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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

21/1/2012
Sábado

 Álvaro Veiga

15/1/2012 
Domingo 
André Ruelli
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Squash: 
Os sócios do Iate terão 20% de desconto nas aulas a partir desta segunda (23/1)

Garanta já a sua presença
Feijoada Pré-Carnaval: 

O melhor do samba acompa-
nhado de uma feijoada com-
pleta e muita gente bonita. 

Assim será a tradicional Feijoada Pré- 
Carnaval do Iate Clube de Brasília. O 
evento, que será realizado em 11 de 
fevereiro (sábado), no Salão Social, 
contará com a participação da Velha 
Guarda Musical de Vila Isabel. Os mú-
sicos, representantes de uma das esco-
las mais tradicionais do Rio de Ja-
neiro, já avisaram: “O pandeiro 
está na mão. O samba será da 

melhor qualidade e a apresentação vai 
ficar para história”.

Um DJ brasiliense também vai agitar o 
evento com diversas marchinhas que 
marcaram época e embalavam os bai-
les de décadas passadas. O ingresso dá 
direito à feijoada completa, serviço de 
open bar (água, caipirinha, cerveja, re-

frigerante e suco), sobremesa e uma 
camiseta personalizada.

Vale ressaltar que não há venda de lu-
gar à mesa na Feijoada Pré-Carnaval.  
O convite é individual e os foliões 
escolhem a mesa ao chegar ao Salão 
Social.

Valores do primeiro lote  
(até 29 de janeiro):

Sócio .................................. R$ 60

Convidado ......................... R$ 80
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DO COMODORO
Palavra

AnIVERsARIAnTEs

21/01 Carla Barroso Carneiro, Benildes Roque de S. Marques, Jorge Francisco 
Murad Júnior, Jacqueline Demes Marra, Miguel Griesbach de Pereira Franco, 
Francisco Carlos Zanette Silva, Marcelo Dechichi de Franca Corrêa, Noel Dorival 
Giacomitti, Ricardo José da Costa Flores e Cláudia Varejão de Oliveira Barbosa.

22/01 Raquel Coppio Costa, Ney Thadeu Milhomem Neto, Francisco de Assis V. 
Filho, Luiz Antônio Bettiol, Andréa do Valle Assis, Eduardo Monteiro Pastore, Ro-
berto Gomes Ludwig, Marcus José Reis Câmara, Vicente Leal de Araújo, Juliana 
Vittoria de C. Miotto Sanchez, Paula Ramos Mendes e Maria Cristina Portella de 
Azevedo.

23/01 Deborah Singer, Ubirajara Berocan Leite, Elias Fernando Miziara, Janaina 
Maria Machado de Andrade Penido, Kathia Parmenas F. da Cruz, Heitor Francisco 
Gomes Coelho , José Roberto de Alcântara, Ronaldo Alvarenga, Liliana Gonçalves 
Araújo, Henrique Favilla de Mendonça, Charles Christian Alves Bicca, Maria Gua-
dalupe B.  da S. Sampaio, Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira, Bernardo 
Sordo de Aquino Peixe e Cláudio Teixeira Gontijo.

24/01 Wanderlei Teixeira Pucci, Renata Alves Sampaio, Ana Cláudia Bastos de 
Andrade, João Batista da Cruz, Sandra Maria da Rocha Antony, Waldir José da 
Rocha, Isabella Neira Lima, Wagner de Amorim Madoz, Itaci Sotero dos Santos 
Júnior, Alfredo Eustáquio Pinto, Alberto Gomes Santana Carneiro, Luiz Boaner-
ges Peixoto Júnior e Lucas Guimarães Grisolia.

25/01 Pedro Vitor Mafra, Lúcio Eduardo Lima de Souza, Vitor Celestino Ferreira 
Moreira, Igor Soares Campos, Osvaldo Farneze, Paulo Mostardeiro Werberich, 
Fábio Augusto Andrade Santana e Gabriella Cruvinel Carmona Dutra.

26/01 Thiago Francisco Silva, Maria José de Moura, Almiro de Amorim Neto, 
Márcia de Souza, Alexandre Coelho Teixeira, Wagner Santos de Santana, Raul 
Balduino de Sousa Filho, Marcelo Franca do Amaral Soares e Elyssa Ramona Ro-
drigues Gonzales.

27/01 Luiz César Pinto de Almeida Júnior, Sadek Crisóstomo Absi Alfaro, Vitor 
Fernandes Gonçalves, Alessandro Soldi, Daniela Fernandes Pontes, Ângelo Mo-
reira Lages, Jaciara Valadares, Angela Silva Brandão, Cristiane Palmerston Xavier, 
Raul Pompeo Júnior, Marco Antônio Moura Demartini e José Fernando Hahon.

