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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

Em reunião realizada na última terça-feira (15), o 
Conselho Deliberativo aprovou,   por unanimidade, o 
Relatório de Atividades relativo ao primeiro semestre 

de 2017, além do normativo que irá reger as próximas 
eleições para Comodoria e Conselho Deliberativo, que 
serão realizadas no próximo dia 5 de outubro.

No parecer da Comissão designada para apreciar a 
matéria, presidida pelo Conselheiro José Carlos Damásio 
e composta pelos Conselheiros Roberto Gomes Ludwig e 
Jaime Sampaio Bicalho, foi realizada a análise detalhada 
de todas as atividades desenvolvidas nos primeiros seis 
meses do ano. Foram destacados, ainda, os principais 
investimentos no Clube, as competições esportivas e os 
eventos sociais realizados, além das ações de gestão 
executadas durante o período. 

A aprovação das contas do exercício de 2016, o  
cuidado com a aplicação de investimentos necessários 
para a modernização do Clube, a manutenção das contas 
regulares, a composição de boas reservas em caixa e o 
aprimoramento da prestação dos serviços oferecidos aos 
Associados também foram mencionados no documento. 

CONSELHO DELIBERATIVO APROVA   
RELATÓRIO DE ATIVIDADES POR UNANIMIDADE

Ainda mereceram destaque ações de gestão como a 
reformulação do sistema orçamentário, a realização de 
auditoria mensal nas contas do Clube, a implantação do 
ERP–Benner, que permitiu a integração entre os sistemas 
financeiros e contábeis do Clube e o baixo nível de 
inadimplência entre os Associados. 

Entre os vários investimentos realizados ou contratados 
para ter início no semestre, mencionados no relatório, 
a ampliação do cais da Náutica, a modernização da 
entrada do Clube, que irá abrigar o Espaço Concierge para 
o Sócio, as reformas dos vestiários do futebol, a reforma 
completa da Churrasqueira Nº 2, o recapeamento asfáltico 
dos estacionamentos da Náutica e do Tênis e a reforma da 
pista de caminhada foram destaque no parecer.  Outras 
melhorias, como o sistema de iluminação das quadras 
de Tênis e do Espaço Poliesportivo Sul, a esperada 
conclusão do Edifício Multifunções, que irá abrigar as 
novas instalações do EMIATE e do Centro Administrativo 
do Clube, também constavam no documento. Foram 
mencionadas, ainda, outras melhorias em andamento no 
Campus do Clube, como a reforma do Restaurante do Farol, 
já iniciada após a aprovação do projeto arquitetônico. 

continua na pág.3



JORNAL DO IATE Edição nº 33, 19 a 26 de agosto de 20172

CONSELHO DELIBERATIVO

ATOS E CONTRATOS

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

ATO DELIBERATIVO 004/2017

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE 
DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais 
(Estatuto, art. 81, e Regimento Interno, art. 45), e considerando as 
decisões tomadas na Reunião Ordinária de 15 de agosto de 2017, faz 
saber que o Colegiado resolveu: 

I.  por unanimidade, aprovar a Ata da Reunião Extraordinária de 27 de 
abril de 2017;

II. por unanimidade, aprovar o Relatório de Atividades do Conselho 
Diretor, inclusive quanto aos investimentos previstos e executados, 
referentes ao 1º semestre de 2017, nos termos do parecer da Comissão; 

III. por unanimidade, aprovar as normas do processo eleitoral do Iate 
Clube de Brasília, para o triênio 2017/2020, fixando o dia 5 de outubro 
de 2017 para a realização das Eleições Gerais, nos ternos do parecer 
da Comissão Eleitoral.

OBS.: As Normas Eleitorais acima referidas estão disponíveis para 
consulta do Quadro Social, no sítio do Iate Clube de Brasília www.
iatebsb.com.br. 

