
CLIMA
14º C MÍN
28º C MÁX

Sol com muitas nuvens durante o dia.

13º C MÍN
29º C MÁX

Sol com muitas nuvens durante o dia.
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet

informe semanal do iate clube de brasília                                                         edição nº 35, 29 de agosto 4 de setembro de 2015

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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

A partir de desse sábado (29) até 7 de setembro, 
o Lago Paranoá será coroado com dezenas de 
embarcações que disputarão a Semana de Vela JK. 

A competição é realizada em homenagem ao fundador 
de Brasília e patrono do Iate, o ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek.  Além das várias competições, a programação 
ainda conta com eventos sociais e culturais dentro dos 
nove dias de certame.

 
Destaque para o Campeonato Brasileiro de 

Microtonner 19, que abre o evento e vai até 1º de 
setembro. Neste final de semana (29 e 30), as velas dos 
barcos maiores estarão concorrendo ao belo troféu do 
Torneio JK de Veleiros Cabinados. Dando continuidade, 
nos dias 5, 6 e 7 será a vez das classes Windsurf, Optimist, 
Laser, Dingue, Snipe, Finn e Star disputarem os títulos do 
Torneio JK de Veleiros Monotipos.

 Como ocorre nos principais centros de iatismo no 
Brasil, a Semana de Vela reúne diversas competições 
e oferece alternativas interessantes para a prática do 
esporte, além de propiciar um belo visual para quem 
estiver no Clube. Esperamos participação massiva de 
velejadores e vamos torcer para que os ventos soprem 
como no ano anterior, garantindo a diversão para todos”, 
desejou Maurício Albuquerque, Diretor de Esportes 
Náuticos. A programação completa pode ser acessada 
pelo site www.svjk.com.br.

É importante ressaltar que, devido a Semana de Vela, 
os proprietários de embarcações devem antecipar as 
solicitações de movimentação (descida, subida, retirada, 
etc.), para que o atendimento seja feito da melhor forma 
possível. Mais informações pelo telefone 3329-8748.

Iate Clube sedIa semana de vela jk 
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eleições 2015

Atos dA Comissão ElEitorAl 2015

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e dezesseis minutos, na 
sala de reuniões do Conselho Deliberativo, a Comissão Eleitoral – Iate 2015, tendo em vista o recebimento, 
no dia dezoito do corrente mês, às quatorze horas, por intermédio do sócio patrimonial remido Edson 

Carvalho Mendonça, R/137, identificado Coordenador de Chapa, a solicitação de 117 (cento e dezessete) sócios 
patrimoniais proprietários ou especiais do Iate Clube de Brasília, no sentido de registrar a Chapa “VAMOS EM 
FRENTE IATE”, com a pretensão de concorrer aos cargos da Comodoria nas Eleições Gerais, marcadas para o dia 
8 (oito) de outubro vindouro, e depois do acurado exame junto à Secretaria Social, Diretoria Jurídica e Tesouraria, 
sob todas as exigências ditadas pelo Regulamento das Eleições Gerais 2015, relativas a EDISON ANTONIO COSTA 
BRITTO GARCIA, P/2766; candidato a Comodoro; RODRIGO FLÁVIO DE SÁ RORIZ, P/678 , candidato a 1º Vice-
Comodoro; e GILSON MACHADO DA LUZ, P/1931, candidato a 2º Vice-Comodoro, bem como aos subscritores da 
mencionada chapa, diante de sua competência, DELIBEROU, à unanimidade, CONCEDER O REGISTRO OFICIAL 
- HOMOLOGAÇÃO da Chapa mencionada, com os nomes dos sócios patrimoniais ali constantes, ficando vedada, 
a partir de agora, a troca de nome, bem como dos cargos a que se candidataram, chamando atenção do senhor 
Coordenador para os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 19 do citado regulamento; RESSALTAR que, após a exibição no Quadro 
Oficial de Avisos, no Jornal Semanal e no sítio do clube, da presente formalização do REGISTRO OFICIAL DA CHAPA 
- HOMOLOGAÇÃO, com o nome e número do título dos candidatos aos cargos da Comodoria, os Fundadores e 
os sócios Patrimoniais Proprietários ou Especiais (pessoa física), terão o prazo máximo, até às 18h do dia 23 de 
setembro, para oficiar à Comissão Eleitoral sobre qualquer fato, devidamente comprovado, que possa impedir o 
Registro do(s) nome(s) supracitados,  devendo a Comissão decidir, formal e motivadamente, sobre a questão suscitada 
na forma do art. 23 do mencionado regulamento; COMUNICAR, por oportuno, que, guardando obediência ao § 2º 
do art. 18 do Regulamento das Eleições Gerais, e considerando orientação técnica do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE/DF), a Chapa “VAMOS EM FRENTE IATE” disputará o pleito com o número 11 (onze) e, ainda, por livre escolha 
dos seus integrantes, com as cores LARANJA e VERDE, além do BRANCO, sendo-lhe facultado o uso do emblema 
(logomarca) do Iate, desde que preservada a respectiva orientação técnica; e, finalmente, ESCLARECER que, a partir 
desta data, fica autorizada a distribuição do material de propaganda eleitoral da Chapa nas dependências do Iate, 
sob a responsabilidade da mesma, conforme dispõe o art. 27 do Regulamento das Eleições Gerais de 2015 – Iate 
2015. Publique-se.

