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

EspECIAl

Jantar de Réveillon:  Os valores do 1º lote vão até este domingo (11/12). Aproveite!
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TêNIs

DIRETOR 
DO DIA

10/12/2011
Sábado

Vilma Del Lama

11/12/2011
Domingo
Maria Auxiliadora

O Natal de Luz do Cen-
tro de Atividades 
Educacionais do Iate 

(Ciate), realizado na noite de 
2 de dezembro, no Salão So-
cial, marcou o encerramento 
das atividades do calendário 
de 2011. No total, mais de 
300 pessoas prestigiaram o 
evento, que contou com uma 
peça teatral encenada pelos 
professores, lanches e diver-
sas apresentações de canto e 
dança dos alunos.

Durante a festa, as crianças 
ganharam um DVD com fotos 
de diversos eventos do ano. 
Sob a regência do maestro 
da Orquestra Filarmônica de 
brasília, mario romamine, e 

Optimistas participam de clínica
Começou na última quarta-feira, uma clínica preparatória para os velejadores da Classe Optimist, que 
participarão do Campeonato brasileiro 2012. A competição será realizada de 12 a 22 de janeiro, no 
Clube dos Jangadeiros, no rio Grande do Sul. Os treinos se estenderão até este final de semana, na 
raia Norte, em frente ao Iate Clube de brasília.

ITF Future Masculino 2011 
De 17 a 24 de dezembro, o Iate Clube de brasília sedia-
rá uma das maiores competições do tênis mundial: o ITF 
Future masculino, da International Tennis Federation. No 

período, 64 tenistas de diversos países disputarão em nossas 
quadras esta importante competição. A previsão é de que a 
competição tenha partidas acirradas e de alto nível técnico.

Campeonato do DF  
de Fast 230
Entre 3 e 4 de dezembro, o Cota mil Iate Clube sediou 
o Campeonato do DF da Classe Fast 230. Após cinco 
regatas, o barco Peteleco, timoneado pelos velejadores 
Cezar Castro, bruno Ferreira, Teobaldo e breno, con-
quistou o título da disputa. O veleiro Paturi, coman-
dado por Felipe rondina, Guilherme Poleto e marcos 
Carraca, ficou com a 4ª posição do resultado geral.

Dingue: André Proite fatura 
campeonato brasileiro
O Iatista André Proite, ao lado do proeiro Guilherme 
Poleto (Clube Naval de brasília), garantiu o lugar mais 
alto do pódio no Campeonato brasileiro da Classe Din-
gue, disputado de 12 a 14 de novembro, no São Paulo 
Yacht Clube. Validada após a realização de oito regatas, 
a competição contou com a participação de 80 veleja-
dores de diversos cantos do país.

A partir deste sábado (10/12), os sócios 
do Iate poderão garantir a presença 
dos pequenos na 43ª Colônia de Férias 
e 11ª Vela nas Férias. As vagas para 
não sócios serão abertas em 17 de de-
zembro. As inscrições deverão ser fei-
tas na Superintendência, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sába-
dos e domingos, das 8h às 16h (não se-
rão realizadas inscrições nos feriados 
de 25 de dezembro e 1º de janeiro). A 
Temporada de Alegria será de 8 a 20 
de janeiro e terá atividades ao ar livre, 
passeios externos, brincadeiras lúdicas 
e muita cultura. 

Com o tema “Culturas com alegria 
brasil e Paraguai”, a Colônia, que é 
destinada a crianças de 4 a 12 anos, 
oferecerá oficinas de circo, teatro, 
moda, música, capoeira, patinação, 
atividades aquáticas, jogos nos cam-

Temporada de Alegria abre inscrições
pos de futebol, quadras de areia e 
peteca. 

Para garantir a segurança da menina-
da e a tranquilidade dos pais, nossa 
instituição contará com profissionais 
experientes em várias áreas. monito-
res, salva-vidas e seguranças especiali-
zados são alguns exemplos. 

Justa homenagem

Desta vez, a chamada Temporada de 
Alegria homenageará Quintin Segovia, 
que faleceu em julho deste de 2011. 
Vítima de um acidente cardiovascular, 
Segovia exerceu diversos cargos ao lon-
go dos últimos 30 anos no nosso Clube. 
Ao lado de Humberto Sobral, idealizou 
a terceira Colônia de Férias do Iate. 
Foi ainda vice-comodoro, conselhei-
ro, membro da primeira Comissão do 
Emiate e presidente do Ciate. 

11ª Vela nas Férias

O Iate Clube de brasília também oferece-
rá outra alternativa de diversão no perí-
odo em que a garotada de 8 a 14 anos fi-
cará longe das salas de aula. É a 11ª Vela 
nas Férias! Serão duas semanas de festa 
e aprendizado, com aulas de iniciação à 
vela, cooperação, disciplina, salvatagem, 
marinharia, execução e utilização dos 
nós. Além disso, os jovens velejadores te-
rão direito a um passeio externo.

Valores para a Colônia – Uma semana 
Sócio: r$ 227,00 / Não sócio: r$ 292,00

Desconto para fechamento integral – 
Duas semanas
Sócio: r$ 339,00 / Não sócio: r$ 448,00

Vela nas Férias 
Sócio: r$ 280,00 / Não sócio: r$ 403,00da maestrina Fabiane Gotelipe, os 

violinistas do Iate, acompanhados 
dos músicos do projeto social Viva 
Arte Viva, realizaram uma apre-
sentação emocionante e encanta-
ram o público.

A renovação de matrículas para 
alunos do Ciate segue até 25 de 
janeiro. As atividades retornam 
em 6 de fevereiro. Acesse www.
iateclubedebrasilia.com.br e con-
fira as fotos.
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Caros Iatistas,

O ano de 2011 está próximo 
do fi m e, tradicionalmen-
te, é chegada a hora de 

fazer um balanço das nossas ações, 
desejos e realizações. Apesar de 
ainda faltar este mês de dezem-
bro para fechar o ano, podemos 
afi rmar que tivemos um período 
de expressivos avanços no nosso 
Clube. Criamos novos serviços pa-
ra melhor atender aos associados, 
obras essenciais foram concluídas 
e preservamos o nosso espaço, que 
a cada dia se torna mais raro e es-
pecial.

A área esportiva também evoluiu 
bastante nos últimos meses. Para 
comemorar esse sucesso, no último 
sábado, realizamos a Sports Night 
Fest 3, evento de fi m de ano dos 
nossos atletas e alunos da Acade-
mia. A festa reuniu um grande e 
animado público no Salão Social 
e a descontração marcou a noite 
do início ao fi m. A homenagem 
aos esportistas que tiveram bons 
desempenhos ao longo do ano foi 
outro ponto que merece destaque. 

Em 2012, continuaremos empe-
nhados em oferecer serviços de 
qualidade e novas opções de ati-
vidades para essa importante área 
do Iate. Afi nal, o compromisso 
com o esporte é uma das principais 
diretrizes da nossa gestão.

Boa semana,

Mario Sergio da Costa Ramos

10/12 Tadeu Roriz de Araújo, Thais Soares Jan-
coski, Milene Goston Nery, Maria Fátima de 
Carvalho Pires, Marcelo Teixeira Gallerani, Ju-
liana Sabino Diniz de Sousa, Leandro Caetano 
Pompeo, Durval Moraes de Carvalho Júnior, 
Danilo Ribeiro de Assis e Andréa Thalhofer 
Ricciardi.

