
CLIMA
11º C MÍN
25º C MÁX

Sol durante o dia.

11º C MÍN
26º C MÁX

Sol com muitas nuvens durante o dia.
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

Entre os dias 18 e 23 de agosto, os praticantes de 
Squash terão uma ótima oportunidade de participar 
de um dos eventos mais competitivos e disputados 

da cidade: o 12º Iate Open de Squash!

O torneio será realizado no Iate Clube de Brasília e a 
competição será dividida em quatro certames paralelos: 
amador, juvenil, PSA Closed Satellite Masculino com 
premiação de US$ 1.500, além de uma etapa do 
Profissional Brasileiro Feminino com premiação de R$ 
1.500. Para os inscritos, haverá sorteio de raquetes, 
raqueteiras, mochilas e outros brindes. 

A expectativa é que o evento bata a edição anterior,  
realizada em maio, recorde nacional de atletas e 

inscrições (179 e 266, respectivamente).  As inscrições 
estão abertas e podem ser feitas até hoje (15) em todas 
as academias que oferecem a modalidade ou através de 
transferência ou depósito bancário (Banco do Brasil - 
Ag.: 3475-4 / CC.: 220460-6 / CNPJ: 000189780001-80). 
Após o depósito, é necessário encaminhar o comprovante 
de pagamento para o e-mail torneio_squash@iatebsb.
com.br. Mais nformações pelos telefones 8159-0534 / 
3329-8752.

12º Iate Clube Open de SquaSh

Valores (2º lote):
Uma classe e duas classes (Sócio) - R$ 100 e R$ 125, 
respectivamente. 
Uma classe e duas classes (Não sócio) - R$ 120 e R$ 145, 
respectivamente.
atenção: Juvenil terá 25% de desconto no valor da 
inscrição.
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CONSELHO DELIBERATIVO
ATO DELIBERATIVO 006/2015

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 
nas reuniões ordinária e extraordinária de 12 de agosto de 2015, faz saber 
que o Colegiado resolveu: 

I. por unanimidade, aprovar a Ata das Reuniões Ordinária e Extraordinária 
de 17 de junho de 2015;

II. por maioria (58 votos favoráveis e 1 voto contrário), aprovar o Relatório 
de Atividades do Conselho Diretor, inclusive quanto aos investimentos 
previstos e executados, referentes ao 1º semestre de 2015, nos termos do 
parecer da Comissão; 

III. por unanimidade, aprovar as normas do processo eleitoral do Iate 
Clube de Brasília, para o biênio 2015/2017, fixando o dia 8 de outubro 
de 2015 para a realização das Eleições Gerais, nos ternos do parecer da 
Comissão Eleitoral, com as emendas acatadas em Plenário;

IV. aprovar as propostas de concessões de Títulos Honoríficos, categoria 
“BENEMÉRITO” ao ex-Presidente LUIZ AUGUSTO CASTRO DE MACEDO 
e ao ex-Comodoro NELSON CAMPOS; e categoria “HONORÁRIO” 
aos senhores ROBERTO ALVARENGA e CÉSAR AUGUSTO DA SILVA 
CASTRO;   

V. por unanimidade, aprovar a proposta do Conselho Diretor de ampliação 
de finalidade da Conta de Investimentos “Recuperação Telhado do Ginásio 
Peteca/Cobertura de Quadra de Areia”, possibilitando a substituição 
da iluminação das quadras com uso de LED, nos termos do parecer da 
Comissão Fiscal.   

OBS.: As Normas Eleitorais acima referidas estarão disponíveis para 
consulta do quadro social, no www.iatebsb.com.br a partir de 15/8/2015. 

