
CLIMA
14º C MÍN
28º C MÁX

Sol com algumas nuvens.

13º C MÍN
28º C MÁX

Sol com algumas nuvens.
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet
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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

César Menotti & Fabiano, uma das duplas mais 
carismáticas e de maior sucesso do Brasil, chega 
a Brasília e a festa já tem dia e local! Os irmãos são 
presença confirmada no Luau Sertanejo do Iate Clube, 
no próximo dia 31 de julho, a partir das 21h. É modão 
de primeira à beira do Lago Paranoá! 

A dupla lançou o primeiro disco em 2004. A projeção 
veio mesmo em 2005, que trouxe hits como “Leilão”, 
“Anjo”, “Palavras de amor”, além de releituras de 
compositores de diferentes épocas. Em 2006, o sucesso 
continuou ascendente. Foram mais de 180 shows em 
diversos estados, vários programas de televisão e músicas 
entre as mais tocadas das rádios de todo país. 

Em 2009 a dupla recebeu o Grammy Latino na 
categoria melhor álbum de música romântica com 
o CD “Com você”. A popularidade rendeu outros 
prêmios, indicações e shows no exterior. Sucesso como 
“Ciumenta”, “Bandido do amor” e “Se fosse eu”, aliados 
à voz inconfundível, faz com que César Menotti & 
Fabiano sejam classificados como um dos melhores do 
segmento, atraindo públicos de diversas faixas etárias.

Adquira seu ingresso

O evento terá ainda como atrações a dupla Henrique 
e Ruan e o DJ Joãozinho Chapéu de Couro, além de 
serviços especiais de alimentação e bebidas, com 
coquetéis exóticos, camarão empanado, batata frita, 
crepes, comida baiana e japonesa. Todos os produtos 
de alimentação e bebidas serão vendidos em material 
descartável. 

Os ingressos podem ser adquiridos na Tesouraria do 
Clube ou pelo site www.bilheteriadigital.com. Os valores 
são válidos para meia entrada e podem sofrer alterações. 
Sócio pode pagar em dinheiro, cheque, cartões de crédito 
e débito ou boleto de mensalidade. Não sócio tem como 
formas de pagamento dinheiro ou cartões de crédito ou 
débito. Confira os valores promocionais e garanta já seu 
ingresso para a superfesta.

LuAu SertAnejo reCebe
CéSAr MenottI & FAbIAno

valores (meia entrada)
sócio (lugar à mesa): r$ 75,00 não sócio (lugar à mesa): r$ 130,00

sócio (individual): r$ 50,00 não sócio (individual): r$ 100,00

*ingresso e permanência de menores de 18 anos somente acompanhados dos pais 
ou responsáveis legais (pai, mãe, tutor ou guardião). não haverá reserva de mesas.
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IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 026/2015

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, 

RESOLVE:

Convocar o Conselheiro ROBERTO DE CASTRO ALMENDRA, suplente da Comissão Fiscal, para 
atuar como titular da referida comissão, até a escolha de novo integrante para a vaga decorrente da 
renúncia do Conselheiro Fabiano Frabetti (Estatuto, art. 108, § 2º).   

Brasília, 1º de julho de 2015.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

ATO DA COMODORIA AC 27/2015

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. LUIZ ANDRE ALMEIDA REIS – P/2003 
para o cargo de Diretor de Engenharia.

Brasília, 02 de julho de 2015.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro

 ATO DA COMODORIA AC 26/2015

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. ONISIO LUDOVICO 
DE ALMEIDA FILHO – P/0039 do cargo de Diretor de Engenharia.

Brasília, 02 de julho de 2015.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 28/2015

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. JOÃO ERNESTO RIOS 
– P/3104 do cargo de Vice-Diretor de Engenharia.

Brasília, 03 de julho de 2015.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro

ConSeLho deLIberAtIvoAtoS e ContrAtoS

pAtInAção

náutICA

Patinadoras conquistam bronze no campeonato sul-americano

escolinha de Vela: encerramentos e 
novidades

aula experimental de Vela/iatismo

sorteio para uso de vaga de lancha e 
vaga de veleiro

campeonato da flotilha 516 da classe 
snipe

curso de Vela/iatismo para jovens e 
adultos

No último final de semana, realizamos o encerramento 
do 1° semestre da Escolinha de Vela. Juntamente com 
a tradicional confraternização entre as crianças, pais e 
professores, o Iate franqueou o veleiro-escola “Chopin”, 
utilizado nas aulas de vela de jovens e adultos, para 
que os pais pudessem velejar com seus filhos e, sob a 
supervisão do professor Marco Aurélio, conhecerem um 
pouco mais do esporte. 

