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A coleta seletiva é o primeiro e o mais importante passo 
para fazer com que vários tipos de resíduos sigam 
seu caminho para a reciclagem ou destinação final 

correta. Este ato é de extrema importância para a sociedade, 
além de gerar renda para milhões de pessoas e economia 
para as empresas, que colaboram com a sustentabilidade, 
e ajudam a preservar o meio ambiente.

Por esse motivo, aqui no Iate Clube de Brasília o lixo tem 
destino certo. Todos os dias uma equipe recolhe os resíduos 
sólidos descartados, como plástico, metal e papelão, e os 
leva para um local adequado onde são separados para fins 
de reciclagem. O próximo passo é prensar o material em 
uma máquina específica que o Clube possui. 

reciclagem e meio ambiente: 
o iate leva a sério

Após esse procedimento, o material separado e prensado 
é vendido para cooperativas de reciclagem que dão destino 
correto aos resíduos, que podem ser reaproveitados de 
diversas maneiras. Outra preocupação do Clube é com 
o lixo orgânico, que é armazenado corretamente em um 
outro ambiente e recolhido por um caminhão todos os 
dias. 

Além da reciclagem, no mesmo local é realizado o 
cultivo de mudas que são destinadas para o plantio nas 
áreas do Iate. Com esta ação, diminuímos a extração de 
matéria prima da natureza gerando mais economia e 
ajudando na recuperação do meio ambiente. 
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resultado do 14º torneio de tênis iate 
com amor

ciate está com inscrições abertas

Terminou no último fim de semana o 14º Torneio de 
Tênis Iate com Amor 2014. Além de reunir casais e duplas 
mistas na modalidade, a competição também teve caráter 
beneficente. Isso porque todos os valores referentes às 
inscrições dos participantes serão doados ao Encontro 
Master do Iate (Emiate).

A premiação também será em grande estilo. A entrega 
dos troféus acontece no próximo dia 11 de julho, em um 
jantar dançante na Pérgula do Salão Social, a partir de 
20h30. Os convites já estão sendo vendidos na Secretaria 
de Tênis para todos os Associados ao preço de R$ 60 
(individual). Informações no telefone 3329-8754. Veja os 
resultados do Torneio.

CHAVE CASAIS “A”

Dupla campeã: Henrique Soares e Adriana Soares
Dupla Vice-Campeã: Gilson Luz e Regina Luz

CHAVE CASAIS “B”

Dupla campeã: Ralph Albert Wagner e Clarissa Wagner 
Dupla Vice-campeã: Claudio Ramos e Mônica Leite

CHAVE MISTA “A”

Dupla campeã: Marcelo Klimkievicz e Karla Haje
Dupla Vice-campeã: Marcelo Chaves e Rosa Okamura

CHAVE MISTA “B”

Dupla campeã: Antonio Carlos Abrantes (Cacau) e Luciana Leão
Dupla Vice-campeã: Claudio Ramos e Marlis Amaral Chaves

Natação, artes, futebol, dança, inglês, capoeira, judô, 
canto, acompanhamento escolar. Essas são apenas algumas 
das inúmeras atividades que o Centro de Atividades 
Educacionais do Iate (Ciate) oferece para crianças de 4 
a 13 anos, com objetivo de desenvolver e incentivar o 
crescimento dos pequenos. E se você, pai e mãe Iatista ainda 
não matriculou seu filho no Ciate, esta é a oportunidade. 
Procure a Secretaria do Centro e faça já o agendamento nas 
aulas experimentais, para que a criança conheça o ritmo e 
possa se identificar com as atividades. As aulas começam 
no próximo dia 16 de julho.

A Diretoria Náutica convida os jovens Sócios com idade 
entre 7 e 14 anos para participar da Escola de Vela. As 
aulas começam no dia 19 de julho, nos horários de 9h30 
às 12h30, aos sábados e domingos, com opção de aulas 
também às quartas e sextas-feiras, das 14h30 às 17h30.