11/12 Mauro César Alves Lacerda, William dos 
Santos Anjo, Leopoldina Cavalcante Barros, Ka-
tia Rivana Rodrigues Ramos, Nilzanete Maria O. 
de Almeida Bauer, José Batista da Costa Filho, 
Rodrigo Peres Torelly, Marcos Vinícius Barros 
Ottoni, Giancarlo Gregório, Gilvan Correia de 
Queiroz Filho, José Agamenon de Andrade 
Lima, João Barata R. Blanco Barroso, Carlos Ha-
milton Santana, Humberto Fonseca de Carva-
lho, José Raimundo Baganha Teixeira, Márcio 
Pinho de Carvalho, Luciano Carvalho de Olivei-
ra, Marta Cristina Pahl Siqueira, Carlos Augusto 
B. de Castro Bichuette e Samir Najjar.

12/12 Alessandro Oliveira da Natividade, Cris-
tiano Barros de Melo, Marianna Lemos Nova-
es, Getúlio Valverde de Lacerda, Cecília dos 
Santos Macedo, Eliane Maria Lopes da Rocha, 
Ricardo Dias Salmeron, Antônio Elias Arbex, 
Jandui Carneiro, Bo Stenfeldt Mathiasen e 
Marcelo Pardellas Cazzola.

13/12 Eduardo Freitas da Silva, Letícia Horta 
Barbosa Isoni, Alejandra Nobrega Martinez, 
Luciane Quixabeira Zorzin, Renato Pereira de 
Almeida, Francisco Moacir de M. C. Martins, 
Jorge Luiz de Souza Fortes, Fausto Vieira Cou-
tinho e Ernesto Freitas Azambuja.

14/12 Juliana Rocha de Deus, Paulo Sérgio 
Costa Correia, Hudson Pereira de Souza, Mar-
celo Dias Campos, Robério Bandeira de Ne-
greiros, André Gustavo Pedrosa de Carvalho, 
Rodrigo Pinho Rodrigues, Lucimar Batista de 
Almeida, Mônica Dória da Fonseca Vilaca e 
Melissa de Magalhães Couto Nicolau.

15/12 Maria do Carmo Pinheiro, Marcelo Fer-
nando de Souza Meireles, Nei Santos Rosal, 
Paulo Baeta Neves, Inácio José Barreira Dan-
ziato, Igor Lacroix, Oscar Niemeyer e Adriana 
Moreira Tostes Ribeiro.

16/12 Bárbara Caldeira Macedo, Marcos Da-
niel Pena Borja R. Gama, Patrícia Campos de 
Oliveira Chabalgoity, Francisco Arinos Costa e 
Silva, Marco Antônio de Moraes, Cláudia Viei-
ra Vitali, George Cajaty Barbosa Braga, The-
rezinha de Medeiros, Franco Vicente Piccolo, 
Alessandra Alves Jacobina, Adriana Regina de 
Melo Pimentel, Luiz Eduardo da Silva Tostes e 
Lucas Zanello. 

ATO DA COMODORIA 
AC 41/2011
BIÊNIO 2011/2013
O Comodoro do Iate Clube de Brasília no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso XXII do arti-
go 92 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

NOMEAR o Diretor de Operações e Logística, 
ANDRÉ RUELLI para compor a Comissão Encar-
regada de Elaborar Proposta de Alteração do 
Regulamento de Acesso ao Clube - RAC.

Brasília, 07 de dezembro de 2011.

MARIO SERGIO DA COSTA RAMOS
Comodoro 

NOVOS SÓCIOS

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

Fernando Safe de Matos Coutinho, Rodrigo Bastos 
Bayma, Raphael Peixoto de Paula Marques, José 
Carlos Plá Pujades de Ávila, Amaury Silveira Marensi

De acordo com as normas do processo de admissão no qua-
dro social, solicita-se aos associados que comuniquem à Co-
modoria, no prazo máximo de 30 dias, fatos de seu conhe-
cimento que possam incompatibilizar os candidatos citados 
com os princípios e normas que regem o convívio social.

AGENDA

Jantar de 
Réveillon
Data: 31/12 
Local: Salão Social

43ª Colônia e 
11ª Vela nas Férias
Data: de 8 a 20/1 
Local: Iate Clube de 
Brasília

OUVIDORIAAVISO

Funcionamento 
parcial nesta 
segunda-feira, dia 12
Durante toda esta segunda-feira 
(12/12), alguns serviços do Iate fi ca-
rão indisponíveis. O motivo é a con-
fraternização de fi nal de ano dos 
funcionários do nosso Clube. A Pista 
de Caminhada e a Piscina Semiolím-
pica I estarão liberadas. Os demais 
setores do Clube serão fechados. Na 
terça-feira (13/12), o funcionamento 
volta ao normal.

Vagas interditadas 
em estacionamento
A partir desta quinta-feira (15/12), 
o estacionamento em frente à Sede 
Social estará com algumas vagas in-
disponíveis por conta da montagem 
de parte da decoração do Jantar de 
Réveillon. A interdição será feita 
até 3 de janeiro (terça-feira). A me-
lhor opção para os sócios é utilizar 
o estacionamento próximo às Chur-
rasqueias.

Mais agilidade nas 
respostas
As demandas enviadas para o e-mail 
ouvidoria@iatebsb.com.br ou por meio 
do sistema digital do site, disponível 
em www.iateclubedebrasilia.com.br, 
garantem respostas mais rápidas aos 
interessados. Ao contrário das contri-
buições pelo formulário impresso, as 
recebidas de forma eletrônica come-
çam a ser analisadas imediatamente. 
Caso não haja urgência, as sugestões, 
críticas e elogios podem ser entregues 
por meio do formulário.

Plantão todos os 
dias nas férias 
Neste mês de dezembro, o Iate dispo-
nibiliza, de segunda a sexta-feira, das 
14h às 18h, atendimento médico para 
os frequentadores do Clube. A partir 
de janeiro de 2012, o plantão será das 
9h às 13h, também de segunda a sexta-
-feira. No sábado e domingo, o horário 
é das 9h às 13h e de 14h às 17h. Vale 
ressaltar que o Iate também aceita exa-
mes médicos externos.

SOCIAL

A melhor opção para quem vai passar 
a virada de ano na cidade é, sem dúvi-
da, o Jantar de Réveillon do Iate Clu-
be de Brasília. Segurança, conforto e 
prestação de serviços de qualidade 
serão diferenciais do evento, que terá 
uma decoração especial, buffet com-
pleto com mesa de frutos do mar e 
antepastos, jantar e sobremesa,  além 
de bebidas como whisky 8 anos, espu-
mantes, vinho chileno e cerveja (Skol).  
Com um repertório de músicas que 
marcaram época, a banda Squema Seis 
será a responsável pela animação da 
noite. Veja outros detalhes em www.
iateclubedebrasilia.com.br.

CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 
IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribui-
ções estatutárias e regimentais, C O N V O C A 
os senhores integrantes do Colegiado, compos-
to por Conselheiros Natos, Efetivos e Suplentes 
convocados, com direito a voz e voto, para a 
REUNIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 77, I, d, 
do Estatuto do Clube, e, a seguir, para a REU-
NIÃO EXTRAORDINÁRIA, prevista no art. 77, II, 
do mesmo diploma legal, a serem realizadas no 
dia 14 (quatorze) de dezembro de 2011, quarta-
-feira, na Antiga Sede Social, às 19h, em primeira 
convocação, ou, às 19h30, em segunda e última 
convocação, com a seguinte ORDEM DO DIA:

REUNIÃO ORDINÁRIA

Item único – Deliberar sobre o orçamento do 
exercício de 2012, estabelecer contribuições fi -
xas e variáveis e decidir sobre projetos e custos 
de obras propostos pelo Conselho Diretor.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Item I - Submeter à aprovação do Conselho De-
liberativo a Decisão n.º 009/2011 da Mesa Dire-
tora, determinada ad referendum do egrégio 
Conselho; e

Item II - Assuntos Gerais.

Brasília, 1º de dezembro de 2011.

GERALDO BRINDEIRO
Presidente do Conselho Deliberativo

FIQUE POR DENTRO

Melhorias no Iate TV e na Sauna
Nesta segunda-feira (12/12), o Iate TV, também conhecido com Cyber Café, passará por 
uma série de manutenções. Entre elas, melhorias nas instalações de ar-condicionado. Já 
a Sauna, localizada no Espaço Saúde, terá o forro de gesso reconstruído. Em virtude da 
confraternização de fi m de ano dos funcionários, os setores estarão fechados na data.

Devido as fortes chuvas das últimas se-
manas, o nível do Lago Paranoá subiu 
cerca de 1,15 m e por conta do grande 
volume de água, algumas áreas do Iate 
fi caram prejudicadas.

O Ginásio de Esportes, que no último fi -
nal de semana sofreu uma inundação (a 
lâmina d´água no local atingiu aproxima-
damente 10 cm acima do piso), precisou 
ser interditado para garantir a segurança 
dos frequentadores.

Segundo o departamento de Engenha-
ria, “a água que fez com que o Ginásio 
de Esportes fosse inundado não é prove-
niente do Lago Paranoá e sim do lençol 
freático, que não consegue escoar e aca-
ba saturando o solo, fazendo com que a 
água penetre no piso do local”. 

Por isso, para evitar eventuais transtor-
nos, a equipe de Engenharia começará a 
bombear a água do Ginásio, em um volu-

me acima de 150.000 litros por hora, por 
meio de quatro bombas. A medida visa 
garantir uma drenagem imediata assim 
que o lago retornar ao nível previsto. 
Por enquanto, ainda não há data deter-
minada para que isso aconteça.

Além do Ginásio de Esportes, é impor-
tante que os Iatistas tenham cuidado ao 
frequentar outras áreas do Clube. “En-
quanto as águas se mantiverem em níveis 
elevados, os sócios devem ter atenção es-
pecial na utilização da Pista de Caminha-
da e na Orla, por exemplo. Com as crian-
ças, a atenção deve ser ainda maior, pois 
a profundidade mínima ao lado da pista 
é acima de 120 cm”, reforça o comodoro, 
Mario Sergio da Costa Ramos.

Caso as condições não melhorem até o 
início da Colônia de Férias, no início de 
janeiro de 2012, algumas atividades te-
rão locais alterados.

Chuva causa transtornos no Iate

SERVIÇO MÉDICO

Preços do 1º lote, válido 
até este domingo (11/12):

Sócio

Lugar à mesa: R$ 290,00
Individual: R$ 260,00

Conveniados
(Clube da Aeronáutica, Clube 
do Exército e Clube dos 
Pioneiros)

Lugar à mesa: R$ 330,00
Individual: R$ 300,00

Convidado

Lugar à mesa: R$ 350,00
Individual: R$ 310,00

Preços do 2º lote, válido a 
partir de 12 de dezembro 
(segunda-feira):

Sócio

Lugar à mesa: R$ 340,00
Individual: R$ 310,00

Conveniados
(Clube da Aeronáutica, Clube do 
Exército e Clube dos Pioneiros)

Lugar à mesa: R$ 380,00
Individual: R$ 350,00

Convidado

Lugar à mesa: R$ 400,00
Individual: R$ 360,00

Réveillon é no Iate

Natal das Crianças
Mais de 200 sócios participaram do tradicional Natal das Crianças, 
realizado no último domingo, no Ginásio de Esportes. O evento 
contou com distribuição de algodão doce, pipoca, refrigerante e 
presentes para os pequenos. Diversas atividades foram oferecidas 
aos participantes. Entre elas, animadas gincanas, cama-elástica e 
piscina de bolinhas. Apesar de toda a diversão, a chegada do Pa-
pai Noel, no início da tarde, foi o ápice da festa. A garotada ficou 
em êxtase com a presença do “bom velhinho”. Veja as fotos no 
www.iateclubedebrasilia.com.br.
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Caros Iatistas,

O ano de 2011 está próximo 
do fi m e, tradicionalmen-
te, é chegada a hora de 

fazer um balanço das nossas ações, 
desejos e realizações. Apesar de 
ainda faltar este mês de dezem-
bro para fechar o ano, podemos 
afi rmar que tivemos um período 
de expressivos avanços no nosso 
Clube. Criamos novos serviços pa-
ra melhor atender aos associados, 
obras essenciais foram concluídas 
e preservamos o nosso espaço, que 
a cada dia se torna mais raro e es-
pecial.

A área esportiva também evoluiu 
bastante nos últimos meses. Para 
comemorar esse sucesso, no último 
sábado, realizamos a Sports Night 
Fest 3, evento de fi m de ano dos 
nossos atletas e alunos da Acade-
mia. A festa reuniu um grande e 
animado público no Salão Social 
e a descontração marcou a noite 
do início ao fi m. A homenagem 
aos esportistas que tiveram bons 
desempenhos ao longo do ano foi 
outro ponto que merece destaque. 

Em 2012, continuaremos empe-
nhados em oferecer serviços de 
qualidade e novas opções de ati-
vidades para essa importante área 
do Iate. Afi nal, o compromisso 
com o esporte é uma das principais 
diretrizes da nossa gestão.

Boa semana,

Mario Sergio da Costa Ramos

10/12 Tadeu Roriz de Araújo, Thais Soares Jan-
coski, Milene Goston Nery, Maria Fátima de 
Carvalho Pires, Marcelo Teixeira Gallerani, Ju-
liana Sabino Diniz de Sousa, Leandro Caetano 
Pompeo, Durval Moraes de Carvalho Júnior, 
Danilo Ribeiro de Assis e Andréa Thalhofer 
Ricciardi.

11/12 Mauro César Alves Lacerda, William dos 
Santos Anjo, Leopoldina Cavalcante Barros, Ka-
tia Rivana Rodrigues Ramos, Nilzanete Maria O. 
de Almeida Bauer, José Batista da Costa Filho, 
Rodrigo Peres Torelly, Marcos Vinícius Barros 
Ottoni, Giancarlo Gregório, Gilvan Correia de 
Queiroz Filho, José Agamenon de Andrade 
Lima, João Barata R. Blanco Barroso, Carlos Ha-
milton Santana, Humberto Fonseca de Carva-
lho, José Raimundo Baganha Teixeira, Márcio 
Pinho de Carvalho, Luciano Carvalho de Olivei-
ra, Marta Cristina Pahl Siqueira, Carlos Augusto 
B. de Castro Bichuette e Samir Najjar.