FIQUE pOR DEnTRO

Caros Iatistas,

A s fortes chuvas das últimas 
semanas têm gerado alguns 
problemas em nossa institui-

ção. O maior deles é, sem dúvida, o 
alagamento do Ginásio de Esportes, 
que segue interditado para garan-
tir a segurança dos frequentadores. 
Devido a um fenômeno geológico, o 
nível do lençol freático subiu conside-
ravelmente e prejudicou o processo 
de manutenção do local, utilizado 
por diversas modalidades como, por 
exemplo, a patinação, vôlei e o futsal.

A água que fez com que o Ginásio 
fosse inundado não é proveniente do 
Lago Paranoá e sim do lençol freáti-
co, que não consegue escoar e satura 
o solo. Isso faz com que a água pene-
tre no piso do local, inviabilizando a 
prática esportiva e atividades da Co-
lônia de Férias. Ressaltamos que esse 
fenômeno já aconteceu em outras 
ocasiões, mas a intensidade tem atin-
gido níveis elevados este ano. A Dire-
toria de Engenharia está empenhada 
em encontrar uma solução defi nitiva 
para os casos de infi ltração, mas, por 
enquanto, ainda não há data deter-
minada para que isso aconteça.

Neste momento, o que podemos as-
segurar ao quadro social é que não 
mediremos esforços para resolver 
essa complexa questão. Desde já, 
agradecemos a compreensão de to-
dos e reforçamos o nosso compro-
misso de zelar por cada metro qua-
drado do Iate Clube de Brasília.

Boa semana,

Mario sergio da costa Ramos

Piscina Semiolímpica interditada 
Com o objetivo de garantir maior conforto aos frequentadores, dois novos fi l-
tros, mais efi cientes e modernos, serão instalados na Piscina Semiolímpica 1. Por 
conta do procedimento, o local estará interditado entre 23 e 29 de janeiro. Du-
rante o período, as aulas de Deep Water, ministradas às terças e quintas-feiras, 
serão realizadas na Piscina Semiolímpica 2.

Aulas de Circo serão retomadas em 5/2
As atividades da Ofi cina de Circo voltarão ao normal em 5 de fevereiro. Gratuitas 
para o quadro social e seus convidados, as aulas são ministradas aos domingos e 
feriados, das 13h às 15h, próximo ao Ginásio de Esportes.

Manutenção nos campos de futebol
O campo de futebol society nº 2 e o campo ofi cial seguem interditados até 30 de 
janeiro. Os motivos são os diversos serviços de manutenção realizados no local, 
que bateu recordes de utilização em 2011.
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EMIATE

Cursos diversos com 
inscrições abertas
A partir de março, o Encontro Máster do Iate 
(Emiate) oferecerá diversas atividades para o 
quadro social. As vagas são limitadas e os inte-
ressados devem efetuar as inscrições na Superin-
tendência ou na Secretaria do Emiate. Os cursos, 
com duração de três meses cada, serão realizados 
na Antiga Academia e terão uma taxa simbólica 
de R$ 10 mensais. As matrículas vão até 28 de 
fevereiro (terça-feira). 

Confi ra as opções e datas de início:

ATO DA COMODORIA 
AC 43/2012
BIÊNIO 2011/2013

O Comodoro do Iate Clube de Bra-
sília no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso XXII do artigo 92, e 
considerando as indicações procedi-
das pelo Presidente do Conselho De-
liberativo,

R E S O L V E

NOMEAR, o Diretor de Esportes Náu-
ticos, SÉRGIO ROBERTO MULLER; o 
Diretor Jurídico, JOÃO FRANCISCO 
SOBRINHO; o Diretor de Engenha-
ria, GUSTAVO MANOEL SALOMON 
DE FARIA; o Diretor de Esportes In-
dividuais, ANTÔNIO AUGUSTO PIN-
TO PINHEIRO; o Conselheiro Nato 
e Benemérito GEORGE RAULINO e 
os Conselheiros Efetivos FREDERICO 
HENRIQUE VIEGAS DE LIMA e LUIZ 
ANDRÉ ALMEIDA REIS, para, sob a 
presidência do primeiro, integrarem  
a Comissão que irá rever as Normas 
e Regulamentos do Setor Náutico e 
propor o Plano de Ação do Setor para 
o Biênio 2011/2013.

Brasília, 17 de janeiro de 2012.

MARIO sERgIO DA cOsTA RAMOs
Comodoro

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DIRETOR
Gestão 2011/2013
Decisão nº 01/2012

O CONSELHO DIRETOR DO IATE CLUBE DE 
BRASÍLIA, 

No uso de suas atribuições estatutárias, e, 
considerando deliberação em reunião re-
alizada em 09 de janeiro de 2012, sobre o 
Processo Administrativo nº 074/2011, que 
trata de representação em desfavor do 
dependente do título patrimonial P/0127,

RESOLVE

Encaminhar ao ilustre Conselho Delibera-
tivo, o processo nº 074/2011, para delibe-
ração, conforme competência originária 
disposta na alínea “b”, inciso III, do arti-
go 46, cominado com as disposições da 
alínea “b”, do inciso XIV, do artigo 89, 
ambos, do Estatuto Social, por entender 
o Conselho Diretor ser hipótese de aplica-
ção da sanção de exclusão, nos termos do 
inciso II do artigo 44 do Estatuto Social, 
declinando-se, deste modo, sua compe-
tência.

