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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

Está chegando a hora da 51a Colônia de Férias do 
Iate Clube de Brasília! A abertura será hoje, dia 
07 de janeiro, em meio a uma grande festa, das 
10h às 14h, no estacionamento interno do Clube, 

em frente ao Salão Social. Haverá show com a Banda 
Matrakaberta, presença dos monitores, com atividades 
divertidas e vários brinquedos infláveis, além de 
carrocinhas de churros e pipoca. O Corpo de Bombeiros 
também está na abertura, expondo caminhões e 
conversando com as crianças, que poderão ver de perto 
os equipamentos por eles utilizados. 

A Colônia de Férias será realizada de 09 a 20 de 
janeiro e atenderá crianças de 4 a 13 anos. Ainda há 
vagas em algumas turmas e as inscrições podem ser 
feitas na Superintendência do Clube, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 
16h. Excepcionalmente neste domingo, dia 08, véspera 
do início da Colônia, serão realizadas inscrições das 
9h às 12h. O pagamento pode ser efetuado via boleto 
na mensalidade ou cartão de débito. Estão incluídos 
camiseta, mochila e sucos de uva e maracujá.

O Comodoro Edison Garcia, Presidente do Ciate, 
explica que a proposta da Colônia de Férias do Iate é 
aliar diversão com cultura e esporte. “As atividades 

Será hoje a grande festa de abertura da 
Colônia de Férias do Iate

envolvem recreação, esportes e socialização. Aqui as 
crianças encontram o ambiente ideal para brincar em 
total segurança e ampliar as amizades”, disse.

As atividades serão realizadas de segunda a sexta-
feira, das 14h às 18h. Haverá oficinas de capoeira, dança, 
circo, teatro e música, além de atividades recreativas nas 
piscinas, quadras de areia e peteca, show de mágica, 
brinquedos e filmes diversificados. Os já tradicionais 
passeios externos não poderiam faltar: casas de festas, 
boliche e culturais. 

Para os apaixonados por esportes náuticos, que 
curtem estar em contato com Lago Paranoá, no mesmo 
período, a 19a edição do Vela na Férias vai entreter as 
crianças com aulas de iniciação à vela, cooperação 
e disciplina, salvatagem, marinharia e execução e 
utilização dos nós. Podem participar crianças e jovens 
com idade entre 8 e 14 anos.

Os pais poderão ficar tranquilos, pois na Colônia 
de Férias do Iate Clube de Brasília, as crianças  são 
assistidas por monitores experientes, e têm à disposição 
serviço médico e odontopediátrico, seguranças e salva-
vidas. Mais informações pelos telefones 3329-8726 ou 
3329-8727.



JORNAL DO IATE Edição nº 01, 07 a 13 de janeiro 20172

CONSELHO DELIBERATIVO

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MESA DIRETORA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 004/2016

A MESA DIRETORA DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, de 
acordo com o art. 21, XI, do seu Regimento Interno, considerando a decisão tomada 
na reunião realizada nesta data, tendo em vista o parecer favorável da Comissão 
de Obras, referente ao projeto de “Modernização da Iluminação das Quadras de 
Tênis 01, 02 e 03, de Beach Tênis 01, 02, 03, 04 e 05 e de Futevôlei 01 e 02, 
R E S O L V E, ad referendum do Colegiado, autorizar a abertura do processo 
licitatório do mencionado projeto, bem como a planilha de custos e o cronograma 
físico-financeiro, aprovados pelos Conselhos Deliberativo e Diretor na Proposta 
Orçamentária para 2016, devendo o resultado da licitação, juntamente com o 
projeto da obra serem submetidos ao Conselho Deliberativo, nos termos do art. 75, 
X, do Estatuto. 
 
Esta Decisão entra em vigor nesta data e será publicada no Jornal Semanal do Iate, 
inserida no sítio oficial www.iatebsb.com.br e afixada no quadro de Avisos do Clube.

Brasília, 21 de dezembro de 2016.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

CÉSAR RODRIGUES ALVES         MAURO DINIZ BRUMANA
1º vice-Presidente                       2º vice-Presidente

           JOÃO LIMA BASTOS              CARLOS ALBERTO CARDO
1º Secretário                           2º Secretário

Para melhor atender os Sócios, os campos de Futebol 
Society Nº 01 e Campo de Futebol Principal estarão 
interditados até o dia 29 de janeiro, para a manutenção 
dos gramados.

