalberto Cleber Valadão Júnior, Paulo de 
tarso Prudente Santos, Solange Valéria de 
Oliveira rodrigues, Eduardo de Castro Bor-
ges, José Luciano aranttes, Celso Luiz Mo-
retti, Laura Cunha Canto de Souza Pereira. 

11/10 Lúcia Lopes Gurgel Nogueira, ale-
xandre Farah Noll, Maria Helena Gracia-
no Suxberger, Walkiria ribeiro Jatobá, 
Honecina Barbosa de Souza Castro, Cláu-
dio Lemos Fonteles, Ney Menezes Olivei-
ra Filho, Denise Bandeira de M. Monteiro 
Lima, Mariana aviani Juca, Gabriela Garcia 
Carranza.

12/10 aldonira de Faria Santana alves, Flá-
via Gomes de Barros, Bolívar Leite Couti-
nho, Carlos alberto Pereira Campos, Liana 
Maria F. Ferreira Paz rebua, José Dorismar 
arrais de Lavor, Gustavo Morais, Glaycon 
Fernandes Pereira, Sandro Gonçalves de 
Oliveira, José américo Cajado de azevedo, 
Mariza Mendes Lacerda Shaw, Bruno Ilha 
Vieira Peixoto, Christian B. almeida Base-
vi, Sérgio avelar de Lima, Marta adriana 
Bustos romero, Gil Dutra, ricardo Werbs-
ter Pereira de Lucena, anderson do Valle 
abrahão.

AVISO

Piscina Semiolímpica 1 interditada
Os fi ltros da Piscina Semiolímpica 1 passam por manutenção. Por conta do procedi-
mento, a previsão é de que o local fi que interditado até esta segunda-feira (8/10). 
Durante o período, as atividades serão ministradas na Piscina Semiolímpica 2.
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IATE CLUBE DE 
BRASÍLIA
CONSELHO DIrEtOr
Decisão nº 12/2012

O CONSELHO DIrEtOr DO IatE 
CLuBE DE BraSÍLIa,

No uso de suas atribuições estatutá-
rias, e, nos termos da deliberação em 
reunião realizada em 1º de outubro 
de 2012, sobre reservas de mesas 
para eventos,

rESOLVE

art. 1º.  Serão permitidas reservas de 
mesas para eventos pelo prazo máxi-
mo de 24 (vinte e quatro) horas.

art. 2º. Na semana que antecede o 
evento não serão permitidas reser-
vas de mesas.

Brasília, 1º de outubro de 2012.

Mario Sergio da Costa Ramos
Comodoro

luiz André Almeida Reis
Diretor Secretário 

EMIATE

Almoço Japonês: 
ingressos à venda
Os ingressos, limitados, para o Almo-
ço Japonês, estão à venda na tesoura-
ria. O evento será em 28 de outubro 
(domingo), a partir das 12h30, na an-
tiga Sede. Confi ra os valores:

Sócio......r$ 40 
Convidado......r$ 65

NOVOS SÓCIOS

a comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube 
de Brasília:

Mônica Mafra Martins, ana Paula arantes de Linhares, Gustavo Miguel No-
gueira Fleury, Marco thulio dos Santos, Leila Przyty, angelo Magno de avila, 
thereza Cristina Barbosa Pimentel, Marcelo augusto Pace da Silva

De acordo com as normas do processo de admissão no quadro social, solicita-se aos associa-
dos 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.

Vem aí o XII 
Torneio do Iate
Em 20 e 21 de outubro (sába-
do e domingo), será disputa-
do o XII torneio de truco do 
Iate, no Espaço da Peteca. 
Para participar, faça sua ins-
crição na Secretaria do Emia-
te (de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h) ou Secretaria 
de Esportes (aos sábados, do-
mingos e feriados, das 8h às 
16h). No ato da inscrição, o 
sócio também deve doar um 
kit higiênico (sabonete, cre-
me dental e escova de dente).