Brasília, 13 de agosto de 2015.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA
ELEIÇÕES GERAIS - 2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O COMODORO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições 
estatutárias, guardando obediência às Normas e Instruções Disciplinadoras 
do Processo Eleitoral 2015, aprovadas pelo Conselho Deliberativo em 12 
de agosto de 2015, 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 ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA, prevista nos 
arts. 61, I, e 113, do Estatuto, a realizar-se no dia 8 (oito) de outubro de 
2015, 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, 
do Estatuto, ficam os mesmos convocados para às 9h30, em segunda e 
última convocação, com o número de sócios ali presentes que satisfaçam 
todas as exigências estatutárias, para comparecerem à instalação da 
Assembleia-Geral Ordinária com a seguinte ORDEM DO DIA:

ITEM ÚNICO: Eleger, através de voto pessoal, singular e secreto, 
para um mandato de dois 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 às 20h, quando, depois de satisfeitas 
todas as exigências previstas nas Normas Eleitorais 2015, 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, 14 de agosto de 2015.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Comodoro do Iate Clube de Brasília

Atos e ContrAtos

ConseLho deLIberAtIvo

Em reunião realizada na quarta-feira (12), o Conselho 
Deliberativo aprovou o Relatório de Atividades dos primeiros 
seis meses do ano, encaminhado pelo Conselho Diretor. 
A comissão responsável pela apreciação do relatório foi 
presidida pelo ex-comodoro Nelson Campos e composta 
pelos Conselheiros Mauro Diniz Brumana e Antônio Cesar 
Hummel, e emitiu parecer unânime favorável à aprovação 
do Relatório.

No documento, a comissão frisou a gestão responsável 
dos recursos financeiros por parte da Administração do 
Clube, o que resultou em um saldo positivo em caixa 
ao final do semestre no montante de R$ 3.581.564,80. 
A aprovação das contas referentes ao ano de 2014 
também foi mencionada, bem como a conclusão do 
Edifício Multifunções II, o reinício das obras do Edifício 
Multifunções I e os diversos eventos esportivos e culturais 
realizados, ao exemplo do Iate in Concert, que reuniu 
milhares de pessoas e teve excelente retorno de satisfação.

Normas eleitorais aprovadas

Na mesma reunião, o Conselho Deliberativo aprovou 
o normativo e instruções para as eleições gerais do Iate 
Clube de Brasília, a se realizar no dia 8 outubro de 2015, 
para os cargos de Conselheiro Efetivo e de Suplente 
de Conselheiro, Comodoro e Vice-Comodoros. Todo o 
normativo já se encontra disponível no site no Clube, na 
área de regulamentos.

conselho deliberativo aprova 
relatório de atividades do 1º semestre

gestão

Quadras externas e cobertas da 
Peteca passarão por reparos

A partir da próxima segunda-feira (17), os 
praticantes da peteca deverão atentar-se às alterações 
de funcionamento. As quadras externas passarão por 
um processo de  irrigação da areia, conforme previsto 
no orçamento anual de 2015 aprovado pelo Conselho 
Deliberativo. As quatro quadras cobertas do Ginásio terão 
a pintura retocada, além de outro reparos. O serviço, 
porém, será feito em uma quadra por vez, não havendo 
a interdição do Ginásio. Tudo deverá ser finalizado 
em, aproximademente, duas semanas. Agradecemos a 
compreensão!

AtenÇão, sóCIo
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Piscina da baleia interditada
CurtA

náutICA

1° torneio comodoro de motonáutica

torneio do cerrado 3 da classe optimist

Velocidade e emoção! Assim ficou definido o 1° 
Torneio Comodoro de Motonáutica realizado no último 
sábado (8). As provas de jet ski reuniram 14 competidores 
na Praia Norte (“Prainha”) do Clube, e empolgaram a 
animada torcida durante as três baterias realizadas, bem 
como a prova de estilo livre. No final da tarde, foi dada a 
largada do Rali de Regularidade de Lanchas, que exigiu 
dos participantes muita concentração para navegarem 
com a ajuda do GPS e cumprir o percurso. Parabéns 
aos Sócios Marcelo Galerani,  ângelo Fragomeni, Flávio 
Motta, Luiz Alberto de Freitas e Marco Antônio Lacerda, 
que representaram o Clube e subiram ao pódio.