Brasília, 16 de agosto de 2017.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA
ELEIÇÕES GERAIS - 2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O COMODORO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas 
atribuições estatutárias, guardando obediência as Normas e Instruções 
Disciplinadoras do Processo Eleitoral 2017, aprovadas pelo Conselho 
Deliberativo em 15 de agosto de 2017, C O N V O C A os senhores 
Fundadores e os Sócios Patrimoniais Proprietários e Patrimoniais 
Especiais, na plenitude dos seus direitos sociais e quites com as 
suas obrigações perante a Tesouraria e Secretaria do Clube, para a 
ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA, prevista no art. 61, inciso I, e art. 
113, do Estatuto, a realizar-se no dia 5 (cinco) de outubro de 2017, 
quinta-feira, na Sede Social, às 9h, em primeira convocação, e, não 
havendo o quorum mínimo de 2/3 (dois terços) estipulado pelo art. 
64, I, e art. 125 do Estatuto, ficam os mesmos convocados para as 
9h30, em segunda e última convocação, com o número de sócios ali 
presentes que satisfaçam todas as exigências estatutárias e, também, as 
constantes das Normas Disciplinadoras do Processo Eleitoral 2017, para 
comparecerem à instalação desta Assembleia-Geral Ordinária com a 
seguinte ORDEM DO DIA:

ITEM ÚNICO: Eleger, através de voto pessoal, singular e secreto, 
para um mandato de três anos, os três sócios patrimoniais que irão 
integrar a Comodoria do Iate, composta pelo Comodoro e seus 1º e 
2º vice-Comodoros e também os sessenta que irão integrar o Conselho 
Deliberativo, sendo quarenta Conselheiros Efetivos e vinte Suplentes 
de Conselheiro, devendo o processo de votação ter início às 11h, se 
prolongando, ininterruptamente, até as 20h, quando, depois de satisfeitas 
todas as exigências previstas nas Normas Eleitorais 2017, será iniciado 
o processo de apuração, findo o qual o Presidente da Assembleia-Geral 
Ordinária fará a proclamação dos resultados, marcando data para a 
diplomação dos cargos e posse dos eleitos.

Brasília, 16 de agosto de 2017.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Comodoro do Iate Clube de Brasília

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DIRETOR

Decisão nº 10/2017

O CONSELHO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA no uso de suas 
atribuições estatutárias, e, considerando deliberação na 42ª Reunião 
Ordinária, biênio 2015/2017, realizada em 24 de julho de 2017, sobre a 
Representação n.º 01/2017, 
RESOLVE
Art. 1º. Pela aplicação da pena de suspensão dos direitos estatutários ao 
sócio, Sr. F. D. P. - título P/2508, pelo período de 15 (quinze) dias, por 
infringir as regras estatutárias esculpidas nos artigos 39, inciso I e 42, 
inciso VI do Estatuto do ICB.

Brasília, 04 de agosto de 2017.

Edison Antônio Costa Britto Garcia
Comodoro

Carlos Alberto Ferreira Junior
Diretor Secretário

Os frequentadores do Espaço Poliesportivo Sul que 
fazem aniversário nos meses de maio, junho, julho e 
agosto poderão participar de uma super festa no local! 
Com o tema Anos 80, o evento será dia 25 de agosto 
(sexta-feira), terá decoração temática e promete muita 
animação! O valor para participar é R$ 90, e inclui DJ 
Marcelo Borges, pista de dança, iluminação, decoração e 
sorteio de brindes, além de buffet com comida de boteco 
e chopp. Prepare seu figurino e participe! Informações, 
reserva de mesas e convites: 98434-4830.

Festa dos aniversariantes do 
Poliesportivo Sul 

SOCIAL 
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Após a leitura do parecer, vários presentes pediram 
a palavra para comentar sobre as ações realizadas no 
semestre. O Conselheiro José Gomes parabenizou a 
atuação do Conselho Diretor, ao destacar o nível de 
excelência alcançado pelo Clube, segundo ele, resultado 
de um trabalho árduo e incessante dos gestores do Iate, 
que possibilitou avanços como a obra de reforma da 
entrada do Clube. 

A condução firme e equilibrada de Rudi Finger na 
Presidência do Conselho Deliberativo também foi 
mencionada nas falas dos inscritos, que exaltaram os 
trabalhos realizados pelas comissões compostas por 
Conselheiros para analisar os mais variados temas de 
interesse dos Sócios.

O Conselheiro Antônio Bispo exaltou o crescimento 
e fortalecimento da escolinha de Futebol  nos últimos 
anos, que hoje já atende mais de 300 jovens Iatistas e 
parabenizou o Diretor Quinho Grossi pelo excelente 
trabalho realizado. O Conselheiro Geraldo Brindeiro, 
em seu pronunciamento, disse “Os comodoros, inclusive 
o atual, e o Presidente do Conselho, trabalham, assim 
como todos nós aqui, os Conselheiros, trabalham pelo 
Clube, dedicam uma parte do seu tempo e sua vida para 
o Iate, e mesmo com todas as divergências, é importante 

que se reconheçam o trabalho que todos realizam, e o 
Clube melhorou muito”. 