As aulas da Escolinha reiniciarão em 1º de agosto 
em novo formato, já que estão sendo promovidas várias 
melhorias como, por exemplo, aulas durante a semana, 
realização de gincanas, acampamento, regata com os 
pais, entre outras. As inscrições para o próximo semestre 
já estão abertas! Os interessados devem procurar a 
Secretaria Náutica. 

A partir deste domingo (5) e durante todo o 
mês de julho, sempre aos sábados e domingos pela 
manhã, estaremos recebendo Sócios jovens e adultos 
interessados em conhecer a arte de velejar por meio 
de aula experimental gratuita. As aulas terão duração 
de uma hora nos seguintes horários: de 9h às 10h, de 
10h às 11h e de 11h às 12h. É necessário se inscrever 
previamente na Secretaria Náutica para participar.

Em cumprimento ao artigo 9º do Regulamento 
Interno do Setor Náutico, a Diretoria de Esportes 
Náuticos realizará neste sábado (4), às 12h, no Deck do 
Comodoro, sorteio de uma vaga para lancha e de uma 
vaga para veleiro nas dependências da náutica (pátio). 
Concorrerão os Sócios inscritos nas respectivas listas de 
reserva de vaga, publicadas na página da Náutica do site 
do Clube. Os Sócios contemplados deverão trazer a sua 
embarcação no prazo máximo de 90 dias. Vale ressaltar 
que a embarcação somente poderá ser registrada 
cumprindo-se os artigos 3º e 14º do Regulamento Interno 
do Setor Náutico.

No final de semana passado, os 10 veleiros 
participantes propiciaram um belo visual na raia norte 
e disputaram de forma acirrada as primeiras colocações. 
O campeonato será encerrado neste sábado, a partir 
das 13h30, e domingo, a partir das 9h30, com previsão 
de mais quatro regatas. A súmula parcial poderá ser 
consultada no site do Clube.

Já estão abertas as inscrições na Secretaria Náutica 
(3329-8748) para os cursos básico e intermediário de 
vela para jovens e adultos. As aulas serão ministradas a 
partir de agosto para turmas de até 4 pessoas, aos sábados 
e domingos de manhã para o curso básico e à tarde para 
o curso intermediário. A carga horária total é de 8 horas 
e o valor é de R$ 100,00 por Sócio. Após a conclusão do 
curso, os Sócios que desejarem poderão se inscrever no 
Banco de Tripulantes para serem convidados a participar 
de regatas em veleiros de outros Sócios.

 As Iatistas fizeram bonito em solo paraguaio na 
disputa do Campeonato Sul-Americano de Patinação 
Artística, ocorrido entre os dias 18 e 28 de junho, 
na cidade de Encarnación. Instruídas pelos técnicos 
Eduardo Gravina e Tathiana Resende, as atletas Laura 

Lembramos que no próximo sábado (11/07), das 
10h às 16h, realizaremos a tradicional Regata 6 Horas 
da Classe Laser (4.7, Radial e Standard). A competição 
é sempre muito disputada e animada, pois cada barco 
contará com uma dupla que se revezará em cada volta 
no percurso. A largada, trocas de tripulantes, chegada 
e confraternização serão realizadas na Praia Norte no 
Clube. As Instruções de Regata e a Ficha de Inscrição 
já estão disponíveis na página da Náutica no site do 
Iate, assim como na Secretaria Náutica. Não deixem de 
participar!

regata 6 horas da classe laser

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
AVISO DE CONSULTA PÚBLICA

A COMISSÃO ESPECIAL DE ATUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO 
DO SETOR NÁUTICO, no uso das competências que lhe foram 
outorgadas pela Decisão Conjunta nº 001/2015 do Comodoro e 
Presidente do Conselho Deliberativo, publicada no Jornal do Iate 
edição 26, de 27 de junho a 3 de julho de 2015, e considerando a 
deliberação na Reunião da Comissão realizada em 1º de julho de 
2015,

RESOLVE:

Art. 1º Submeter à Consulta Pública o atual texto do Regulamento 
do Setor Náutico do Iate Clube de Brasília, cujo texto pode ser 
acessado no sítio deste Clube na rede mundial de computadores – 
endereço http://www.iateclubedebrasilia.com.br
....................................