Na última sexta-feira (14), o Comodoro Edison 
Garcia, juntamente com os conselheiros Mauro Diniz 
Brumana, Luiz Napoleão da Silva Brito, Luiz Alberto 
Ferreira Castilho, e o Sócio Roberto Gomes Ludwig 
receberam a visita de Delfim da Costa Almeida, 
Secretário Executivo da Brasília Convention and Visitors 
Bureau, e Nelson Aerts, diretor-presidente da Try Event 
Experience, responsável pela realização de prestigiados 
eventos esportivos de tênis no país, ao exemplo do Itaú 
Masters Tour e o Rio Open.

O encontro teve como pauta o fortalecimento da 
agenda de competições de tênis no Clube em 2016, 
articulado pelo vice-diretor da modalidade Gilson Luz 
que, em virtude de um compromisso fora do Distrito 
Federal, não pôde estar presente. Aerts destacou a grande 
parceria já existente entre o Iate e a Try Sports, além da 
oportunidade de realizar grandes eventos profissionais e 
corporativos no Clube a partir do próximo ano.

O Comodoro Edison Garcia ressaltou a importância 
da realização de eventos de tênis no Clube em que o Iate 
assuma o papel de protagonista, dando relevante espaço 
para seus Associados. Garcia, ao final do encontro, 
expressou profunda satisfação do retorno do Itaú Masters 
Tour ao ICB em 2016.

Neste final de semana (15 e 16), será realizada a 3ª 
etapa do Torneio do Cerrado da Classe Optimist, evento 
válido para o ranking do DF da Classe e classificatório 
para o Campeonato Brasileiro que será realizado em 
janeiro de 2016, em Florianópolis/SC. As largadas 
estão previstas para as 13h30 no sábado, e às 9h30 no 
domingo. As instruções da regata e ficha de inscrição 
podem ser consultadas no site www.iatebsb.com.br/
nautica

Para melhor atender os usuários, a Piscina da Baleia 
ficará inacessível entre os dias 17 e 21 de agosto 
para manutenção. Após este período, o local seguirá 
funcionando normalmente.

iate recebe visita do grupo try sports, 
promotor do itaú masters tour

tênIs
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exposição “a expressão das imagens” 
retratará existência humana

luciana luppy estreia show 
“mon amour”

CuLturAL

A exposição “A Expressão das Imagens” está chegando 
ao Iate Clube. Na próxima semana, o artista José Maciel traz 
ao ICB obras que propõem indagar o ser humano naquilo 
que mais o incomoda e o fascina: a própria existência. As 
eternas perguntas sobre a nossa origem, vivência presente 
e perspectivas de futuro são derivadas de propostas visuais 
em que o público não fica indiferente, mas é instigado e 
questionado. O coquetel de abertura será no dia 19 de 
agosto (quarta-feira), às 19h30, na Antiga Sede. A exposição 
é aberta ao público no dia 20/08 (quinta-feira), de 9h às 
18h, e no dia 21/08 (sexta-feira), de 9h às 12h. Não perca!

recital solidário movimenta o iate clube

O Iate Clube recebeu um belíssimo espetáculo na 
última quinta-feira (13). Promovido pela Diretoria Cultural 
através do projeto Encontro das Artes, o Recital Solidário, 
que teve apresentação da talentosa pianista Regina Moura, 
proporcionou momentos de emoção para os amantes 
da boa música. Clássicos eruditos e grandes sucessos da 
MPB fizeram parte do repertório e foram aclamados pelo 
público. O evento uniu ainda cultura e compromisso 
social com os que mais precisam, já que todos os ingressos 
foram trocados por latas de leite em pó. Vale ressaltar que 
os donativos arrecadados foram doados à instituições de 
caridade. 

O Diretor Cultural, Carlos Santiago, destacou a 
importância de levar ao Associado programas culturais que 
sejam engrandecedoras. “A cultura está diretamente ligada 
ao enriquecimento da mente. Por isso, o Iate tem recebido 
grandes eventos culturais em 2015, é um compromisso 
cultural junto à Família Iatista. O recital foi sucesso 
absoluto”, disse. Confira alguns momentos.
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Leilão 
Aparelhos da
academia IATE CLUBE
14 DE AGOSTO À 14 DE SETEMBRO

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA CONVIDA

OS ASSOCIADOS A PARTICIPAREM

DO LEILÃO DOS APARELHOS DA ACADEMIA.