12/12 Alessandro Oliveira da Natividade, Cris-
tiano Barros de Melo, Marianna Lemos Nova-
es, Getúlio Valverde de Lacerda, Cecília dos 
Santos Macedo, Eliane Maria Lopes da Rocha, 
Ricardo Dias Salmeron, Antônio Elias Arbex, 
Jandui Carneiro, Bo Stenfeldt Mathiasen e 
Marcelo Pardellas Cazzola.

13/12 Eduardo Freitas da Silva, Letícia Horta 
Barbosa Isoni, Alejandra Nobrega Martinez, 
Luciane Quixabeira Zorzin, Renato Pereira de 
Almeida, Francisco Moacir de M. C. Martins, 
Jorge Luiz de Souza Fortes, Fausto Vieira Cou-
tinho e Ernesto Freitas Azambuja.

14/12 Juliana Rocha de Deus, Paulo Sérgio 
Costa Correia, Hudson Pereira de Souza, Mar-
celo Dias Campos, Robério Bandeira de Ne-
greiros, André Gustavo Pedrosa de Carvalho, 
Rodrigo Pinho Rodrigues, Lucimar Batista de 
Almeida, Mônica Dória da Fonseca Vilaca e 
Melissa de Magalhães Couto Nicolau.

15/12 Maria do Carmo Pinheiro, Marcelo Fer-
nando de Souza Meireles, Nei Santos Rosal, 
Paulo Baeta Neves, Inácio José Barreira Dan-
ziato, Igor Lacroix, Oscar Niemeyer e Adriana 
Moreira Tostes Ribeiro.

16/12 Bárbara Caldeira Macedo, Marcos Da-
niel Pena Borja R. Gama, Patrícia Campos de 
Oliveira Chabalgoity, Francisco Arinos Costa e 
Silva, Marco Antônio de Moraes, Cláudia Viei-
ra Vitali, George Cajaty Barbosa Braga, The-
rezinha de Medeiros, Franco Vicente Piccolo, 
Alessandra Alves Jacobina, Adriana Regina de 
Melo Pimentel, Luiz Eduardo da Silva Tostes e 
Lucas Zanello. 

ATO DA COMODORIA 
AC 41/2011
BIÊNIO 2011/2013
O Comodoro do Iate Clube de Brasília no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso XXII do arti-
go 92 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

NOMEAR o Diretor de Operações e Logísti-
ca ANDRÉ RUELLI e o Diretor de Patrimônio e 
Suprimentos JOSE LUIS ROBERTO GURGEL DE 
SOUSA, para comporem a Comissão Encarrega-
da de Elaborar Proposta de Alteração do Regu-
lamento de Acesso ao Clube - RAC.

Brasília, 07 de dezembro de 2011.

MARIO SERGIO DA COSTA RAMOS
Comodoro 

NOVOS SÓCIOS

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

Fernando Safe de Matos Coutinho, Rodrigo Bastos 
Bayma, Raphael Peixoto de Paula Marques, José 
Carlos Plá Pujades de Ávila, Amaury Silveira Marensi

De acordo com as normas do processo de admissão no qua-
dro social, solicita-se aos associados que comuniquem à Co-
modoria, no prazo máximo de 30 dias, fatos de seu conhe-
cimento que possam incompatibilizar os candidatos citados 
com os princípios e normas que regem o convívio social.

AGENDA

Jantar de 
Réveillon
Data: 31/12 
Local: Salão Social

43ª Colônia e 
11ª Vela nas Férias
Data: de 8 a 20/1 
Local: Iate Clube de 
Brasília

OUVIDORIAAVISO

Funcionamento 
parcial nesta 
segunda-feira, dia 12
Durante toda esta segunda-feira 
(12/12), alguns serviços do Iate fi ca-
rão indisponíveis. O motivo é a con-
fraternização de fi nal de ano dos 
funcionários do nosso Clube. A Pista 
de Caminhada e a Piscina Semiolím-
pica I estarão liberadas. Os demais 
setores do Clube serão fechados. Na 
terça-feira (13/12), o funcionamento 
volta ao normal.

Vagas interditadas 
em estacionamento
A partir desta quinta-feira (15/12), 
o estacionamento em frente à Sede 
Social estará com algumas vagas in-
disponíveis por conta da montagem 
de parte da decoração do Jantar de 
Réveillon. A interdição será feita 
até 3 de janeiro (terça-feira). A me-
lhor opção para os sócios é utilizar 
o estacionamento próximo às Chur-
rasqueias.

Mais agilidade nas 
respostas
As demandas enviadas para o e-mail 
ouvidoria@iatebsb.com.br ou por meio 
do sistema digital do site, disponível 
em www.iateclubedebrasilia.com.br, 
garantem respostas mais rápidas aos 
interessados. Ao contrário das contri-
buições pelo formulário impresso, as 
recebidas de forma eletrônica come-
çam a ser analisadas imediatamente. 
Caso não haja urgência, as sugestões, 
críticas e elogios podem ser entregues 
por meio do formulário.

Plantão todos os 
dias nas férias 
Neste mês de dezembro, o Iate dispo-
nibiliza, de segunda a sexta-feira, das 
14h às 18h, atendimento médico para 
os frequentadores do Clube. A partir 
de janeiro de 2012, o plantão será das 
9h às 13h, também de segunda a sexta-
-feira. No sábado e domingo, o horário 
é das 9h às 13h e de 14h às 17h. Vale 
ressaltar que o Iate também aceita exa-
mes médicos externos.

SOCIAL

A melhor opção para quem vai passar 
a virada de ano na cidade é, sem dúvi-
da, o Jantar de Réveillon do Iate Clu-
be de Brasília. Segurança, conforto e 
prestação de serviços de qualidade 
serão diferenciais do evento, que terá 
uma decoração especial, buffet com-
pleto com mesa de frutos do mar e 
antepastos, jantar e sobremesa,  além 
de bebidas como whisky 8 anos, espu-
mantes, vinho chileno e cerveja (Skol).  
Com um repertório de músicas que 
marcaram época, a banda Squema Seis 
será a responsável pela animação da 
noite. Veja outros detalhes em www.
iateclubedebrasilia.com.br.

CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 
IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribui-
ções estatutárias e regimentais, C O N V O C A 
os senhores integrantes do Colegiado, compos-
to por Conselheiros Natos, Efetivos e Suplentes 
convocados, com direito a voz e voto, para a 
REUNIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 77, I, d, 
do Estatuto do Clube, e, a seguir, para a REU-
NIÃO EXTRAORDINÁRIA, prevista no art. 77, II, 
do mesmo diploma legal, a serem realizadas no 
dia 14 (quatorze) de dezembro de 2011, quarta-
-feira, na Antiga Sede Social, às 19h, em primeira 
convocação, ou, às 19h30, em segunda e última 
convocação, com a seguinte ORDEM DO DIA:

REUNIÃO ORDINÁRIA

Item único – Deliberar sobre o orçamento do 
exercício de 2012, estabelecer contribuições fi -
xas e variáveis e decidir sobre projetos e custos 
de obras propostos pelo Conselho Diretor.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Item I - Submeter à aprovação do Conselho De-
liberativo a Decisão n.º 009/2011 da Mesa Dire-
tora, determinada ad referendum do egrégio 
Conselho; e

Item II - Assuntos Gerais.

Brasília, 1º de dezembro de 2011.