Art. 2º As manifestações, sugestões e contribuições à atualização do 
Regulamento deverão ser encaminhadas a esta Comissão Especial – 
exclusivamente pelo endereço eletrônico regnautica@iatebsb.com.
br por meio de formulário próprio disponível no sítio indicado no 
art. 1º até às 18h (dezoito horas) do dia 12 de julho de 2015.

Art. 3º Este Aviso entra em vigor na data de sua publicação no 
Jornal Semanal do Iate, devendo ser afixado no Quadro Oficial de 
Avisos e inserido no sitio oficial do Clube.

FLAVIO MARTINS PIMENTEL
Presidente

Barreto, Anna Beatriz Fischer, Manoella Fischer e 
Letícia de Oliveira conquistaram medalha de bronze na 
categoria Quarteto Juvenil.

 
A Diretora de Patinação Artística, Ana Cláudia 

Barreto, avaliou como positivo o desfecho desse 
torneio e parabenizou o empenho das patinadoras. “Os 
resultados superaram nossas expectativas, uma vez que 
são atletas jovens. A maioria participou pela primeira 
vez de uma competição internacional”, elogiou.

Além primoroso resultado, o Iate alcançou outras 
ótimas colocações: dois 4º lugares, um 5º lugar e dois 
7º lugares. A delegação do Clube foi composta por 
Laura Barreto, Laura Fruet, Laura Goretti, Anna Beatriz 
Fischer, Manoella Fischer, Letícia de Oliveira e Maria 
Fernanda Ribas, além dos técnicos Eduardo Gravina e 
Tathiana Resende. Parabéns a todos!
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eQUiPe Feminina eQUiPe masCUlina
Cláudia Gonçalves Azambuja Paulo Sérgio
Eunice Maria Machado Malvar Washington Virgínia
Maria Cristina de Paula Scandiuzzi Georges Lopes
Maria das Graças da Silva Caíres José Vieira
Milene Goston Nery Chiquinho
Moema Malheiros Pontes
Nucilene Lima de Freitas França
Raimunda Almeida de Carvalho 

O Beach Tennis fará uma festa julina com gincana, 
jogos e quadrilha no próximo dia 11/7, às 10h. Todos 
irão à caráter, como manda uma tradicional festa 
caipira. Nessa época de muito frio, o Beach Tennis está 
recolhendo agasalhos que serão doados à Abrace. As 
peças podem ser entregues à diretora da modalidade, 
Thais Kimura, ou deixados em caixas que se encontram 
em frente aos banheiros do Espaço Poliesportivo Sul. 
Participe da festividade e ajude quem precisa!

eSporteS

iate participa de tradicional torneio 
de Polo aquático

Pela primeira vez em sua história, o Iate Clube de 
Brasília participa da Liga Polista, campeonato nacional 
de Polo Aquático realizado em 3 etapas e que conta 
com 16 equipes. A liga mobiliza escolas tradicionais da 
modalidade como o Esporte Clube Pinheiros, o Clube 
Hebraica, o Clube Jundiaí, entre outras agremiações.

A 1ª etapa ocorreu na Academia da Força Aérea 
(AFA), em Pirassununga/SP. Em quatro jogos disputados, 

Em virtude das atividades da Colônia de Férias, 
informamos que as aulas de Judô, no período da tarde, 
nos dias 7, 9, 14 e 16 de julho estarão suspensas. As 
crianças poderão frequentar as aulas no período da 
manhã normalmente, de 8h10 às 9h10 e de 9h20 às 
10h20. Mais informações na Secretaria de Esportes ou 
pelo telefone 3329-8752.

horário especial para as aulas de judô

CArteAdo

torneio de truco conselho diretor
Vem aí o Torneio de Truco Conselho Diretor 2015! 

Marcado para os dias 22 e 23 de agosto, o campeonato 
será disputado no Espaço Poliesportivo Sul, a partir das 
10h. Quem quiser participar, pode se inscrever até o 
dia 20 de agosto no Salão de Sinuca e na Secretaria de 
Esportes. Participe!

Outro evento que promete agitar os amantes das 
cartas é o 2º Torneio de Buraco 2015! A competição 
será em 29 e 30 de agosto no Espaço Poliesportivo Sul, 
a partir das 10h. Inscrições no Cyber Café e no Salão de 
Sinuca até o dia 27 de agosto. Não perca!

2º torneio de buraco

ACAdeMIA

iate clube inaugura tenda de suporte 
para sócios 

O Clube de Corrida do Iate tem crescido a cada 
dia e o Iate está investindo para melhorar ainda mais 
a modalidade. Para acompanhar o crescimento, foi 
adquirida uma tenda para darmos suporte aos Sócios 
durante as corridas externas.