61 9148 1044

contato@pactualleiloes.com

facebook/pactualleiloes

ALGUNS EQUIPAMENTOS

Acesse o site:
www.pactualleiloes.com
dê o seu lance e não
perca essa oportunidade   

Pactual Leilões
O MELHOR LANCE DA SUA VIDA

O mês de agosto traz uma ótima novidade para os 
Sócios que participam do Clube de Corrida e prezam pela 
saúde e bem-estar. Somente este mês, a nutricionista da 
Academia, Cibele Salomão, receberá os atletas para um 
atendimento especial e ministrará palestras que abordam 
dicas sobre alimentação saudável, o que ingerir antes 
das provas, além de esclarecer as dúvidas relacionadas 
à suplementação em geral. Os encontros serão todas as 
quintas-feiras no Quiosque do Atleta, a partir das 8h. 
Aproveite!

nutricionista atenderá sócios do 
clube de corrida

iatistas participarão de corrida de rua

leilão virtual de equipamentos 
ACAdeMIA

E os atletas do Clube de Corrida do Iate não param. 
Hoje (15), todos se reunirão para a largada do Circuito 
Brasília de Corrida de Rua - Etapa Monumental, no Eixão. 
A prova, marcada para as 19h, será de 5km e 10km. O 
Iate Clube estará no local a partir das 17h com todo o 
suporte aos Associados: tenda, massagista, coffee break 
e apoio dos professores e estagiários da Academia. Para 
aqueles que perderam o prazo de inscrição, participem na 
“pipoca” e, após a corrida, compareçam à tenda para a 
confraternização.

A Diretoria do Espaço Saúde anuncia a realização de 
um leilão virtual de alguns equipamentos da Academia, 
que serão substituídos por novos utensílios. A Pactual 
Leilões será a responsável pela organização. A primeira 
hasta terá início para lances a partir do dia 14 de agosto, às 
14h, com o fechamento dos lances no dia 14 de setembro, 
às 14h. 

Não havendo arrematação dos lotes, será aberta a 
segunda hasta no dia 16 de setembro, às 10h, sendo 
encerrada em 2 de outubro, às 10h, destinada aos 
Associados e ao público em geral. 

Para utilização do sistema e participação efetiva 
na Pactual Leilões, os interessados devem preencher o 
cadastro completo de forma correta. Mais informações 
no site (www.pactualleiloes.com) ou na Academia do Iate 
pelo telefone 3329-8755.

inscrições para passeio ecológico 
seguem abertas e são limitadas 

eMIAte

Após o início das vendas, cresceu o número de 
interessados pelo passeio ao ar livre, com visitas nas belas 
reservas ecológicas da capital, no próximo dia 23/8. A 
excursão visitará a Chapada Imperial, em Brazlândia/DF. 

As inscrições devem ser feitas na Tesouraria do Iate 
e custam R$ 170 (3x de R$ 56,67 no boleto), limitadas 
a 48 vagas. No valor estão inclusos o ônibus, café da 
manhã, almoço, guias, cachoeiras, arvorismo, tirolesa, 
redário, lanche, além de piscinas naturais. 

Vale reforçar que a saída será às 8h, na portaria 
principal e que o valor não inclui bebidas. Mais 
informações sobre o local no site www.chapadaimperial.
com.br ou pelo telefone 3329-8745. Não perca tempo e 
faça sua inscrição!