O Conselheiro Roberto Moscoso, entre outras 
ponderações, mencionou o rígido e transparente controle 
realizado pela Diretoria Financeira nas contas do Clube, 
e a importância do trabalho feito pelo Comodoro Edison 
Garcia na gerência de conflitos e divergências, de modo 
a priorizar o que se mostra mais benéfico ao Iate Clube, 
de forma ponderada.

João Rodrigues Neto, Conselheiro Nato, em sua 
inscrição, exaltou o equilíbrio e dinamismo demonstrado 
pela atual administração, que refletiu em uma gestão 
competente, elogiada inclusive por muitos que não 
compõem o Quadro Social do Clube. Ao final, observou 
que os Associados têm frequentado cada vez mais o 
Clube, reflexo de atividades e eventos bem organizados. 

Na ocasião, os Conselheiros também aprovaram o 
regulamento que irá reger o próximo processo eleitoral, 
que irá escolher os novos integrantes da Comodoria e do 
Conselho Deliberativo, fixando a data da eleição para o 
dia 5 de outubro.

Conselheiro José Gomes

Conselheiro João Rodrigues Neto

Os Conselheiros Jaime Bicalho, Roberto Gomes Ludwig e José Carlos Damásio durante a leitura do parecer do Relatório de atividades
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Foi realizado, no Iate Clube e Brasília, no último fim 
de semana, dias 13 e 14, o Campeonato Flotilha 516 da 
Classe Snipe. Confira abaixo o resultado final:

Vai começar hoje, dia 19 de agosto, o Torneio do 
Cerrado III da Classe Optimist, a partir das 9h30, e a 
Taça Walter Reinicke da Classe Delta 26, a partir das 
14h.

Mais informações podem ser consultadas no site do 
Clube: www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica

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 vaga de JET SKI, no pátio da Marina do Iate. Os 
Sócios convocados poderão trazer suas embarcações no 
prazo máximo de 90 dias, na qual ensejará a cobrança 
da taxa de utilização, contados a partir desta publicação, 
lembrando que deve ser cumprido previamente o 
disposto no artigo 6º do RISN.

O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) acatou os 
dois projetos apresentados pela Diretoria de Esportes 
Náuticos do Iate com vistas à formação de atletas 
Olímpicos. A assinatura do convênio aconteceu durante 
a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, no dia 
15 de agosto. 

 
Como contrapartida, o Iate vai sediar dois 

campeonatos interclubes, um Campeonato de Vela 
Jovem, em 2018, e um Campeonato da Juventude de 
Vela, em 2020. Ficará a cargo da CBC o custeio das 
despesas com passagens aéreas e hospedagem dos atletas 
e comissão técnica dos clubes filiados ou vinculados ao 
Comitê. Com isso, o Iate poderá apresentar mais um 
projeto para aquisição de equipamentos esportivos, com 
até 100% do valor custeado pela CBC nos dois projetos 
já aprovados. Segundo o Comodoro Edison Garcia, isso 
possibilitará a compra de uma nova flotilha de Optimist 
e de barcos Olímpicos de competição, importantes para 
a formação dos atletas do Iate.

 
A aprovação dos projetos do Iate Clube foi 

resultado do trabalho dos comodoros dos cinco clubes 
de vela filiados ao CBC, em uma estratégia para o 
desenvolvimento do Iatismo no Brasil. O ICB teve dois 
projetos aprovados nos valores de R$ 480 mil e R$ 463 
mil, totalizando R$ 953 mil. Os demais quatro clubes, 
Yach Clube da Bahia, Veleiros do Sul, Jangadeiros, Yach 
Clube Santo Amaro (YCSA), ficaram com verba entre R$ 
400 mil e R$ 700 mil cada um. O Diretor de Esportes 
Náuticos, Flávio Pimentel, e o gerente do Setor, Murilo 
Peixoto, foram os responsáveis pela elaboração dos 
planos de execução.