Foi inaugurado nesta sexta-feira o novo complexo 
Spa Saúde do Iate Clube. Uma das grandes novidades 
de 2017, o novo espaço traz novidades e melhorias nos 
serviços de Massagem e Sauna do Clube. O complexo 
foi revitalizado e oferecerá os serviços de sauna seca e 
molhada, que continuam sendo administrados  pelo 
Iate Clube, e a massagem, que é agora executada pela 
concessionária vencedora do processo licitatório.

Segundo o Comodoro Edison Garcia, foi formado um 
Grupo de Trabalho que realizou um estudo profundo sobre 
a situação do mercado de Brasília. “Eles se empenharam 
e  visitaram várias empresas, dentro e fora de clubes, e 
chegaram à decisão de terceirização do serviço como a 
mais acertada. Agora, entregamos um local mais aprazível, 
demonstrando o cuidado desta Gestão de investir no Iate 
para o melhor atendimento ao Sócio”, disse. “Além disso, 
a nova empresa traz outro tipo de serviço com valor 
agregado, uma linha da estética além da massagem que 
era oferecida anteriormente. Estamos apostando que é a 
melhor decisão para o usuário”, continuou.   

Mesmo com as melhorias, o preço da massagem 
relaxante foi mantido e, no caso da drenagem linfática e 
da massagem Ayurvédica, houve redução dos valores de 
R$ 54 para R$ 40, e de R$ 59 para R$ 55, respectivamente. 
Ainda, existem desconto para quem adquirir pacotes com 
10 sessões. O horário de funcionamento continua das 9h 
às 21h30 (segunda à sexta), das 9h às 20h30 (sábados) e 
de 9h às 16h30 (domingos e feriados).

Secretaria de Esportes Individuais
Segunda a sexta-feira: 9h às 18h
Sábados, domingos: 9h às 15h

Secretaria de Tênis
Terça a sexta-feira: 9h às 20h
Sábados, domingos: 8h às 16h

Durante o mês de janeiro, os horários de 
funcionamento da Secretaria de Esportes Individuais e 
da Secretaria de Tênis serão alterados. Confira:

interdição do campo de futebol

começa a funcionar o novo complexo 
spa saúde

Horários de funcionamento alterados

ATENçãO SóCIO

GESTãO
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Elegância, sofisticação e animação marcaram a 
festa temática de Réveillon do Iate Clube de Brasília. O 
Salão Social do Clube recebeu luxuosa decoração em 
homenagem ao Rio de Janeiro. Monumentos e pontos 
turísticos icônicos da Cidade Maravilhosa, como os 
Arcos da Lapa, o Cristo Redentor, o Copacabana Palace 
e o calçadão de Copacabana estavam presentes, assim 
como a natureza exuberante, com mini palmeiras e 
muitas flores coloridas. Logo na entrada, os convidados 
foram recebidos pelos anfitriões, o Comodoro Edison 
Garcia, o Presidente do Conselho Deliberativo, Rudi 
Finger, o 1º Vice-comodoro, Gilson Luz, e o 2º Vice-
comodoro Franscisco Zenor.

O alto astral e a alegria carioca contagiaram a 
todos os presentes, que se divertiram e lotaram a pista 
de dança, ao som da Yellow Band, do Grupo Toccata, 
a noite inteira. Merecem destaque a já reconhecida 
queima de fogos do Iate à beira do Lago, que este 
ano teve 12 minutos de duração, e a apresentação 
de passistas e da Bateria Ritmo Quente da Aruc, que 
animaram os convidados com famosos sambas enredos 
na hora da virada.

Foram muitos os brindes à chegada de 2017, com 
espumante Casa Valduga, vinho chileno e uísque 
12 anos. O buffet Sweet Cake foi o responsável pelo 
irretocável cardápio, que incluiu mesas de antepastos 
com queijos diversos, coquetel volante, ilhas de crepes, 
massas e temaki, além de jantar completo e mesa com 
festival de sobremesas. Foi uma deliciosa forma de 
entrar com fartura e com o pé direito em 2017.

alegria carioca deu o tom do réveillon 2017 do iate
SOCIAL
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DIRETORES DO DIA

07/01/2017 – Sábado 
João Uchoa

08/01/2017 - Domingo
Procópio Noronha

ANIVERSARIANTES

07/01 Tomaz Alves Nina, Alexandre Cardoso 
Miziara, Ely Toscano Barbosa, Marcio 
Antonio da Fonseca Rodovalho, Caroline 
Miranda Rabelo, Renato de Oliveira Andrade