GERALDO BRINDEIRO
Presidente do Conselho Deliberativo

FIQUE POR DENTRO

Melhorias no Iate TV e na Sauna
Nesta segunda-feira (12/12), o Iate TV, também conhecido com Cyber Café, passará por 
uma série de manutenções. Entre elas, melhorias nas instalações de ar-condicionado. Já 
a Sauna, localizada no Espaço Saúde, terá o forro de gesso reconstruído. Em virtude da 
confraternização de fi m de ano dos funcionários, os setores estarão fechados na data.

Devido as fortes chuvas das últimas se-
manas, o nível do Lago Paranoá subiu 
cerca de 1,15 m e por conta do grande 
volume de água, algumas áreas do Iate 
fi caram prejudicadas.

O Ginásio de Esportes, que no último fi -
nal de semana sofreu uma inundação (a 
lâmina d´água no local atingiu aproxima-
damente 10 cm acima do piso), precisou 
ser interditado para garantir a segurança 
dos frequentadores.

Segundo o departamento de Engenha-
ria, “a água que fez com que o Ginásio 
de Esportes fosse inundado não é prove-
niente do Lago Paranoá e sim do lençol 
freático, que não consegue escoar e aca-
ba saturando o solo, fazendo com que a 
água penetre no piso do local”. 

Por isso, para evitar eventuais transtornos, 
a equipe de Engenharia começou, no início 
deste mês, a bombear a água do Ginásio, 

em um volume acima de 150.000 litros 
por hora, por meio de quatro bombas. A 
medida visa garantir uma drenagem ime-
diata assim que o lago retornar ao nível 
previsto. Por enquanto, ainda não há data 
determinada para que isso aconteça.

Além do Ginásio de Esportes, é impor-
tante que os Iatistas tenham cuidado ao 
frequentar outras áreas do Clube. “En-
quanto as águas se mantiverem em níveis 
elevados, os sócios devem ter atenção es-
pecial na utilização da Pista de Caminha-
da e na Orla, por exemplo. Com as crian-
ças, a atenção deve ser ainda maior, pois 
a profundidade mínima ao lado da pista 
é acima de 120 cm”, reforça o comodoro, 
Mario Sergio da Costa Ramos.

Caso as condições não melhorem até o 
início da Colônia de Férias, no início de 
janeiro de 2012, algumas atividades te-
rão locais alterados.

Chuva causa transtornos no Iate

SERVIÇO MÉDICO

Preços do 1º lote, válido 
até este domingo (11/12):

Sócio

Lugar à mesa: R$ 290,00
Individual: R$ 260,00

Conveniados
(Clube da Aeronáutica, Clube 
do Exército e Clube dos 
Pioneiros)

Lugar à mesa: R$ 330,00
Individual: R$ 300,00

Convidado

Lugar à mesa: R$ 350,00
Individual: R$ 310,00

Preços do 2º lote, válido a 
partir de 12 de dezembro 
(segunda-feira):

Sócio

Lugar à mesa: R$ 340,00
Individual: R$ 310,00

Conveniados
(Clube da Aeronáutica, Clube do 
Exército e Clube dos Pioneiros)

Lugar à mesa: R$ 380,00
Individual: R$ 350,00

Convidado

Lugar à mesa: R$ 400,00
Individual: R$ 360,00

Réveillon é no Iate

Natal das Crianças
Mais de 200 sócios participaram do tradicional Natal das Crianças, 
realizado no último domingo, no Ginásio de Esportes. O evento 
contou com distribuição de algodão doce, pipoca, refrigerante e 
presentes para os pequenos. Diversas atividades foram oferecidas 
aos participantes. Entre elas, animadas gincanas, cama-elástica e 
piscina de bolinhas. Apesar de toda a diversão, a chegada do Pa-
pai Noel, no início da tarde, foi o ápice da festa. A garotada ficou 
em êxtase com a presença do “bom velhinho”. Veja as fotos no 
www.iateclubedebrasilia.com.br.
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Caros Iatistas,

O ano de 2011 está próximo 
do fi m e, tradicionalmen-
te, é chegada a hora de 

fazer um balanço das nossas ações, 
desejos e realizações. Apesar de 
ainda faltar este mês de dezem-
bro para fechar o ano, podemos 
afi rmar que tivemos um período 
de expressivos avanços no nosso 
Clube. Criamos novos serviços pa-
ra melhor atender aos associados, 
obras essenciais foram concluídas 
e preservamos o nosso espaço, que 
a cada dia se torna mais raro e es-
pecial.

A área esportiva também evoluiu 
bastante nos últimos meses. Para 
comemorar esse sucesso, no último 
sábado, realizamos a Sports Night 
Fest 3, evento de fi m de ano dos 
nossos atletas e alunos da Acade-
mia. A festa reuniu um grande e 
animado público no Salão Social 
e a descontração marcou a noite 
do início ao fi m. A homenagem 
aos esportistas que tiveram bons 
desempenhos ao longo do ano foi 
outro ponto que merece destaque. 

Em 2012, continuaremos empe-
nhados em oferecer serviços de 
qualidade e novas opções de ati-
vidades para essa importante área 
do Iate. Afi nal, o compromisso 
com o esporte é uma das principais 
diretrizes da nossa gestão.

Boa semana,

Mario Sergio da Costa Ramos

10/12 Tadeu Roriz de Araújo, Thais Soares Jan-
coski, Milene Goston Nery, Maria Fátima de 
Carvalho Pires, Marcelo Teixeira Gallerani, Ju-
liana Sabino Diniz de Sousa, Leandro Caetano 
Pompeo, Durval Moraes de Carvalho Júnior, 
Danilo Ribeiro de Assis e Andréa Thalhofer 
Ricciardi.

11/12 Mauro César Alves Lacerda, William dos 
Santos Anjo, Leopoldina Cavalcante Barros, Ka-
tia Rivana Rodrigues Ramos, Nilzanete Maria O. 
de Almeida Bauer, José Batista da Costa Filho, 
Rodrigo Peres Torelly, Marcos Vinícius Barros 
Ottoni, Giancarlo Gregório, Gilvan Correia de 
Queiroz Filho, José Agamenon de Andrade 
Lima, João Barata R. Blanco Barroso, Carlos Ha-
milton Santana, Humberto Fonseca de Carva-
lho, José Raimundo Baganha Teixeira, Márcio 
Pinho de Carvalho, Luciano Carvalho de Olivei-
ra, Marta Cristina Pahl Siqueira, Carlos Augusto 
B. de Castro Bichuette e Samir Najjar.

12/12 Alessandro Oliveira da Natividade, Cris-
tiano Barros de Melo, Marianna Lemos Nova-
es, Getúlio Valverde de Lacerda, Cecília dos 
Santos Macedo, Eliane Maria Lopes da Rocha, 
Ricardo Dias Salmeron, Antônio Elias Arbex, 
Jandui Carneiro, Bo Stenfeldt Mathiasen e 
Marcelo Pardellas Cazzola.

13/12 Eduardo Freitas da Silva, Letícia Horta 
Barbosa Isoni, Alejandra Nobrega Martinez, 
Luciane Quixabeira Zorzin, Renato Pereira de 
Almeida, Francisco Moacir de M. C. Martins, 
Jorge Luiz de Souza Fortes, Fausto Vieira Cou-
tinho e Ernesto Freitas Azambuja.