Amauri Serralvo
Presidente da Comissão Eleitoral

Ex-Presidente e Benemérito

João Carlos de Castro Roller 
Conselheiro Nato

Mauro Diniz Brumana
Conselheiro Nato

Rafael Hora Aimone           
Diretor Secretário

Márcio Simão
Diretor Financeiro

AtA dA 2ª rEUNião dA Comissão ElEitorAl – iAtE 2015
HomoloGAÇão dA CHAPA “VAmos Em FrENtE iAtE” - ComodoriA

dsfsdfsdfsdf

ElEiÇõEs iAtE ClUbE 2015 
Entrevista com o Presidente da Comissão Eleitoral 2015, o ex-presidente do Conselho Deliberativo e Sócio 
Benemérito Amauri Serralvo 

Quantas chapas para a Comodoria já estão 
inscritas para a eleição?
Até o momento, temos apenas uma chapa 
devidamente homologada, a VAMOS EM FRENTE 
IATE, com o número 11, e que representa a atual 
Comodoria. 

Já existe alguma chapa inscrita para o Conselho 
Deliberativo?
Para o Conselho Deliberativo, contamos uma chapa 
inscrita, RUMO CERTO, cujo número escolhido 
foi o 600. Ainda não homologada, encontra-se 
na Secretaria Social em processo de verificação. 
Há outra chapa que iria dar entrada amanhã na 
Comissão Eleitoral, mas isso foi adiado para terça-
feira, então semana que vem podemos ter outra 
chapa na disputa. 

Após a inscrição, quais são os procedimentos para a 
homologação da chapa?
Somente após a homologação a chapa está autorizada a 
promover propaganda eleitoral. Desde terça-feira a chapa 
VAMOS EM FRENTE IATE, que defende a continuidade 
da atual gestão, foi homologada e única apta a fazer 
propaganda. 

Até quando as chapas podem se inscrever?
As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de 
setembro, de acordo com regimento eleitoral 2015 
aprovado pelo Conselho Deliberativo. 

Quais são as expectativas da Comissão para o pleito 
este ano?
A Comissão Eleitoral está fazendo valer as regras 
estabelecidas e esperamos uma eleição tranquila, sem 
maiores problemas.  
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eleições 2015

CHAPA “VAmos Em FrENtE iAtE” - Nº 11

Comissão eleitoral - Chapas Oficialmente Homologadas

Comodoro 1º Vice-Comodoro 2º Vice-Comodoro
Nome: Edison Antonio Britto Garcia
Data de nascimento: 16/08/1961
Naturalidade: Aquidauana (MS)
esposa: Isabela Almeida Britto Garcia
Filhos: Ana Carolina e Bernardo
Profissão: Advogado e Procurador 
Federal
local de trabalho: Advocacia-Geral da 
União (AGU)
Data de admissão ao quadro social: 
22/01/1972
Título patrimonial proprietário: P/ 2766