Campeonato Flotilha 516 da Classe 
Snipe

Taça Walter Reinicke de Delta 26 e 
Torneio do Cerrado III de Optimist

Convocação para uso de vaga de 
Embarcação

Iate e CBC assinam convênio
NÁUTICA

CLASSIFICAÇÃO GERAL
COLOCAÇÃO POR CATEGORIA

VELEJADORES
1º Lugar Lucas Gama / Christian Shaw
2º Lugar Cezar Castro / Bruno Ferreira
3º Lugar Luiz Felipe Amaral / Álvaro Nadal
4º Lugar Jeffrey Shaw / Eduardo da Costa

Nº TÍT. NOME DO SÓCIO TIPO
P/1983 José Maria da Silva Leão Júnior Jet Ski
P/0846 Roberto Martins de Miranda Jet Ski
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Em homenagem ao Dia dos Pais, foi realizado no 
último sábado, dia 12 de agosto, o festival da Escolinha de 
Futebol. Várias atividades foram realizadas envolvendo 
os pais e as crianças numa manhã cheia de alegria. 

A Academia do Iate Clube de Brasília vai comemorar 
seu aniversário de nove anos com uma programação 
especial. A celebração será no sábado, dia 02 de 
setembro, a partir das 9h. Confira a programação, abaixo, 
e participe!

Festival da Escolinha de Futebol

Academia celebra aniversário de 
nove anos

FUTEBOL

ACADEMIA

Aulão de Meditação e Yoga 09h às 10h20
Aulão de Zumba 10h30 às 12h00
Cycling 09h às 10h20 e 10h30 às 12h
Coffee Break A partir das 10h

O velejador Iatista Felipe Rondina participou, com o 
proeiro João Pedro Pieter, do Iate Clube do Rio de Janeiro, 
dos Campeonatos Mundiais da Classe Snipe – Junior e 
Senior 2017, tendo competido por cinco dias no Junior e 
sete dias no Senior. Os torneios foram promovidos pelo  
Real Club Náutico de la Coruña, com a Autorização da 
Real Federación Española de Vela, em cooperação com 
a Snipe Class International Racing Association (SCIRA), 
em La Coruna, na Espanha, de 01 a 06 de agosto (Júnior) 
e de 07 a 11 de agosto (Sênior).

Os resultados foram excelentes: 6º lugar geral no 
Junior e 37º lugar geral no Senior, com duas flotilhas 
de mais de quarenta barcos na raia, após um início 
de destaque, quando venceu a primeira regata do 
Campeonato Senior. Mas, no decorrer da competição, 
a intensidade dos ventos de até 20 knots , desfavoreceu 
a dupla do Iate Clube de Brasília e Rio de Janeiro, que 
ainda com quebra de material , os levou para a posição 
final da Flotilha Gold.

Campeonato Mundial da Classe 
Snipe

NÁUTICA

O Iatista Marcelo K. Moreira sagrou-se Campeão na 
categoria Masculino B Individual, no concorrido Serra 
Grande Beach Tennis Open ITF 2500, realizado em 
Fortaleza, de 04 a 06 de agosto. Com esse feito, o atleta 
Iatista retoma o posto de número 1 do ranking brasileiro 
da categoria.

Iatista é Campeão em torneio 
internacional de Beach Tennis

BEACH TENNIS
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ANIVERSARIANTES
19/08 Luiz Fernando Botelho de Carvalho, Vinicius 
Ricardo Liborio Pinto, João Eduardo Gomes de 
Camargos Silveira, Gustavo Mascarenhas Rios, Moacir 
Silva Neto, Carlos Alberto Depaule Fonseca, Bordon 
Silverio Silva Martins, Lucia Maria Praciano Minervino, 
Marcelo Mattos Pontual Pinheiro, Flavio de Oliveira 
Saraiva, Dione Lima Ribeiro, Ricardo de Oliveira, 
Silvano Bonfim Junior

20/08 Ricardo Cesar Rocha da Costa, Marcelo de 
Camargo Figueiredo, Romero Santos Teixeira, Maria 
Amelia B. Szerwinsk, Ana Luisa Lima Heller, Shemy 
Jibran Hsieh, Hugo Poli de Carvalho

21/08 Claudio Prado Arcirio de Oliveira, Lenora de 
Castro Barbo, Henrique Eneas L. C. Neves, Joao Batista 
Soares, Rafael Varela Garcia, Guilherme Miranda 

Rabelo, Breno Rocha Pires e Albuquerque
22/08 Jose Carlos Damasio, Marcia Ayan Ferreira, Lauro 
Maranhão Aires Neto, Julio Cesar Lerias Ribeiro, Klaus 
Dieter Neder, Evandro Jose Sperotto, Getulio Porto 
Cesar, Paulo Roberto Correa Tavares, Walter Gustavo R.s. 
De Souza Lima, Lilia Rego Barros Ribeiro, Pedro Lima 
Dal Col, Felipe Trein Neira, Antonio Evanildo Alves, 
Ronald Starling Soares Filho, Frederico Donati Barbosa, 
Maria Alice Zaidman