14/12 Juliana Rocha de Deus, Paulo Sérgio 
Costa Correia, Hudson Pereira de Souza, Mar-
celo Dias Campos, Robério Bandeira de Ne-
greiros, André Gustavo Pedrosa de Carvalho, 
Rodrigo Pinho Rodrigues, Lucimar Batista de 
Almeida, Mônica Dória da Fonseca Vilaca e 
Melissa de Magalhães Couto Nicolau.

15/12 Maria do Carmo Pinheiro, Marcelo Fer-
nando de Souza Meireles, Nei Santos Rosal, 
Paulo Baeta Neves, Inácio José Barreira Dan-
ziato, Igor Lacroix, Oscar Niemeyer e Adriana 
Moreira Tostes Ribeiro.

16/12 Bárbara Caldeira Macedo, Marcos Da-
niel Pena Borja R. Gama, Patrícia Campos de 
Oliveira Chabalgoity, Francisco Arinos Costa e 
Silva, Marco Antônio de Moraes, Cláudia Viei-
ra Vitali, George Cajaty Barbosa Braga, The-
rezinha de Medeiros, Franco Vicente Piccolo, 
Alessandra Alves Jacobina, Adriana Regina de 
Melo Pimentel, Luiz Eduardo da Silva Tostes e 
Lucas Zanello. 

ATO DA COMODORIA 
AC 41/2011
BIÊNIO 2011/2013
O Comodoro do Iate Clube de Brasília no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso XXII do arti-
go 92 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

NOMEAR o Diretor de Operações e Logística, 
ANDRÉ RUELLI para compor a Comissão Encar-
regada de Elaborar Proposta de Alteração do 
Regulamento de Acesso ao Clube - RAC.

Brasília, 07 de dezembro de 2011.

MARIO SERGIO DA COSTA RAMOS
Comodoro 

NOVOS SÓCIOS

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

Fernando Safe de Matos Coutinho, Rodrigo Bastos 
Bayma, Raphael Peixoto de Paula Marques, José 
Carlos Plá Pujades de Ávila, Amaury Silveira Marensi

De acordo com as normas do processo de admissão no qua-
dro social, solicita-se aos associados que comuniquem à Co-
modoria, no prazo máximo de 30 dias, fatos de seu conhe-
cimento que possam incompatibilizar os candidatos citados 
com os princípios e normas que regem o convívio social.

AGENDA

Jantar de 
Réveillon
Data: 31/12 
Local: Salão Social

43ª Colônia e 
11ª Vela nas Férias
Data: de 8 a 20/1 
Local: Iate Clube de 
Brasília

OUVIDORIAAVISO

Funcionamento 
parcial nesta 
segunda-feira, dia 12
Durante toda esta segunda-feira 
(12/12), alguns serviços do Iate fi ca-
rão indisponíveis. O motivo é a con-
fraternização de fi nal de ano dos 
funcionários do nosso Clube. A Pista 
de Caminhada e a Piscina Semiolím-
pica I estarão liberadas. Os demais 
setores do Clube serão fechados. Na 
terça-feira (13/12), o funcionamento 
volta ao normal.

Vagas interditadas 
em estacionamento
A partir desta quinta-feira (15/12), 
o estacionamento em frente à Sede 
Social estará com algumas vagas in-
disponíveis por conta da montagem 
de parte da decoração do Jantar de 
Réveillon. A interdição será feita 
até 3 de janeiro (terça-feira). A me-
lhor opção para os sócios é utilizar 
o estacionamento próximo às Chur-
rasqueias.

Mais agilidade nas 
respostas
As demandas enviadas para o e-mail 
ouvidoria@iatebsb.com.br ou por meio 
do sistema digital do site, disponível 
em www.iateclubedebrasilia.com.br, 
garantem respostas mais rápidas aos 
interessados. Ao contrário das contri-
buições pelo formulário impresso, as 
recebidas de forma eletrônica come-
çam a ser analisadas imediatamente. 
Caso não haja urgência, as sugestões, 
críticas e elogios podem ser entregues 
por meio do formulário.

Plantão todos os 
dias nas férias 
Neste mês de dezembro, o Iate dispo-
nibiliza, de segunda a sexta-feira, das 
14h às 18h, atendimento médico para 
os frequentadores do Clube. A partir 
de janeiro de 2012, o plantão será das 
9h às 13h, também de segunda a sexta-
-feira. No sábado e domingo, o horário 
é das 9h às 13h e de 14h às 17h. Vale 
ressaltar que o Iate também aceita exa-
mes médicos externos.

SOCIAL

A melhor opção para quem vai passar 
a virada de ano na cidade é, sem dúvi-
da, o Jantar de Réveillon do Iate Clu-
be de Brasília. Segurança, conforto e 
prestação de serviços de qualidade 
serão diferenciais do evento, que terá 
uma decoração especial, buffet com-
pleto com mesa de frutos do mar e 
antepastos, jantar e sobremesa,  além 
de bebidas como whisky 8 anos, espu-
mantes, vinho chileno e cerveja (Skol).  
Com um repertório de músicas que 
marcaram época, a banda Squema Seis 
será a responsável pela animação da 
noite. Veja outros detalhes em www.
iateclubedebrasilia.com.br.

CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 
IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribui-
ções estatutárias e regimentais, C O N V O C A 
os senhores integrantes do Colegiado, compos-
to por Conselheiros Natos, Efetivos e Suplentes 
convocados, com direito a voz e voto, para a 
REUNIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 77, I, d, 
do Estatuto do Clube, e, a seguir, para a REU-
NIÃO EXTRAORDINÁRIA, prevista no art. 77, II, 
do mesmo diploma legal, a serem realizadas no 
dia 14 (quatorze) de dezembro de 2011, quarta-
-feira, na Antiga Sede Social, às 19h, em primeira 
convocação, ou, às 19h30, em segunda e última 
convocação, com a seguinte ORDEM DO DIA:

REUNIÃO ORDINÁRIA

Item único – Deliberar sobre o orçamento do 
exercício de 2012, estabelecer contribuições fi -
xas e variáveis e decidir sobre projetos e custos 
de obras propostos pelo Conselho Diretor.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Item I - Submeter à aprovação do Conselho De-
liberativo a Decisão n.º 009/2011 da Mesa Dire-
tora, determinada ad referendum do egrégio 
Conselho; e

Item II - Assuntos Gerais.

Brasília, 1º de dezembro de 2011.

GERALDO BRINDEIRO
Presidente do Conselho Deliberativo

FIQUE POR DENTRO

Melhorias no Iate TV e na Sauna
Nesta segunda-feira (12/12), o Iate TV, também conhecido com Cyber Café, passará por 
uma série de manutenções. Entre elas, melhorias nas instalações de ar-condicionado. Já 
a Sauna, localizada no Espaço Saúde, terá o forro de gesso reconstruído. Em virtude da 
confraternização de fi m de ano dos funcionários, os setores estarão fechados na data.

Devido as fortes chuvas das últimas se-
manas, o nível do Lago Paranoá subiu 
cerca de 1,15 m e por conta do grande 
volume de água, algumas áreas do Iate 
fi caram prejudicadas.

O Ginásio de Esportes, que no último fi -
nal de semana sofreu uma inundação (a 
lâmina d´água no local atingiu aproxima-
damente 10 cm acima do piso), precisou 
ser interditado para garantir a segurança 
dos frequentadores.