Nome:  Rodrigo  Sá Roriz
Data De Nascimento: 01/12/1965  
Naturalidade:  Brasília/DF
esposa: Andrea Roriz                
Filhos: Anna Flávia E Rodrigo
Profissão: Empresário 
local de trabalho: Village e Daleth
Data de admissão ao quadro social: 
20/09/1993
Título patrimonial proprietário: P-678

Nome: Gilson Machado da Luz
Data de nascimento: 13/08/1955
Naturalidade: Curitiba - PR
esposa: Regina Luz                           
Filhos: Bianca Ferreira Machado                                                                                
Profissão:  Engenheiro  civil 
local de trabalho: Eletronorte
Data de admissão ao quadro social:
27/02/1989
Título patrimonial proprietário: P-1931

CURRiCUlUM DO seU
RelACiONAMeNTO COM O ClUBe

edison Antonio Britto Garcia

•	 Faz parte do quadro social do  Iate desde 1972, 
•	 Iniciou suas atividades esportivas na Escolinha 

de Optmist de Vela do Iate.
•	 Também integrou  o time de vôlei de quadra e 

foi um dos precursores da prática de peteca no 
Clube. 

•	 Frequenta a Náutica desde 1998, quando 
passou a ser proprietário de uma lancha. 
Também costuma fazer uso da sauna e 
academia. Em 2013 foi eleito Comodoro do 
Clube, onde vem exercendo suas atividades 
desde o dia 19 de dezembro de 2014. 

Rodrigo  sá Roriz

•	 Frequenta o Iate  Clube  como sócio  patrimonial 
desde  1993. 

•	 É  jogador de peteca, e medalhista  por dois 
anos seguidos em campeonatos  internos.

•	 Exerce o cargo de  1º. Vice-Comodoro  desde  
2014 e atua, juntamente com a diretoria social, 
na  realização dos eventos  sociais  da gestão  
2014/2015.

Gilson Machado da luz

•	 Vice Diretor de Tênis desde 2001; 
•	 Diretor de Esportes Individuais desde 2005
•	 Membro do Conselho Deliberativo desde 2003;
•	 Presidente da Comissão de Sindicância do Iate 

Clube de Brasília;
•	 Presidente da Comissão que analisa os 

contribuintes temporários atletas;
•	 Membro da Comissão de ajuda de custo.

A	justificativa	para	submeter	a	chapa	“VAMOS	EM	FRENTE	IATE”	ao	escrutínio	do	quadro	
social advém da necessidade de dar continuidade ao trabalho da atual administração.As 
eleições do nosso Clube se aproximam e, com elas, a avaliação da nossa gestão. Foi uma 
reconstrução que exigiu trabalho árduo, dedicação de muitos, seriedade com o trato do 
patrimônio que pertence a todos os sócios. 

As diretorias passaram a atuar de forma sistêmica, a partir de um projeto de gestão, com 
práticas	modernas	de	governança,	com	ética	e	responsabilidade.	Os	reflexos	são	visíveis,	
com ações espalhadas por todo o campus. O Iate voltou a atuar politicamente no segmento 
de clubes socioesportivos. O Espaço Poliesportivo Sul, Rinque de patinação e o Térreo do 
Edifício Multifunções, obras que recebemos paradas, impondo ao campus de nosso Clube 
um	triste	cenário	de	“esqueletos”,		foram	concluídas	sob	a	lógica	de	gastos	responsáveis,	
além de outras melhorias estruturais como o Banheiro Família, Brinquedoteca da 
Academia, e  Eventos esportivos e culturais que trouxeram o Sócio de volta ao Clube 
(Semana de Vela JK, Regatas, Torneio de Motonáutica, Festa Junina, Iate in Concert, 
Luau Sertanejo, entre muitos outros). A frequência do Clube aumentou, a inadimplência 
caiu, as contas foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho Deliberativo e fechamos 
o semestre com superávit de mais de um milhão e meio de reais.

As palavras de estímulo que recebemos neste período de gestão, o encorajamento para 
prosseguir nesta jornada de respeito pelo Sócio e sua família e a certeza de que ainda 
há	muito	 por	 fazer	 nos	 levaram	à	decisão	de	aceitar	 o	 desafio	e	 inscrever	 esta	 chapa	
para a apreciação dos sócios. Transparência, respeito aos fóruns, trabalho contínuo, 
inovações, gastos com austeridade, reinserção do Clube na vida da cidade, são marcas 
que queremos preservar. 