Na categoria iniciante – a Classe Optimist – o aluno 
terá o apoio dos técnicos da Náutica que, de forma lúdica, 
ensinarão a garotada a velejar em segurança e a se preparar 
para regatas de competição, assim como fizeram os grandes 
velejadores e medalhistas olímpicos Torben e Lars Grael, 
que iniciaram suas carreiras no Iate Clube de Brasília. Traga 
seu filho ou filha! Informações: 3329-8747.

traga seu filho para aprender a velejar

No Mundial Júnior da Classe Lightning, realizado no 
Canadá, o atleta do Iate Clube de Brasília, Felipe Rondina 
sagrou-se campeão no comando do único barco brasileiro, 
com os proeiros José Afonso Hackerott (Yacht Club 
Paulista) e Thomas Sylvestre (Yacht Club Santo Amaro). A 
concorrência acirradíssima das outras 23 jovens tripulações, 
de três velejadores cada, exigiu bastante dos brasucas que 
enfrentaram o desafio com brio e competência, e venceram 
quatro das seis regatas. A campanha foi patrocinada pela 
Confederação Brasileira de Vela (CBVela) e, no caso do 
Felipe, foi apoiada pelo Iate Clube de Brasília. Fotos, 
súmulas, resultado final e demais informações podem ser 
obtidos no site www.lightningclass.org.

atleta do iate é campeão mundial 
júnior da classe lightning

Os exercícios holísticos são atividades de baixo impacto 
que buscam melhorar a postura e a consciência corporal. 
O nome vem do grego holus, que significa “todo”. O foco 
sai dos conjuntos musculares específicos e se volta para 
movimentos que atinjam mais partes do corpo. A prática 
pode ajudar no tratamento e na prevenção de doenças nas 
articulações, nos músculos e nos ossos, além de auxiliar no 
sono, na postura e até no equilíbrio emocional.

Para Marlus Padovan, professor do Iate especializado 
em fisiologia, cinesiologia da atividade física da saúde, 
acupuntura e pilates, os resultados têm maior amplitude. 
“Não envolve só a questão física, mas também a parte 
mental e espiritual”. E se você quer conhecer a atividade, o 
Iate Clube oferece a prática às segundas e quartas, de 20h10 
às 21h, e às terças e quintas, de 22h10 às 23h. Vale lembrar 
que as aulas são gratuitas para os Sócios matriculados na 
Academia e que não há restrição para participar. Mais 
informações: 3329-8755.

Você conhece o alongamento 
holístico?

Felipe Rondina,  José Afonso Hackerott  e Thomas Sylvestre: equipe campeã do Mundial Júnior

Ralph Wagner, Clarissa Wagner, Mônica Leite e Cláudio Ramos, campeões da categoria Casais “B”

Equipe campeã em ação no Canadá 

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustível (ANP) realizou no último dia 16/6 
fiscalização no Ponto de Abastecimento do Iate Clube 
de Brasília (ICB) e certificou a qualidade do combustível 
oferecido pelo Clube, bem como orientou que todos 
os Sócios e dependentes deverão cadastrar, até o dia 1º 
de agosto, os veículos de sua propriedade que utilizam 
o combustível oferecido pelo Clube. Para realizar o 
procedimento, os Associados devem procurar a Secretaria 
Social e apresentar cópia do documento do carro ou fazer 
o registro diretamente no Ponto de Abastecimento, com a 
documentação solicitada.

A exigência atende aos termos do § 2º do Art. 10 da 
Resolução nº 12 da ANP que determina, entre outras 
medidas, a manutenção de cópias dos documentos dos 
veículos autorizados a abastecer no local. Os registros 
deverão permanecer próximos à bomba de abastecimento 
para conferência e liberação. Além disso, todos os carros 
serão, posteriormente, identificados para facilitar o 
abastecimento, cumprindo as regras estabelecidas pela 
Agência.

Após o prazo final, apenas os veículos registrados  
poderão utilizar o Ponto de Abastecimento. O Clube se 
preocupa em garantir a melhor prestação do serviço aos 
Sócios e dependentes, observando o cumprimento de todas 
as regras  e assegurando a continuidade dos benefícios 
oferecidos.

Abastecimento no título

Os Sócios e dependentes devem ficar atentos! A 
partir do dia 1o de agosto, o ressarcimento ao Ponto de 
Abastecimento será efetuado exclusivamente no título. 
Os titulares com senhas cadastradas poderão realizar o 
procedimento automaticamente. No entanto, é preciso 
emitir autorização para que os dependentes utilizem o 
serviço. A exigência tem como objetivo atender às normas 
da ANP.