Segundo o departamento de Engenha-
ria, “a água que fez com que o Ginásio 
de Esportes fosse inundado não é prove-
niente do Lago Paranoá e sim do lençol 
freático, que não consegue escoar e aca-
ba saturando o solo, fazendo com que a 
água penetre no piso do local”. 

Por isso, para evitar eventuais transtor-
nos, a equipe de Engenharia começará a 
bombear a água do Ginásio, em um volu-

me acima de 150.000 litros por hora, por 
meio de quatro bombas. A medida visa 
garantir uma drenagem imediata assim 
que o lago retornar ao nível previsto. 
Por enquanto, ainda não há data deter-
minada para que isso aconteça.

Além do Ginásio de Esportes, é impor-
tante que os Iatistas tenham cuidado ao 
frequentar outras áreas do Clube. “En-
quanto as águas se mantiverem em níveis 
elevados, os sócios devem ter atenção es-
pecial na utilização da Pista de Caminha-
da e na Orla, por exemplo. Com as crian-
ças, a atenção deve ser ainda maior, pois 
a profundidade mínima ao lado da pista 
é acima de 120 cm”, reforça o comodoro, 
Mario Sergio da Costa Ramos.

Caso as condições não melhorem até o 
início da Colônia de Férias, no início de 
janeiro de 2012, algumas atividades te-
rão locais alterados.

Chuva causa transtornos no Iate

SERVIÇO MÉDICO

Preços do 1º lote, válido 
até este domingo (11/12):

Sócio

Lugar à mesa: R$ 290,00
Individual: R$ 260,00

Conveniados
(Clube da Aeronáutica, Clube 
do Exército e Clube dos 
Pioneiros)

Lugar à mesa: R$ 330,00
Individual: R$ 300,00

Convidado

Lugar à mesa: R$ 350,00
Individual: R$ 310,00

Preços do 2º lote, válido a 
partir de 12 de dezembro 
(segunda-feira):

Sócio

Lugar à mesa: R$ 340,00
Individual: R$ 310,00

Conveniados
(Clube da Aeronáutica, Clube do 
Exército e Clube dos Pioneiros)

Lugar à mesa: R$ 380,00
Individual: R$ 350,00

Convidado

Lugar à mesa: R$ 400,00
Individual: R$ 360,00

Réveillon é no Iate

Natal das Crianças
Mais de 200 sócios participaram do tradicional Natal das Crianças, 
realizado no último domingo, no Ginásio de Esportes. O evento 
contou com distribuição de algodão doce, pipoca, refrigerante e 
presentes para os pequenos. Diversas atividades foram oferecidas 
aos participantes. Entre elas, animadas gincanas, cama-elástica e 
piscina de bolinhas. Apesar de toda a diversão, a chegada do Pa-
pai Noel, no início da tarde, foi o ápice da festa. A garotada ficou 
em êxtase com a presença do “bom velhinho”. Veja as fotos no 
www.iateclubedebrasilia.com.br.
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EDIÇÃO Nº 50, DE 10 A 16 DE DEzEmbrO DE 2011
TêNIs

DIRETOR 
DO DIA

10/12/2011
Sábado

Vilma Del Lama

11/12/2011
Domingo
Maria Auxiliadora

O Natal de Luz do Cen-
tro de Atividades 
Educacionais do Iate 

(Ciate), realizado na noite de 
2 de dezembro, no Salão So-
cial, marcou o encerramento 
das atividades do calendário 
de 2011. No total, mais de 
300 pessoas prestigiaram o 
evento, que contou com uma 
peça teatral encenada pelos 
professores, lanches e diver-
sas apresentações de canto e 
dança dos alunos.

Durante a festa, as crianças 
ganharam um DVD com fotos 
de diversos eventos do ano. 
Sob a regência do maestro 
da Orquestra Filarmônica de 
brasília, mario romamine, e 

Optimistas participam de clínica
Começou na última quarta-feira uma clínica preparatória para os velejadores da Classe Optimist, que 
participarão do Campeonato brasileiro 2012. A competição será realizada de 12 a 22 de janeiro, no 
Clube dos Jangadeiros, no rio Grande do Sul. Os treinos se estenderão até este final de semana, na 
raia Norte, em frente ao Iate Clube de brasília.

ITF Future Masculino 2011 
De 17 a 24 de dezembro, o Iate Clube de brasília sedia-
rá uma das maiores competições do tênis mundial: o ITF 
Future masculino, da International Tennis Federation. No 

período, 64 tenistas de diversos países disputarão em nossas 
quadras esta importante competição. A previsão é de que a 
competição tenha partidas acirradas e de alto nível técnico.

Campeonato do DF  
de Fast 230
Entre 3 e 4 de dezembro, o Cota mil Iate Clube sediou 
o Campeonato do DF da Classe Fast 230. Após cinco 
regatas, o barco Peteleco, timoneado pelos velejadores 
Cezar Castro, bruno Ferreira, Teobaldo e breno, con-
quistou o título da disputa. O veleiro Paturi, coman-
dado por Felipe rondina, Guilherme Poleto e marcos 
Carraca, ficou com a 4ª posição do resultado geral.

Dingue: André Proite fatura 
campeonato brasileiro
O Iatista André Proite, ao lado do proeiro Guilherme 
Poleto (Cota mil Iate Clube), garantiu o lugar mais alto 
do pódio no Campeonato brasileiro da Classe Dingue, 
disputado de 12 a 14 de novembro, no São Paulo Ya-
cht Clube. Validada após a realização de oito regatas, a 
competição contou com a participação de 80 velejado-
res de diversos cantos do país.

A partir deste sábado (10/12), os sócios 
do Iate poderão garantir a presença 
dos pequenos na 43ª Colônia de Férias 
e 11ª Vela nas Férias. As vagas para 
não sócios serão abertas em 17 de de-
zembro. As inscrições deverão ser fei-
tas na Superintendência, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sába-
dos e domingos, das 8h às 16h (não se-
rão realizadas inscrições nos feriados 
de 25 de dezembro e 1º de janeiro). A 
Temporada de Alegria será de 8 a 20 
de janeiro e terá atividades ao ar livre, 
passeios externos, brincadeiras lúdicas 
e muita cultura. 

Com o tema “Culturas com alegria 
brasil e Paraguai”, a Colônia, que é 
destinada a crianças de 4 a 12 anos, 
oferecerá oficinas de circo, teatro, 
moda, música, capoeira, patinação, 
atividades aquáticas, jogos nos cam-

Temporada de Alegria abre inscrições
pos de futebol, quadras de areia e 
peteca. 

Para garantir a segurança da menina-
da e a tranquilidade dos pais, nossa 
instituição contará com profissionais 
experientes em várias áreas. monito-
res, salva-vidas e seguranças especiali-
zados são alguns exemplos. 

Justa homenagem

Desta vez, a chamada Temporada de 
Alegria homenageará Quintin Segovia, 
que faleceu em julho deste de 2011. 
Vítima de um acidente cardiovascular, 
Segovia exerceu diversos cargos ao lon-
go dos últimos 30 anos no nosso Clube. 
Ao lado de Humberto Sobral, idealizou 
a terceira Colônia de Férias do Iate. 
Foi ainda vice-comodoro, conselhei-
ro, membro da primeira Comissão do 
Emiate e presidente do Ciate. 