23/08 Terezinha Maria M. da Franca Kind, Celia Maria 
Domingos Rangel, Leopoldo Araujo Rodrigues, Milena 
Sidrim Marrara, Bruno Gouvea Mauricio Ferreira, 
Francisco Lima Dal Col, Rafael Cavalcante Patusco, 
Ronaldo Feldmann Hermeto, Haman Tabosa de Moraes 
e Cordova

24/08 Rafael Hora Aimone, Thiago Rodrigues de 
Alcantara, Enid Rocha Andrade da Silva, Luciana 
Nascimento Poltronieri, Jose Gerardo Ponte Pierre Filho, 
Vera Lucia Nunes Soares, Epaminondas Ely Veloso, 
Gregorio da Rocha Miranda Pontes, Vanessa Machado 
Ferreira Solon, Gustavo Saavedra Dias, Paulo Henrique 
Soares, Marcelo de Castro Holanda, Jose Claudino 
Ramos Sobrinho, Elayne Magaldi Daemon, Hecliton 
Santini Henriques

25/08 Ronaldo Lemos Aguiar, Gabriela Chagas 
Dornelles, Adriana Beckman Meirelles, Virgilio Reis 
Sarmento, Marcos Monteiro Nery, Fernando Boani 
Paulucci, Kristien de Godoi Roepke, Glaucia Sabba 
Franco, Andre Paulino Mattos, Edmur Carlos de Araujo, 
Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, Claudia Regina 
de Farias e Leitao

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Leonardo Bechara Stancioli, Fabio Rogerio de Arruda, Isabel Marquez Daniel, João André Calvino Marques Pereira e Claudio Furtado da Cruz Jobim

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

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e Marketing
Projeto gráfico (Doado ao ICB): Glêves Campos 
Editora Chefe:  Simone Azevedo (DF 7302/98)

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

19/08/2017 – Sábado 
Milton Lopes

20/08/2017 -Domingo
Edward Cattete

Será realizado nesta quarta-feira, dia 23 de agosto, às 
19h30, no Cyber Café, o vernissage da exposição coletiva 
“Tons & Acordes”, promovida pela Diretoria Cultural do 
Iate Clube de Brasília, em parceria com a Casa das Artes. 
Na ocasião, os presentes serão agraciados com um Sarau 
com músicos convidados, sob a coordenação da Sócia e 
pianista, Roberta Blass Staub, e da violonista, flautista e 
compositora, Lenora Vieira.  Dentre as composições que 
serão executadas estão: Arioso (Bach), Let It Be (John 
Lennon/Paul Mccartney), Corta Jaca (Chiquinha Gonzaga), 
Vibrações (Jacob do Bandolim), João e Maria (Chico 
Buarque e Sivuca).

A exposição trará os trabalhos dos alunos do curso de 
pintura em tela do Iate e da Casa das Artes, sob a coordenação 
da professora Jaqueline Eickhoff. “Desejamos promover 
o crescimento cultural da Família Iatista, estimulando 
e valorizando as habilidades dos Sócios expositores e 
motivando, por meio do Sarau, os musicistas do Iate Clube, 
a fim de mostrarem o seu talento aos apreciadores da boa 
música. Os visitantes poderão apreciar as lindas pinturas 
em tinta a óleo e acrílico que farão parte da exposição”, 
disse o Diretor Cultural, Carlos Santiago.

 
A entrada será gratuita e a exposição ficará aberta para 

visitação de 24 de agosto a 07 de setembro, das 8h às 22h, 
nos dias úteis, (aberto ao público), e das 8h às 18h, nos 
finais de semana e feriado (somente Sócios e convidados).

Vernissage da exposição Tons & 
Acordes

CULTURAL

A  Academia vai realizar uma edição especial do Iate 
Cross Games, como parte da comemoração de seus nove 
anos. Será na Sala de Iatecross, no sábado, dia 02 de 
setembro, a partir das 8h, para as categorias Scale e RX. 
As inscrições podem ser feitas na recepção da academia, 
de 21 a 31 de agosto. No dia do evento, haverá coffee 
break e massagista.

A modalidade foi iniciada no Clube em 2015, com 
a adequação de um espaço e a compra de equipamentos 
para a prática de IateCross, treino de alta intensidade 
baseado na metodologia do Cross Fit.

Iate Cross Games 2017
ACADEMIA