ACAdeMIA

A Academia acabou de receber 15 novas bicicletas 
para o espaço do Cycling Indoor. Mais modernos, os 
equipamentos agora vêm com monitores para que os 
alunos e professores possam ter um acompanhamento 
diferenciado e melhorias na atividade. Com as bicicletas é 
possível medir as calorias perdidas, a frequência da prática 
e as rotações por minuto. 

Com os equipamentos o aluno recebe em tempo real 
os resultados da atividade e, junto com o professor, pode 
avaliar onde é preciso melhorar (aumentar ou diminuir a 
frequência), dando mais estímulo e incentivo para alcançar 
os objetivos no exercício diário.

mais monitoramento nos exercícios
Resolução ANP N 12/07

Art. 10. No caso de o detentor das instalações estar identificado em 
forma de grupo fechado de pessoas físicas ou jurídicas, previamente 
associadas em forma de cooperativa, consórcio ou condomínio, à 
exceção de condomínio edilício, poderão ser abastecidos na Instalação 
do Ponto de Abastecimento os equipamentos móveis, veículos 
automotores terrestres, aeronaves, embarcações ou locomotivas que 
estejam registrados em nome das pessoas físicas ou jurídicas que o 
integram e em nome do próprio grupo fechado.
(…)
§ 2º Deverão estar disponíveis na Instalação do Ponto de 
Abastecimento os seguintes documentos: I) relação dos equipamentos 
móveis, veículos automotores terrestres, aeronaves, embarcações ou 
locomotivas a serem abastecidos, discriminando o tipo de combustível; 
II) relação das pessoas físicas ou jurídicas que integram a cooperativa, 
o consórcio ou o condomínio; e III) cópia dos Certificados de Registro 
e Licenciamento de Veículo, para o caso de veículos automotores 
terrestres, e da documentação comprobatória de propriedade, para 
os demais veículos e equipamentos, ou, quando for o caso, cópia 
(s) do(s) contrato(s) comprobatório(s) de posse direta, tais como 
contrato de locação, de arrendamento ou de comodato, bem como 
dos contratos de prestação de serviços, de fornecimento agrícola 
ou pecuários para indústrias ou de parceria agrícola, pecuária, 
agroindustrial ou extrativista, registrado(s) em cartório, firmado(s) 
com a cooperativa, o consórcio ou o condomínio.

Cadastramento de veículos deve 
ser feito até o dia 1o de agosto

Força e garra garantiram a vitória da equipe

AvIso

Informamos que devido a realização da festa julina dos 
funcionários, o Lava-jato do Iate funcionará somente até às 
12h no próximo dia 11/7.

lava-jato interditado dia 11/7
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DIRETORES DO DIA

05/07/2014 – Sábado
Rafael Aimone

06/07/2014 – Domingo
Procópio de Noronha

AnIveRsARIAntes
05/07 Luiz Victor de Luca Propato, Gervásio Tobias da 
Silva, Luciane Zanella, Ronaldo Vieira Teles, Paula de 
Castro Bicalho, Roberta Maria Gurjão Lott Cauceglia, 
Rita de Cássia Barbosa, Ricardo Bicalho Passos, Nora 
Elizabete Bueno Silva, Guilherme Sanches de Faria, 
Miguel Ramirez Sosa, Ênio Vidigal Oliveira, Ana Cristina 
de P. Vieira, João Marcelo do A. Madureira, Fernanda 
Nardelli de Carvalho Cardim e Diomar Corrêa da Costa 
Neto.              

06/07 Juliana Corrêa Sartori, Paulo Dolabela de Lima 
e Vasconcelos, Wildemir Antônio Demartini, Leonardo 
Lima Chagas, Mário Antônio A. Horta Barbosa, Maurício 
Mustefaga, Carlos Eduardo Pedretti Andrade, Luiz 
Estevão de Oliveira Neto, Ken Habara, Zuleide do Valle 
Oliveira Ramos, Otávio Augusto S. de S. Rodrigues, 
William Santos da Silveira e Maria Luiza A. da Silva.                  

07/07 Adriana Marcondes Amaral, Lisa Marini Ferreira 
dos Santos, Lander Sampaio de Souza, Ernesto Carneiro 

Preciado, Paulo César Lopes P. Lima, Bruno Henrique de 
Araújo e Alexandre Lucho Langer.                   