08/01 Rodrigo Otavio Donati Barbosa, Luiz 
Artur Arantes de Freitas, Eduardo Maria de 
Macedo Franca, Franz Siegfried Hoyler, 
Marta Regina R. da Cunha Andrade, Joffre 
Lellis Filho, Benedito Luizari Filho, Cicero de 
Souza Almeida Junior, Annibal Nery Junior, 
Sergio Henrique Mariu, Patricia de Oliveira 
Mart. Ferreira, Luiz Frederico de Bessa 
Fleury, Maria Roseli Cassano Borella, Marilia 
Macedo Klotz, Andreas Yamagata, Rodolfo 
Goncalves Junior, Maria Cecilia Cunha 
Canto de Miranda, Isabele Jacob Morgado, 
Thales Emiliano de Passos Filho, Eduardo de 
Campos Amaral

09/01 Luis Fernando da Costa E Silva, Flavio 
dias Patricio, Rafael Gomes de Almeida, 
Guilherme de Souza e Cassia, Jose Carlos 
Pereira, Orlando Rodrigues da Cunha Neto, 
Adrienne Rossi Fonseca, Erick Calheiros 
de Lima, Luciano Roberto de O. Carvalho, 
Eduardo Bastos Furtado de Mendonca

10/01 Mariana Pescatori Candido da Silva, 
Luiz Claudio Augusto de Oliveira, Jose 
Raimundo Oliveira Silva, Oswaldo Paiva 
da Costa Gomide, Edgar Acosta Dias, João 
Ricardo S. Torres da Motta, Ivan Machado 
Barbosa

11/01 Rodrigo Gonzaga Rocha, Cassio 
Ruy Caporal, Warner Bento Filho, Getulio 
Humberto Barbosa, Bruno Medeiros 
Cavalcanti de Queiroz, Laercia Abreu 
Vasconcelos, Maria Aurelia da Silva, Katia 
Christina Lemos, Monica de Faria Franco 
Negrao, Helena de Luca Coimbra

12/01 Rodrigo Morais Loyola, Rosana Leite 
Fermon, Braulio Bougleux Couto, Mauro 
Argiles Leal de Meirelles, Luciano Ponte de 
Oliveira, Luiz Carlos Gerth dias, Valeria da 
Costa Lima Billafan, Joao Oreste Dalazen, 
Juliana Mourao Albuquerque, Ubiratan 
Moreira Santos, Eduardo Augusto Rodrigues 
Tosta, Patricia Goncalves Rocha, Fernando 
Pedro de Brites, Juliana Garoni de Oliveira 
Gomes, Jamile Jibran Ferreira, Jorge Luiz 
Silva Jatoba, Marcos Hecht

13/01 Maria Alice de Medeiros, Antonio 
Carlos Costa R. Vianna, Alberto Villas B. T. 
de Carvalho, Marilia do Nascimento Silveira, 
Lincoln de Souza Chaves, Mariana Freire 
Santos Estrela, Monica Torres Silva, Marcos 
Andre Eira de Aquino, Fabiano Mendes 
Rocha, Alessandra Andrade de Jesus

Aos interessados em ingressar na Escola de Vela 
Infantil do Iate Clube de Brasília, que tenham idade 
entre 7 e 14 anos, a Diretoria de Esportes Náuticos 
informa que estão abertas as inscrições para o curso. As 
aulas terão início  no dia 11 de março e são gratuitas. 
O barco (Optimist), materiais e colete salva vidas são 
oferecidos pelo Iate, sem custo para os alunos. As aulas 
são realizadas aos sábados e domingos, 9h30 às 12h30. 
AS VAGAS SÃO LIMITADAS! Informações na Secretaria 
de Esportes Náuticos, telefone 3329-8747.

A tradicional Feijuca do Iate Clube de Brasília já tem 
data marcada. Será no sábado, dia 18 de fevereiro. O 
evento, all inclusive, promete animar o pré-carnaval de 
Sócios e convidados. Além do farto buffet de feijoada, 
com carnes separadas, e open bar de caipirinhas e 
cerveja, haverá show com a cantora Adriana Samartini, 
considerada a rainha do axé em Brasília. Fique atento: 
em alguns dias terá início a venda das camisetas-convite, 
na Superintendência do Clube.

Um grupo de sete velejadores do Iate Clube de 
Brasília participa do Campeonato Brasileiro da Classe 
Optimist 2017, em Vitória (ES), que teve início no dia 
04 e segue até o dia 14 de janeiro. O Campeonato conta 
a participação de velejadores de todo país. A exemplo 
de outros campeonatos, a Diretoria de Esportes Náuticos 
espera receber os nossos pequenos velejadores com 
alegria e conquistas.

Venha velejar conosco! feijuca do iate 2017

campeonato brasileiro da classe 
optimist 2017

NáuTICA SOCIAL