A transição tumultuada promovida pela gestão anterior, resultado de um traumático empate 
eleitoral, acabou nos impondo um mandato mais curto, o que impossibilitou a conclusão 
de 100% das metas apresentadas.  Por isso precisamos desses próximos dois anos para 
concluir as reformas estruturais e administrativas que o Clube precisa.

Realizaremos uma campanha baseada em propostas para continuar a melhorar o nosso 
querido Iate. Apresentaremos ideias para apreciação, críticas e sugestões. Não devemos 
aceitar que o debate sobre as propostas, saudável em qualquer democracia, enverede para 
ataques	pessoais	que	desqualifiquem	o	processo.	Pedimos	o	apoio	sócio	e	seu	voto	de	
confiança	para	continuarmos	este	projeto,	de	forma	a	evitar	retrocessos	e	para	que	o	Iate	
Clube de Brasília mantenha alta a bandeira de um dos melhores clubes sociais do país.

Diante disso, com as contas equilibradas, a Chapa VAMOs eM FReNTe iATe dará 
seguimento ao seu trabalho com a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao 
quadro social, especialmente na realização de eventos  sociais  e culturais,  primando  pelo 
aprimoramento das escolinhas, que são responsáveis pela formação de novas gerações 
de atletas  e de integração  dos jovens  do clube, que formarão  o quadro responsável pelo 
futuro  do Clube.
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CArteAdo

MeIo AMbIente

sInuCA

resultado do torneio de truco 
conselho diretor 2015

curso de jardinagem no iate

espaço da sinuca passa por reforma

No último final de semana, o Iate mais uma vez 
recebeu o tradicional Torneio de Truco Conselho Diretor. 
O Espaço Poliesportivo Sul foi o palco do evento e 
contou com a presença da Família Iatista. Confira os 
vencedores.

Os jardins embelezam e trazem tranquilidade, além 
de serem uma forma de reconciliação entre o homem 
e a natureza. Por isso, o Iate Clube de Brasília, através 
do Setor de Meio Ambiente, oferecerá um curso de 
jardinagem para os funcionários que executam atividades 
nas áreas verdes do Clube. O evento está marcado para 
os dias 30 de agosto e 4 de setembro, tendo também 
tem como público-alvo colaboradores interessados. 
O objetivo é qualificar a formação, implantação e 
manutenção de jardins saudáveis e obter conhecimento 
na seleção de espécies mais indicadas, proporcionando 
jardins agradáveis e harmoniosos.

Em virtude do avanço nas obras no Espaço da Sinuca, 
a partir da próxima semana as mesas de jogos serão 
deslocadas para o Iate TV. A mudança é provisória e 
ocupará somente um terço do local, que será adequado 
para abrigar da melhor forma tanto o espaço de 
convivência quanto a prática da modalidade.

A reforma do Espaço da Sinuca é necessária 
para oferecer mais conforto e estrutura aos seus 
frequentadores, a fim de preservar o investimento 
realizado em 2014 na revitalização das mesas de jogos 
e harmonizar  linguagem arquitetônica do local com o 
Espaço Poliesportivo Sul.

1º COlOCADO: Sebastião  Marcelo e Eden Salomão
2º COlOCADO: Rui Parente e José Gomes
3º COlOCADO: Marcelo Archinette e Adalcyr Júnior
4º COlOCAçãO: Procópio Figueiredo e Edson

náutICA

resultado da taça Xangô da classe 
snipe

gincana e acampamento da escolinha 
de Vela

Os Sócios proprietários de embarcações que tiverem 
interesse em dedetizar sua lancha ou veleiro, podem 
entrar em contato com a empresa PROPLANS (3047-
5444 / 9115-1592, Cleusa ou Márcio), que presta os 
serviços de dedetização para o Clube.

O vento fraco não prejudicou a homenagem da 
Flotilha 516 ao seu Patrono e Fundador do Clube, o Sr. 
Álvaro Sampaio. Após as três regatas realizadas, sagrou-
se tetracampeã a dupla Felipe Rondina e Luis Felipe 
Paulucci. Parabéns aos velejadores e principalmente ao 
Sr. Álvaro Sampaio pelo carisma e incentivo que sempre 
deu aos atletas. O resultado completo encontra-se no 
site www.iate.bsb.com.br/nautica.