08/07 Leonardo de Araújo Marques, Renato Duarte Lobo 
Furtado, Adriana Aparecida Gomes Cordeiro, Vânia 
Lucia Gimenes Cardoso Peppe, Luís Felipe Galeazzi 
Franco, Tiago Falcão Silva, Carmen de Azevedo V. e 
Gonçalves, Ricardo Macêdo, Paulo de Tarso Ribeiro 
Vilarinhos, Zich Moyses Júnior, Cláudio Roberto de 
Souza, Sérgio Kury, Ivan Simas, Ibrahim Abdul Hak Neto 
e Elizabeth Lopes Bastos.      
             
09/07 Marcelo Rodrigues Portela Nunes, Maria Cristina 
de M. A. Guimarães, Flávio Mello Baars Miranda, 
Andreza Oedenkoven V. Rodrigues, Vera Olívia Gomes 
Guimarães, Luciano Krebs Gonçalves, Tânia Margareth 
Nunes Milhomens, Maria Paula Barros Fialho Grisi, 
Mário Adolfo Libert Westphalen, Landerson Princivalli de 
A Campos, Dorothea Fonseca Furquim Werneck,Thiago 
Costa Dal Secchi, Renata de Mayrinck, Luiz Carlos 

Boaventura Neves, Ana Lúcia Rocha Studart, Eduardo 
Luiz Della Rocca e Wanessa Carvalho Amorim Mello.            

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

11/07 Sérgio Roberto Bernardon, Heidi Lou Mayer 
Reis, Daniel Cardoso Miziara, Maria Luísa Rodrigues 
da Cunha Barreto V, Aristóteles Magno Muniz Moraes, 
Eurembergue Oliveira Nunes, Marcelo de Mendonça 
Teixeira, Felipe Ehrick Danziato, Marcello Augusto 
Castro Varella e Camila Raya.                              

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

Bruno Olívia Vicente, Adriana Marcondes Amaral, Mansueto de Araújo Nery
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.

Na última semana, a Seleção do Quênia visitou as 
instalações do Iate Clube de Brasília e conheceu um pouco 
da família Iatista. Os atletas venceram um Torneio de 
Futebol na África e como prêmio receberam passagens para 
o Brasil para assistir a última disputa de Portugal e Gana, 
seus vizinhos de continente. Além do jogo, aproveitaram 
para conhecer as dependências do Clube e esbanjar 
simpatia e descontração.

Mesmo com a derrota e desclassificação dos colegas de 
Gana, os 29 jogadores da Seleção Queniana demonstraram 
satisfação na visita à capital, com a oportunidade de passar 
pelo Iate Clube, e provaram que futebol é mesmo uma 
linguagem universal. Os jogadores não fizeram cerimônia 
e correram ao gramado a convite da garotada para uma 
descontraída pelada entre quenianos e brasileiros.

seleção do Quênia visita iate clube

futeboL

O investimento nas redes sociais do Iate Clube de 
Brasília continua. Após a cobertura com fotos e textos de 
eventos pelo Facebook, Twitter e Instagram, chegou a vez 
dos vídeos.

A novidade é o canal no Youtube, onde o Sócio poderá 
acompanhar todos os eventos, coberturas esportivas, 
matérias especiais e outras novidades por meio da 
ferramenta de comunicação. Acompanhe a nossa rede e 
não fique de fora do que há de melhor no Clube: www.
youtube.com/iatebsb.

iate estreia novo canal de comunicação 
no Youtube

míd ias

Atletas quenianos conhececeram o Clube e ainda bateram uma bola

festA

luau do iate com Paralamas do 
sucesso

É oficial! Os Paralamas do Sucesso vão tocar na capital, 
dia 8 de agosto na orla do Iate Clube de Brasília. Além da 
banda de rock, a lua cheia irá brindar a festa, fechando o 
pacote música boa e ambiente agradável. Guarde a data 
na agenda, convide os amigos e a família. Em breve mais 
informações de valores de ingressos e vendas. Fique ligado 
também nas redes sociais.

Os Paralamas do Sucesso: confirmados para a edição 2014 do Luau do Iate