Parque infantil passará por reformas 
e apresenta projeto de acessibilidade

A partir da próxima segunda-feira (17), o parque 
infantil localizado próximo às piscinas ficará interditado 
para reformas que visam a revitalização e melhoria do 
espaço. Na ocasião, será feita a substituição de todos os 
brinquedos e do piso por equipamentos mais modernos. 
No entanto, a principal novidade desta remodelação está 
na acessibilidade. Todo o projeto foi produzido a fim 
de que todas as crianças, independente das limitações, 
usufruam do playground feito especialmente para elas 
e pratiquem a troca de experiências. Durante o período 
de obras, os pequenos não ficarão sem opção de lazer 
e o Clube disponibilizará brinquedos infláveis todos os 
finais de semana. A inauguração do novo parque está 
prevista para o final do mês de setembro. Aguardem!

engenhArIA
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Siga-nos:

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e Marketing
Projeto gráfico: Glêves Campos 

Reportagem: Karina Portela, Tácido Pries e Talita Motta.
Diagramação: Washington Macedo – Setor de Clubes Esportivos Norte, trecho 2, conjunto 4, Brasília-DF

(61) 3329-8700; Tiragem: duas mil unidades – www.iatebsb.com.br

DIRETORES DO DIA

15/08/2015 – Sábado
 Procopio Noronha

16/08/2015 – Domingo
Jorge Brasil

AnIversArIAntes

15/08 Fernando Alves Filgueiras da Silva, 
Armando Novais de Carvalho Silva, Emerson Eitti 
Kishimoto, Joaquim Ramalho de Albuquerque, 
Lincoln da Costa e Oliveira, Diana de Almeida 
Ramos Arantes, Rubem Dario França Brisolla, 
Cefas de Oliveira Souza,  Francisco Queiroz 
Caputo Neto, Rômulo de Sousa Mesquita e                                                                                        
Bruno de Azevedo Machado.     

16/08 Maria Luiza de Castro Motta, Rodrigo 
Silveira, Paulo José Bernardes Normando, 
Waldemar Ferreira, Mark Davis Faria Almeida,                                            
Rodrigo Odilon dos Anjos, Ana Cristina 
Bandeira Ramos, Maria do Carmo Mendes 
Muniz, Cláudio Alexandre F. Aguiar Almeida, 
Luiz Humberto Ferreira Carneiro, Jozephina 
Guerra Grangeiro Leite, Edison Antônio Costa 

Britto Garcia, Cibele Sebba Gontijo Campello e                                               
Rodolfo Lace Krause.                                                        

17/08 Tatiane Maia Barbosa, Nazir El Haje Neto, 
Raquel Guimarães, Rubens Ramos Mendonça, 
Roberto Lício Arnaut, Luís Alberto Ribeiro Pontual, 
Alex Lasserre Kratzl, Douglas Ramiro Capela,                                                       
Carlos Alberto dos Santos e Luciano Chaves 
Arantes.  

18/08 Leonardo Cezar Ribeiro, Rodrigo 
Brito de Araújo, Marcos Santos Kroll,                                                         
Bernardo Cascão Pires e Albuquerque, Carina 
Carla da Costa Azevedo, Emanuel Ivan Moreira, 
Fernando Antônio Lyrio Silva,  Cláudio Melo Filho 
e Consuelo do Monte Rosa.  

19/08 Moacir Silva Neto, Gustavo Mascarenhas 
Rios, Rosana Neder Andrade, Luiz Fernando 
Botelho de Carvalho, Alberto Godoy Garcia 
Coelho, João Eduardo Gomes de Camargos 
Silveira, Flávio de Oliveira Saraiva, Marcelo 
Mattos Pontual Pinheiro, Bordon Silvério Silva 
Martins, Lúcia Maria Praciano Minervino,                                               
Ricardo de Oliveira, Sormany Demosthenes 
Povoa Ribeiro e  Silvano Bonfim Júnior.          

20/08 Ricardo César Rocha da Costa, Ana Luísa 
Lima Heller, Marcelo de Camargo Figueiredo, 
Maria Amélia B. Szerwinsk,                                                  Hugo 
Poli de Carvalho Villas e Shemy Jibran Hsieh.   

21/08 Henrique Enéas L. C. Neves, Lenora de 
Castro Barbo, João Batista Soares, Breno Rocha 
Pires, Albuquerque e Ana Clara Fonseca Serejo.  

novos sóCIos
A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:

Aritan Borges Avila Maia, Renata Suyene Pauli Leitão, Arthur Bruno Araujo de Almeida, Tatiana França Barreto, Hudson de Faria, Cleber Lopes de Oliveira
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.