A Diretoria de Esportes Náuticos informa a todos os 
alunos e pais/responsáveis que será realizado nos dias 
12 e 13 de setembro a gincana e o acampamento da 
Escola de Vela Infantil. A recepção das crianças, no 
dia 12/9, será a partir das 14h no Espaço Gourmet da 
Náutica. Estão convidados também todos os velejadores 
e velejadoras das categorias Estreante e Veterano da 
Classe Optimist. A data limite para inscrição será dia 7 de 
setembro de 2015. Façam já a sua inscrição e participem 
dessa aventura!

dedetização em barcos
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esporte

alunos do futebol e futsal recebem 
festa e comemoram com a família

evento celebra mês dos pais

No dia 16 deste mês, a Tribuna do Futebol foi o 
cenário escolhido para a Festa da Família, comemoração 
preparada especialmente para os praticantes de Futebol e 
Futsal, que promete ser tradição no Iate Clube de Brasília. 
O dia foi de descontração e harmonia nos campos, com 
a presença de mais de 80 alunos de diferentes faixas 
etárias da escolinha.

Como de costume, pais, tios e avós prestigiaram este 
belo evento e foram consagrados com uma medalha 
de participação, bem como os alunos. Para encerrar 
as atividades, foi oferecido um delicioso lanche com 
frutas, sucos, espetinhos e refrigerantes. Na ocasião, o  
diretor de Esportes Coletivos, João Alfredo Uchôa, e o 
Vice-diretor de Futebol, Arnaldo Martins, agradeceram 
a presença de todos e ao departamento de Futebol pela 
grande festa!

No próximo sábado (29), a partir de 9h, as Quadras 
de Tênis 10 e 11 do Iate sediam uma festa diferente! 
Dedicado aos pais dos alunos da Escolinha de Tênis, o 
evento contará com muita diversão e brincadeiras. Não 
vai faltar, é claro, cachorro-quente, pipoca, algodão 
doce, frutas, refrigerante e suco para a criançada! As 
mamães estão mais do que convidadas. Participe!

 A natação para bebês se baseia no processo 
pedagógico embutido no mundo de brincadeiras, 
respeitando cada etapa do desenvolvimento motor. Entre 
outros benefícios, a prática auxilia no desenvolvimento 
da linguagem, da visão/atenção, da força muscular e da 
afetividade. O Iate, sempre atento e disposto a trazer 
novidades aos Associados, realizará um aulão inaugural 
no dia 12 de setembro (sábado), a partir das 10h, na 
Piscina do Toboágua. 

O bebê que tiver de 1 ano até 3 anos e 11 meses poderá 
participar com apenas um responsável na piscina. Os 
interessados deverão entrar em contato com a Secretaria 
de Esportes para realizar a inscrição, uma vez que haverá 
limite do número de vagas para este evento.

Matrícula
 
A Secretaria de Esportes estará efetuando a matrícula 

mediante a apresentação do atestado médico do bebê e 
do adulto que participará das aulas. Essa atividade terá o 
custo mensal de R$ 75,00.

 
Haverá três tipos de turmas, separadas por faixa etária: 

Baby I (1 a 2 anos), Baby II  (2 a 3 anos) e Baby III (3 a 
4 anos). As aulas serão realizadas pela manhã e à tarde, 
com três turmas por período. Vale ressaltar que cada 
turma terá um limite de 20 alunos. Mais informações 
na Secretaria de Esportes. Confira os dias e horários na 
tabela abaixo.

natação para bebês no iate

MATUTiNO
Segundas e quartas-feiras     
Baby I (9h10min às 9h40min)          
Baby II (9h50min às 10h20min)
Terças e quintas-feiras    
Baby III (10h30min às 11h)

VesPeRTiNO
Terças e quintas-feiras
Baby I (15h30min às 16h)
Baby II (16h10min às 16h40min)
Baby III (16h50min às 17h20min)
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eMIAte

Quem participou do Passeio Ecológico promovido 
pelo Emiate não tem do que se queixar! Vista bonita, boa 
companhia, banho de cachoeira, além de muita alegria 
e disposição fizeram parte da visita dos Associados do 
Iate à Chapada Imperial. A reserva ecológica também 
propiciou a apreciação de espécies raras do Cerrado, 
bioma bastante rico do ponto de vista botânico. Ainda 
sobrou tempo para caminhada, tirolesa, arvorismo, 
redário, piscinas naturais, com café da manhã, almoço e 
lanche da tarde deliciosos. 