O Comodoro Edison Garcia inaugurou oficialmente a 
tenda durante a Etapa de Inverno do Circuito das Estações 
Adidas, realizada no último dia 21. Na oportunidade, 
também estiveram presentes vários Sócios e diretores.

nAtAçãotênIS

beACh tennIS

iatista se destaca em torneio nacional torneio iate com amor

festa julina solidária

No último domingo (28/6), os tenistas que 
competiram no Torneio de Tênis Iate com Amor 2015 
participaram de uma confraternização para celebrar o 
sucesso do evento. Na ocasião, houve a entrega dos 
troféus do torneio de duplas mistas e foi oferecida uma 
mesa com frutas deliciosas da estação. O torneio, que 
sempre atrai muitos casais praticantes da modalidade, 
promoveu excelentes disputas nas quadras do Clube. 
Confira os resultados e alguns cliques:

CHave mista “a”
Dupla campeã: Mário Jimenez/ Rosa Okamura
Dupla vice-campeã: Gilson Luz/Eliana Mendonça

CHave mista “B”
Dupla campeã: Alexandre Pochyly/ Luciana Leão
Dupla vice-campeã: Delfim Almeida/ Márcia Amorim

Paula Bigogno Chavez Vaz foi a representante do Iate 
Clube de Brasília no Campeonato Brasileiro Infantil de 
Inverno - Troféu Ruben Dinard de Araújo. O torneio foi 
disputado na cidade de Belém/PA, entre 24 a 27 de junho. 
Na ocasião, a atleta brilhou e conquistou quatro medalhas. 
Paula foi 1º lugar nos 100m borboleta, vice-campeã nos 
200m borboleta e levou dois bronzes nas provas de 200m e 
400m medley. Parabéns à nadadora!

No dia 27 de junho, o Lago Paranoá foi palco da 
tradicional Travessia do Fogo, prova organizada em 
comemoração ao aniversário do Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal (CBMDF). A Iatista Julia 
Magalhães Mesquita conquistou o 2º lugar geral na prova 
principal de 2,4km, com tempo de 35min49s. Parabéns!

nadadora garante 2º lugar em 
maratona aquática

sócios do iate participam da corrida 
Volta ao lago caixa

No úlltimo dia 14 de junho, os Sócios do Iate fizeram 
bonito na Volta ao Lago Caixa 2015. A equipe feminina 
terminou a prova em sexto lugar e a equipe masculina na 
terceira colocação. Parabéns aos atletas!

a equipe do ICB venceu dois jogos e perdeu outros 
dois. Na estreia, o time enfrentou a forte Hebraica, que 
conta com um jogador espanhol campeão mundial e 
outros atletas com passagem pela seleção brasileira. Na 
sequência, desafiaram a experiente equipe do Botafogo. 
No segundo dia de competições, os adversários foram o 
Clube Curitibano e o jovem time da AFA.

No mês de maio, os atletas do Iate viajaram para 
Jundiaí/SP. Em solo paulista, jogaram a segunda etapa 
do certame e enfrentaram os donos da casa: o Clube 
Jundiaí A e B, além da equipe da Unicamp. Lutando pela 
classificação às finais, o ICB surpreendeu os anfitriões 
e saiu invicto, o que garantiu a classificação para jogar 
terceira e última etapa da Liga Polista. Os atletas do ICB 
irnao disputar as finais entre os dias 3 e 5 de julho na 
cidade de São Paulo/SP. Boa sorte!

CurtA
atenção, sócio

Devido a Festa Julina dos funcionários que ocorrerá no 
próximo dia 10 (sexta-feira), o horário de funcionamento 
do Lava-Jato Clean-Car será até às 13h. Contamos com 
sua compreensão.
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DIRETORES DO DIA

04/07/2015 – Sábado
 José Gustavo

05/07/2015 – Domingo
Thais Kimura Cardoso

AnIverSArIAnteS
04/07 Luiz Motta Nardelli, Ricardo Jorge da Rocha, 
Mônica Quintella Faria, Adriano Fatureto Jerônimo, 
Bonfim Abrahão Tobias, Márcio Valério Barbosa de 
Oliveira, Katia Pinto de Amorim, Maria das Graças 
Gomide Nasser, José Antônio Goulart, Márcia Gonçalves 
Chaves, Renan Barra Cid, Fernando Lopes Coelho, 
Daniela Borja R. dos Santos e Charles Thomas Brindeiro. 