TRUCO

Gerador de energia 
danifi cado
Na última segunda-feira, o grupo ge-
rador norte de energia foi danifi ca-
do. algumas peças quebraram e serão 
substituídas. até a conclusão dos servi-
ços, fi carão sem cobertura do gerador 
os seguintes setores: Náutica, Área de 
Serviços, Área Norte, Quadras de tê-
nis (4, 5, 6, 7, 8 e 9), Vestiário de tênis, 
Quadras de Squash, Bombeamento de 
Água e Esgoto e Iluminação de Campus 
(do tênis ao Extremo Norte). Os traba-
lhos devem ser fi nalizados em 23/10 e 
ao longo do período os espaços terão 
somente a cobertura da Companhia 
Energética de Brasília (CEB).

FIQUE POR DENTRO

VISITAÇÃO

Frequência em 29 
e 30 de setembro
O Iate Clube de Brasília contabi-
lizou 5.852 acessos entre sábado 
e domingo da última semana (29 
e 30/9). Desses, 5.323 são sócios e 
493 convidados. Os outros 36 são 
referentes a convites de clubes 
conveniados. Confi ra as informa-
ções detalhadas na tabela ao lado:

CATEGORIAS

Associados

Autorização de Embarque

Convidados de Sócios

Convidados de Diretores

Convidados de Conselheiros

Clubes conveniados

3.110

33

206

31

6

28

5.323

48

402

31

12

36

DOMINGO (30/9) TOTAL

2.213

15

196

0

6

8

SÁBADO (29/9)

Números gerais 2.438 3.414 5.852

3º Torneio Interno 
chega ao fi m 
No dia 30 de setembro, foram rea-
lizadas as fi nais do 3º torneio Inter-
no de Sinuca do Iate. Dividida em 
três categorias, a disputa contou 
com 43 participantes inscritos e par-
tidas bastante acirradas. Confi ra os 
resultados:

TAÇA DE OURO
Campeão: Joaquim Gomes
Vice-Campeão: Eloá Cavalheiro
3º colocado: Wagner Duarte
4º colocado: raul Pompeo

TAÇA DE PRATA
Campeão: Igor Bueno
Vice-Campeão: Hermenegildo 
Fernandes
3º colocado: Francisco Vaz
4º colocado: Clóvis Bueno

TAÇA DE BRONZE
Campeão: Maurílio Fernandes
Vice-Campeão: Gabriel Bueno
3º colocado: Marcelo arcinethe
4º colocado: João Paulo

SINUCA
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O canal de comunicação com o sócio.

ouvidoria@iatebsb.com.br

OUVIDORIA DO IATE O Jornal Semanal do Iate é uma publicação interna de responsabilidade da Diretoria de Comunicação.
Jornalista responsável: João rodrigues (8187-DF); reportagem: Liamara Mendes;  

Diagramação: Júlio Leitão; Fotos: Leandro Magno; CtP, Impressão e acabamento: teixeira Gráfica e Editora Ltda 
Setor de Clubes Esportivos Norte – trecho 2 – Conjunto 4 – Brasília-DF – CEP 70.800-120 

telefone: (61) 3329-8743 – Fax: (61) 3329-8702. http://twitter.com/iatebsb - www.iateclubedebrasilia.com.br

PETECANÁUTICA

Torneio Relâmpago define 
campeões
Os velejadores da Classe Laser disputaram, no último final 
de semana, a edição 2012 do torneio relâmpago. a com-
petição, realizada na raia Norte do Lago Paranoá, contou 
com ventos médios para fracos, o que exigiu bastante téc-
nica dos atletas. Na Classe radial, as velejadoras do Iate 
Elisa ramos e ana Sofia ramos conquistaram a 2ª e 3ª co-
locação, respectivamente. Já o Iatista rafael Dias foi o vice-
-campeão na Classe Laser Standard. Veja o resultado com-
pleto no www.iatebsb.com.br.