Passeio ecológico: diversão na 
chapada imperial

ACAdeMIA

Vem aí a meia maratona indoor de 
revezamento

A Academia do Iate sediará, no próximo dia 12 de 
setembro, a partir de 9h30, mais um grande evento! 
A Meia Maratona Indoor de Revezamento 2015 terá 
corrida em esteiras, competição entre oito equipes de 
10 integrantes cada. O percurso total será de 21km.  Os 
participantes terão à disposição UTI VIDA e massagista, 
receberão camisetas, além de medalhas de participação 
e troféu para a equipe vencedora. Ainda vai rolar um DJ 
para agitar a galera e um delicioso coffee break. Mais 
informações pelo telefone 3329-8755.

soCIAL

beACh tennIs

iate receberá encontro anual dos 
Pioneiros

iate promove clínica de beach tennis 
com 3º melhor atleta do mundo

“Não ergo tão alto o meu propósito. Inspira-me, isto 
sim, o desejo de recompor diante de meus patrícios, sem 
distinguir amigos ou adversários a vida que realmente 
vivi, na sua modéstia, nas lutas e também nas suas 
vitórias”. Foi assim que Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
ex-presidente e patrono do Iate Clube de Brasília, definiu 
sua trajetória. E para homenagear os 113 anos de seu 
nascimento, o Clube dos Pioneiros de Brasília e o Iate 
Clube se uniram com o intuito de resgatar a história do 
homem que tanto fez pela capital federal e pela nação.

Este ano, o Jantar Dançante do XLII Encontro Anual 
dos Pioneiros será realizado no Salão Social do Iate, em 
12 de setembro, a partir das 20h. O tradicional evento 
tem como atração o Grupo de Seresteiros Peixe Vivo, 
diretamente da cidade natal de JK.  O convite custa 
R$ 300 e tem como forma de pagamentos cartão ou 
cheque. Adquira seu convite no Clube dos Pioneiros 
(SCEN Trecho 1, lote 1/11), na Tesouraria do Iate ou no 
Conjunto Nacional (sala 5024). Vale ressaltar que todos 
os participantes deverão portar traje passeio completo. 
Mais informações podem ser consultadas através dos 
telefones 3328-6516 / 9657-9486 / 3326-7326 / 9987-
6674.

Vini e Nat Font, atletas consagrados da modalidade, 
são presença confirmada na 1ª Clínica de Beach Tennis 
do Iate Clube, que acontecerá nos dias 5 e 6 de setembro.  
As turmas serão de até 6 pessoas, divididas por categoria 
e com duração de duas horas entre aula e jogo. Vale 
ressaltar que as vagas são limitadas. Mais informações 
pelo e-mail beachtennis.iateclubedebrasilia@gmail.
com. Participe!

aniversário da academia

No próximo domingo (30), a partir de 10h, a 
Academia comemora seus 7 anos no Espaço Saúde com 
aulas específicas e divertidas (vagas limitadas). De 10h 
às 11h30, a Zumba tomará conta da festa. No mesmo 
horário, haverá ainda o desafio entre atletas selecionados 
de Treinamento Funcional e aula de Cycling. Após 
as aulas, a partir de 11h30, vai rolar um churrasco de 
confraternização com banda ao vivo. 
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1ª  ClAsse MAsCUliNO                               
Campeão: Marco Battaglini
Vice – Campeão: Marcelo Chaves
2ª Classe Masculino
Campeão: Carlos Murilo
Vice - Campeão:  Marcelo Klimkievicz