05/07 Sérgio Eduardo Santos Gois, Aldo Matos Moreno, 
Ana Cristina de P. Vieira, João Marcelo do A. Madureira, 
Fernanda Nardelli de Carvalho Cardim, Ênio Vidigal 
Oliveira, Nora Elizabete Bueno Silva, Ricardo Bicalho 
Passos, Diomar Corrêa da Costa Neto, Roberta Maria 
Gurjão Lott Cauceglia, Paula de Castro Bicalho, Luiz 
Victor de Luca Propato, Guilherme Benages Alcântara, 
Gervásio Tobias da Silva, Luciane Zanella e Ronaldo 
Vieira Teles. 

06/07 Maria Luiza Augusto da Silva, Otávio Augusto S. 

de S. Rodrigues, William Santos da Silveira, Zuleide do 
Valle Oliveira Ramos, Mário Antônio A. Horta Barbosa, 
Leonardo Lima Chagas,Ken Habara, Carlos Eduardo 
Pedretti Andrade, Maurício Mustefaga, Felipe Nóbrega 
Marques, Paulo Dolabela de Lima e Vasconcelos, 
Wildemir Antônio Demartini e Juliana Corrêa Sartori. 

07/07 Ernesto Carneiro Preciado, Bruno Henrique de 
Araújo, Paulo César Lopes P. Lima, Alexandre Lucho 
Langer, Lander Sampaio de Souza,  Lisa Marini Ferreira 
dos Santos e Adriana Marcondes Amaral.  

08/07 Elizabeth Lopes Bastos, Ibrahim Abdul Hak 
Neto, Ivan Simas, Paulo de Tarso Ribeiro Vilarinhos,  
Zich Moyses Júnior, Cláudio Roberto de Souza, Renato 
Duarte Lobo Furtado, Sérgio Kury, Carmen de Azevedo 
V. e Gonçalves, Ricardo Macedo, Leonardo de Araújo 
Marques, Adriana Aparecida Gomes Cordeiro e Vânia 
Lucia Gimenes Cardoso Peppe.

09/07 Wanessa Carvalho Amorim Mello, Thiago Costa 
Dal Secchi, Renata de Mayrinck, Maria Paula Barros 
Fialho Grisi, Luiz Carlos Boaventura Neves,  Mário 
Adolfo Libert Westphalen, Landerson Princivalli de A 
Campos, Tânia Margareth Nunes Milhomens, Andreza 
Oedenkoven V. Rodrigues, Luciano Krebs Gonçalves, 
Vera Olívia Gomes Guimarães, Marcelo Rodrigues 
Portela Nunes, Maria Cristina de M. A. Guimarães e                                            
Flávio Mello Baars Miranda.

10/07 Ricardo Camargo Cordeiro, Luís Fernando 
Zoghbi, João Tadeu Cintra, Paulo Nogueira de 
Medeiros, Mariana Malheiros Pontes, Oscar de Aguiar 
Rosa Filho, Isabel Pereira Vidigal de Oliveira, Osório 
Adriano Filho, Ricardo Augusto M. de Almeida, José 
Luiz Trevisan Ribeiro, Fernando Luís Russomano Otero 
Villar, Ibaneis Rocha Barros Júnior, Joanita Rocha                                                              
Antônio Fonseca Pimentel Júnior, Rosane dos Reis Rafael 
de Alencastro e Nazih Jarjour.

novoS SÓCIoS
A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:

Aureliza Batista Corrêa, Vitor Martins Rocha, Rodrigo Mourão Cysne, Geisa Borges de Alcântara
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.

            iate ClUBe de BrasÍlia
mÊs

JUnHo/2015

CateGoria de sÓCios
saB. dom. saB. dom. saB. dom. saB. dom. t o t a l
06/06 07/06 13/06 14/06 20/06 21/06 27/06 28/06      

associados 2.009 1.936 2.848 2.339 4.190 1.015 1.639 1.599 17.575
Convites sócios 126 127 75 87 36 12 144 168 775
Conv. Conselho diretor 16 8 2 8 2 3 6 19 64
Conv. Conselho deliberativo 9 18 4 15 11 0 1 25 83
Conveniados 1 10 10 22 7 2 0 6 58
autorização de embarque 31 27 15 32 1 6 8 13 133
t  o  t  a  l 2.192 2.126 2.954 2.503 4.247 1.038 1.798 1.830 18.688