11ª Vela nas Férias

O Iate Clube de brasília também oferece-
rá outra alternativa de diversão no perí-
odo em que a garotada de 8 a 14 anos fi-
cará longe das salas de aula. É a 11ª Vela 
nas Férias! Serão duas semanas de festa 
e aprendizado, com aulas de iniciação à 
vela, cooperação, disciplina, salvatagem, 
marinharia, execução e utilização dos 
nós. Além disso, os jovens velejadores te-
rão direito a um passeio externo.

Valores para a Colônia – Uma semana 
Sócio: r$ 227,00 / Não sócio: r$ 292,00

Desconto para fechamento integral – 
Duas semanas
Sócio: r$ 339,00 / Não sócio: r$ 448,00

Vela nas Férias 
Sócio: r$ 280,00 / Não sócio: r$ 403,00da maestrina Fabiane Gotelipe, os 

violinistas do Iate, acompanhados 
dos músicos do projeto social Viva 
Arte Viva, realizaram uma apre-
sentação emocionante e encanta-
ram o público.

A renovação de matrículas para 
alunos do Ciate segue até 25 de 
janeiro. As atividades retornam 
em 6 de fevereiro. Acesse www.
iateclubedebrasilia.com.br e con-
fira as fotos.



Ciate: Alegria e emoção 
marcam encerramento 

de atividades

EDIÇÃO Nº 50, DE 10 A 16 DE DEzEmbrO DE 2011 5 EDIÇÃO Nº 50, DE 10 A 16 DE DEzEmbrO DE 20116

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

Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira  
Patrono do Iate Clube

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

NÁUTICA

EspECIAl

Jantar de Réveillon:  Os valores do 1º lote vão até este domingo (11/12). Aproveite!

EDIÇÃO Nº 50, DE 10 A 16 DE DEzEmbrO DE 2011
TêNIs

DIRETOR 
DO DIA

10/12/2011
Sábado

Vilma Del Lama

11/12/2011
Domingo
Maria Auxiliadora

O Natal de Luz do Cen-
tro de Atividades 
Educacionais do Iate 

(Ciate), realizado na noite de 
2 de dezembro, no Salão So-
cial, marcou o encerramento 
das atividades do calendário 
de 2011. No total, mais de 
300 pessoas prestigiaram o 
evento, que contou com uma 
peça teatral encenada pelos 
professores, lanches e diver-
sas apresentações de canto e 
dança dos alunos.

Durante a festa, as crianças 
ganharam um DVD com fotos 
de diversos eventos do ano. 
Sob a regência do maestro 
da Orquestra Filarmônica de 
brasília, mario romamine, e 

Optimistas participam de clínica
Começou na última quarta-feira, uma clínica preparatória para os velejadores da Classe Optimist, que 
participarão do Campeonato brasileiro 2012. A competição será realizada de 12 a 22 de janeiro, no 
Clube dos Jangadeiros, no rio Grande do Sul. Os treinos se estenderão até este final de semana, na 
raia Norte, em frente ao Iate Clube de brasília.

ITF Future Masculino 2011 
De 17 a 24 de dezembro, o Iate Clube de brasília sedia-
rá uma das maiores competições do tênis mundial: o ITF 
Future masculino, da International Tennis Federation. No 

período, 64 tenistas de diversos países disputarão em nossas 
quadras esta importante competição. A previsão é de que a 
competição tenha partidas acirradas e de alto nível técnico.

Campeonato do DF  
de Fast 230
Entre 3 e 4 de dezembro, o Cota mil Iate Clube sediou 
o Campeonato do DF da Classe Fast 230. Após cinco 
regatas, o barco Peteleco, timoneado pelos velejadores 
Cezar Castro, bruno Ferreira, Teobaldo e breno, con-
quistou o título da disputa. O veleiro Paturi, coman-
dado por Felipe rondina, Guilherme Poleto e marcos 
Carraca, ficou com a 4ª posição do resultado geral.

Dingue: André Proite fatura 
campeonato brasileiro
O Iatista André Proite, ao lado do proeiro Guilherme 
Poleto (Clube Naval de brasília), garantiu o lugar mais 
alto do pódio no Campeonato brasileiro da Classe Din-
gue, disputado de 12 a 14 de novembro, no São Paulo 
Yacht Clube. Validada após a realização de oito regatas, 
a competição contou com a participação de 80 veleja-
dores de diversos cantos do país.

A partir deste sábado (10/12), os sócios 
do Iate poderão garantir a presença 
dos pequenos na 43ª Colônia de Férias 
e 11ª Vela nas Férias. As vagas para 
não sócios serão abertas em 17 de de-
zembro. As inscrições deverão ser fei-
tas na Superintendência, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sába-
dos e domingos, das 8h às 16h (não se-
rão realizadas inscrições nos feriados 
de 25 de dezembro e 1º de janeiro). A 
Temporada de Alegria será de 8 a 20 
de janeiro e terá atividades ao ar livre, 
passeios externos, brincadeiras lúdicas 
e muita cultura. 

Com o tema “Culturas com alegria 
brasil e Paraguai”, a Colônia, que é 
destinada a crianças de 4 a 12 anos, 
oferecerá oficinas de circo, teatro, 
moda, música, capoeira, patinação, 
atividades aquáticas, jogos nos cam-

Temporada de Alegria abre inscrições
pos de futebol, quadras de areia e 
peteca. 

Para garantir a segurança da menina-
da e a tranquilidade dos pais, nossa 
instituição contará com profissionais 
experientes em várias áreas. monito-
res, salva-vidas e seguranças especiali-
zados são alguns exemplos. 

Justa homenagem

Desta vez, a chamada Temporada de 
Alegria homenageará Quintin Segovia, 
que faleceu em julho deste de 2011. 
Vítima de um acidente cardiovascular, 
Segovia exerceu diversos cargos ao lon-
go dos últimos 30 anos no nosso Clube. 
Ao lado de Humberto Sobral, idealizou 
a terceira Colônia de Férias do Iate. 
Foi ainda vice-comodoro, conselhei-
ro, membro da primeira Comissão do 
Emiate e presidente do Ciate. 

11ª Vela nas Férias

O Iate Clube de brasília também oferece-
rá outra alternativa de diversão no perí-
odo em que a garotada de 8 a 14 anos fi-
cará longe das salas de aula. É a 11ª Vela 
nas Férias! Serão duas semanas de festa 
e aprendizado, com aulas de iniciação à 
vela, cooperação, disciplina, salvatagem, 
marinharia, execução e utilização dos 
nós. Além disso, os jovens velejadores te-
rão direito a um passeio externo.

Valores para a Colônia – Uma semana 
Sócio: r$ 227,00 / Não sócio: r$ 292,00

Desconto para fechamento integral – 
Duas semanas
Sócio: r$ 339,00 / Não sócio: r$ 448,00

Vela nas Férias 
Sócio: r$ 280,00 / Não sócio: r$ 403,00da maestrina Fabiane Gotelipe, os 

violinistas do Iate, acompanhados 
dos músicos do projeto social Viva 
Arte Viva, realizaram uma apre-
sentação emocionante e encanta-
ram o público.

A renovação de matrículas para 
alunos do Ciate segue até 25 de 
janeiro. As atividades retornam 
em 6 de fevereiro. Acesse www.
iateclubedebrasilia.com.br e con-
fira as fotos.