3ª ClAsse MAsCUliNO
Campeão: Kaio Sampaio
Vice – Campeão: João Paulo Menegaz

4ª ClAsse MAsCUliNO
Campeão: Allan Fernandes
Vice - Campeão: Renato Ramos

5ª ClAsse MAsCUliNO
Campeão: Flávio Nogueira
Vice - Campeão: Paulo Siqueira
Acima De 60 Anos Masculino
Campeão: Francisco Coelho
Vice-Campeão: Antonio Carlos Abrantes (Cacau)

2ª ClAsse FeMiNiNA
Campeã: Teresa Lírio
Vice-Campeã: Milena Baqui

3ª ClAsse FeMiNiNA
Campeã: Ana Beatriz Carvalho
Vice-Campeã: Nena De Faria

tênIs

Premiação da 2ª etapa do circuito 
interno

No último domingo (23), a turma do Tênis celebrou 
o encerramento e a premiação da 2ª Etapa do Circuito 
Interno da modalidade. Com a participação de mais de 
100 tenistas, o torneio foi um sucesso absoluto. Veja os 
vencedores.

Atenção, sóCIo

Posto médico passará por manutenção

Palmeiras serão retiradas 
temporariamente

Informamos ao quadro social que o Posto Médico será 
interditado no período de 31 de agosto a 4 de setembro 
para realização da troca geral do piso vinílico. Durante 
o período, os atendimentos serão efetuados no Fraldário.

Em virtude da construção no novo parque infantil, as 
palmeiras localizadas ao lado da Piscina da Baleia estão 
sendo retiradas temporariamente para a implantação dos 
novos brinquedos. Após as obras, todas serão replantadas 
no mesmo local.

espAço sAÚde

sauna passa por mudanças e recebe 
melhorias

brinquedos infláveis aos finais de 
semana

Recentemente, a Sauna localizada no Espaço Saúde 
passou por algumas mudanças a fim de proporcionar 
ao quadro social maior qualidade nos momentos de 
relaxamento. O espaço conta agora com duas caldeiras a 
vapor, além de oferecer dois tipos diferentes de essência 
de eucalipto. A estrutura destinada aos funcionários 
do setor também passou por melhorias, com uma nova 
copa.

 

Vale lembrar que todos podem usufruir da sauna, 
basta efetuar o pagamento no valor de R$ 10 (Sócios) 
e R$ 30 (não Sócio) ou adquirir o pacote de 15 sessões 
por R$ 105. Ainda: uma sessão de massagem dá direito 
a utilizar a sauna sem custo adicional. O horário de 
funcionamento de segunda a sexta-feira é das 9h às 
21h30; aos sábados, das 10h às 20h30; aos domingos e 
feriados, das 10h às 16h30.

 Até o término do mês de setembro, brinquedos 
infláveis serão montados todos os finais de semana como 
opção de lazer para as crianças. A alternativa é decorrente 
da revitalização do parque infantil, que está interditado 
para as obras. O novo playground apresentará um piso 
renovado, brinquedos modernos e 100% acessível. Todo 
o projeto foi produzido a fim de que todas as crianças, 
independente das limitações, usufruam do parque feito 
especialmente para elas divirtam-se e pratiquem a troca 
de experiências.

engenhArIA



JORNAL DO IATE Edição nº 35, 29 de agosto 4 de setembro de 20158
/iatebsb @iatebsb @iatebsb @iatebsb

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

29/08/2015 – Sábado
 Marcos Carraca

30/08/2015 – Domingo
Alarico Jácomo

AnIVersArIAntes
29/08 Fernando Cesar Crosara, Alexandre Pochyly 
da Costa, Josias Ferreira Leite Junior,  Marcia de 
Souza F. Brum Rodrigues, Davi Antunes Lima, 
Raimundo Nonato de Melo Filho, Ana Claudia 
Cordeiro Correia Lima, Pedro Bernardino Reis 
Gomes, Geraldo Brindeiro, Clenio Cristiano de C. 
Fonseca, Adriana Silveira Machado

30/08 Fabiano Burjack Maranhao Gomes de Sa,  
Mirella Marques Trigo de Loureiro, Jose Felipe 
dos Santos Filho, Marcos Brandao Fernandes 
Marinho, Marcelo de Oliveira Andrade, Solon 
Coutinho de Lucena Filho, Luiz Augusto Nunes 
Dutra, Fabio Velloso Wolff