realizada na manhã do último sábado, a 2ª etapa do 
Circuito de Corridas Iate Clube reuniu sócios de diversas 
idades para uma prova desafiadora e muito estimulan-
te. O percurso, de 5,3 km, teve a largada em frente à 
Portaria do tênis e a chegada no Quiosque do atleta. a 
diversidade do trajeto deixou a disputa ainda mais inte-
ressante, com trechos de subida e descida que garanti-
ram a diversão dos participantes. a 3ª e última etapa do 
Circuito de Corrida está marcada para 10 de novembro 
(sábado). O resultado geral (com a classificação por fai-
xa etária) está disponível no www.iatebsb.com.br.

Convocação para vagas de 
embarcações
Conforme o artigo 9º do  regulamento Interno do Setor 
Náutico, a  Diretoria Náutica comunica que surgiram duas 
vagas para lanchas e três vagas para veleiros. Mediante 
isso,  estão convocados os  sócios relacionados abaixo para 
apresentarem a documentação necessária. O prazo máximo 
para trazer e registrar a embarcação será de 90 dias, conta-
dos a partir da 1ª publicação, em 6 de outubro de 2012, ou 
seja, até 3 de janeiro de 2013.

Confira a lista:

1) Edson Nilton Veiga – P/0401 (vaga p/ lancha)

2) Márcio Navarro Pereira da Cunha – P/1360 (vaga p/ lancha)

3) Sérgio Luiz Maximino – P/2501 (vaga p/ veleiro)

4) Maria tereza Lassere Nunes – P/3191 (vaga p/ veleiro)

5) Patrícia Prates reinicke – P/1052(vaga p/ veleiro)

•	Atenção:	Vale	ressaltar	que	a	embarcação	somente	
poderá	ser	registrada	cumprindo-se	os	Artigos	3	e	
14 do	Regulamento	Interno	do	Setor	Náutico.

Atenção, proprietários de 
embarcações!
a Diretoria Náutica solicita aos proprietários de embar-
cações que atualizem junto à Secretaria Náutica os do-
cumentos necessários  para navegar de maneira legal 
no Lago Paranoá. Devem ser apresentados a  cópia da 
carteira de habilitação (arrais amador), registro da embar-
cação emitido pela Delegacia Fluvial de Brasília e o seguro 
obrigatório (DPEM), entre outros documentos que a Ma-
rinha exige. além desses, é fundamental que existam na 
embarcação, no mínimo, os seguintes equipamentos de 
salvatagem: colete salva-vidas, boia circular, extintor de in-
cêndio e rádio ou telefone celular.

Seletiva para o Brasileiro 
começa em 12/10
O Iate Clube de Brasília sediará o Campeonato Brasilei-
ro de Peteca em novembro. a seletiva para a competi-
ção será realizada entre 12 e 14 de outubro (sexta-feira 
a domingo), no Ginásio da Peteca. Nos dois primeiros 
dias, os jogos serão disputados das 10h às 18h. No úl-
timo, das 10h às 14h. as inscrições podem ser feitas as 
terças e quintas-feiras, das 19h às 21h, e aos sábados e 
domingos, das 10h às 13h, no Ginásio da Peteca, com o 
professor Marlus. O prazo encerra-se em 11/10 (quinta-
-feira) e o valor da taxa é r$ 50.

VôlEI DE PRAIA

ATlETISMO

Iatista compete em Goiânia
De 28 a 30 de setembro, Fabiola, atleta do Iate, e Maya-
na, participaram do Circuito Open do Banco do Brasil – 
Etapa Goiânia. a dupla conquistou o 9º lugar. “O Circui-
to Open é um dos melhores do mundo e essa colocação 
nos garante uma boa pontuação para atingirmos nosso 
objetivo: entrar no ranking nacional”, diz Fabiola.

Circuito de Corrida: mais 
uma etapa de sucesso