31/08 Guilherme Walder Mora Ramalho, Luciana 
Sampaio Duarte, Alexandre Barreiro Lourenco, 
Geraldo Braga Filho, Claudia Rachid Machado, 

Luciana Ribeiro Melo de Moraes, Placido Rocha 
Sobrinho, Vilmo Jose Amaral de Oliveira

01/09 Gisela Goulart Valadares, Gustavo Sasaki 
Cavalcanti, Adriana Sobral Lourenco, Julio Cesar 
Bezerra de Siqueira, Joao de Deus Madureira Neto, 
Eduardo Medeiros de Morais, Julia Penteado Melles 
Goncalves, Maria de Fatima Pereira David, Elaine 
Miranda Carvalho, Diogo Machado de Carvalho

02/09 Monica Ortega, Mauro Porto, Fernando de 
Carvalho Nery, Wajiha Nasser Ximenes, Wilson 
Paulo F. Felix Junior, Ricardo Silva Cavalcante, 
Fernanda Machado Dutra Bisinotto, Andre Queiroz 
de Medeiros, Gilton Saback Maltez, Tatiana Abreu 
F. Chalub Bicalho, Danilo Mello Mattos, Leonardo 
Mendes Lacerda

03/09 Carlos Roberto Dos Santos Muniz, Gisela 
Cristina Dantas V. de Ulyssea,Wilton dos Santos 
Junior, Maria Olimpia Jimenez Almeida, Silvia 
Henriques Ribeiro de Oliveira, Rodrigo Ferreira 
Nogueira, Arnaldo de Oliveira Borges Junior, Jose 
Cruz Filho, Jose Wamberto P. de Assuncao Junior, 
Marcelo Augusto Dutra Labuto, 

04/09 Alexandre Tadeu de Oliveira, Gustavo 
Queiroz De Melo Rodrigues, Tamer Najar Seixas, 
Renato Correa Teixeira, Joao Batista Brito Pereira, 
Liana David Macedo, Renato Correa Teixeira, 
Virginia de Fatima Medeiros Augusto, Luiz Claudio 
Nasser Silva, Arthur Cezar da Silva Junior, Cassio 
Murilo dos Santos, Rafaella Queiroz Monsa de 
Sales Dias, Jose Antonio Ferreira Rios, Margareth 
Machado Mattos Serejo, Paulo Quintiliano da 
Silva

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

Renata Andressa de Almeida Bauer Rodrigues da Cunha, Lucas de Goes Passos Porto
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 joVeM

iate Jovem promove palestra empreendedora

Na primeira quinzena 
de setembro, a vice-

diretoria do Iate Jovem 
realizará, em parceria 
com a vice-diretoria de 
Gestão de Pessoas, uma 
palestra com o Gerente da 
Unidade de Atendimento 
Individual do Sebrae 
Nacional, professor de 
Gestão Empreendedora no 
Centro Universitário do 
Distrito Federal (UniDF) e 
Universidade de Brasília 
(UnB), Enio Duarte Pinto.

 
Com o tema “Desafios 

e oportunidades para 
transformar uma ideia em 
um negócio de sucesso”, 
a palestra será dia dia 9/9 

(quarta-feira). Enio, que além de economista tem MBA’s 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fundação Dom 
Cabral e IBMEC, discutirá sobre empreendedorismo, 
componentes empreendedores e inovação; indicativos 
internacionais e dados macroeconômicos.

 
A palestra é gratuita e está marcada para às 19h, 

no Salão Social. Enio Pinto já participou de diversos 
cursos para formação de executivos em instituições 
internacionais, como INSEAD (França), SILO (Itália) 
e Stainbeis (Alemanha). Participe! Desperte o espírito 
empreendedor que há em você. 

 Participantes terão desconto na festa Arpoador 

E a Festa Arpoador vem aí! Aqueles que já quiserem 
garantir sua entrada, atenção: desconto de R$ 15 para 
todos que assistirem a palestra. 

Produzida também pela vice-diretoria Jovem, a festa, 
com vista para o Lago Paranoá, promete proporcionar um 
clima carioca com muita gente bonita e com o melhor 
do hip hop, house e funk. Salve esta data! Dia 15/9, a 
partir das 23h.