Maurílio santinello
1º Vice-Comodoro

Irani Barbosa Braga
Diretor Secretário

PRESIDÊNCIA DO 
CONSELHO DELIBERATIVO
DECISÃO 05/2012 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERA-
TIVO do Iate Clube de Brasília, no uso de 
suas atribuições estatutárias e regimentais, 
tendo em vista a representação formulada 
pelo Sr. Comodoro e considerando que o 
Conselho Diretor declinou de sua compe-
tência por entender ser a hipótese de ex-
clusão, 

RESOLVE:

Instaurar processo disciplinar contra o de-
pendente do título patrimonial nº P/127, 
nos termos do art. 5º, inciso I, da Resolução 
nº 001/2011, do Conselho Deliberativo, c/c 
os arts. 44, inciso II e 46, inciso III, alínea b, 
do Estatuto do Clube; e

Constituir Comissão composta pelo Conse-
lheiro Nato Roberto Velloso e pelos Conse-
lheiros Fernando Pessoa Guerra e Luiz Alber-
to Ferreira Castilho para, sob a presidência 
do primeiro, nos termos do art. 3º, da citada 
resolução, conduzir o referido processo dis-
ciplinar, que será ao fi nal julgado pelo Con-
selho Deliberativo, em conformidade com o 
respectivo Regimento Interno. 

Brasília, 19 de janeiro 2011.

gERALDO BRInDEIRO
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Hatha Yoga – Segunda e sexta-feira: 9h às 10; 
Quarta-feira: 8h às 8h45. Início em 5/3 

Mosaico – Segunda-feira: 14h30 às 17h. 
Início em 5/3

pintura e Desenho – Quinta-feira: 14h às 
15h50. Início em 8/3

Dança de salão (iniciante) – Terça e 
quinta-feira: 19h às 20h. Início em 6/3

Dança de salão (intermediário) – Terça e 
quinta-feira: 20h10 às 21h10. Início em 6/3

Baile em 17/2: Ainda existem 
Pierrots e Colombinas

Para quem não vai viajar no Car-
naval, a melhor opção para co-

memorar a data em Brasília é 
o Iate. Ainda existem Pierrots e 

Colombinas foi o tema escolhi-
do pelo Emiate para o tradicional 

baile carnavalesco deste ano. Com 
muita música, confete e serpentina, o 

evento será realizado em 17 de fevereiro 
(sexta-feira), a partir das 20h, na Antiga Sede.

Durante a festa, os convidados poderão desfrutar de buffet 
com mesa posta, além de água, cerveja, refrigerante e suco. 
Os ingressos já estão à venda na Tesouraria. Os valores são 
de R$ 20 para sócios e R$ 40 para convidados.

Vagas para curso de IPhone e 
IPad esgotadas
As vagas para o Curso de Informática de Verão estão 
esgotadas. Novas turmas serão abertas em breve. Entre-
tanto, a data ainda não foi defi nida. Fique atento aos 
informativos e não perca a chance de participar das pró-
ximas turmas.

Para quem não vai viajar no Car-

do pelo Emiate para o tradicional 
baile carnavalesco deste ano. Com 

muita música, confete e serpentina, o 
evento será realizado em 17 de fevereiro 

(sexta-feira), a partir das 20h, na Antiga Sede.
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O canal de comunicação com o sócio.

ouvidoria@iatebsb.com.br
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nOVIDADE

pETEcA

Desconto de 20% nas aulas de squash 
A partir desta segunda-feira (23/1), os sócios do Iate Clube de Brasília terão 
20% de desconto nas aulas de squash. A medida faz parte do constante pro-
jeto de estímulo à prática esportiva e visa atrair mais adeptos para a modali-
dade, uma das mais completas do mundo. Implantado há dois anos em nossa 
instituição, o esporte pode ser praticado por pessoas de diversas faixas etárias. 
O Iate possui três quadras consideradas referência nacional para a prática de 
squash e um professor que figura entre os melhores atletas do país. Bastante 
dinâmico, o esporte relaxa as tensões, aumenta a capacidade dos reflexos e a 
concentração. Além disso, outro atrativo é o gasto calórico. Em 30 minutos de 
partida, são consumidas aproximadamente 517 calorias.

Torneio começa em 24/1
A primeira edição de 2012 do Torneio Ano Novo de Peteca de Areia será 
realizada entre 24 e 28 de janeiro (de terça-feira a sábado). A competi-
ção terá disputas entre as categorias Especial, A, B, C e Feminino. 

nÁUTIcA

Vela para adultos: Faça sua inscrição
Estão abertas as inscrições da turma de Vela para adultos. As aulas serão 
realizadas aos sábados e domingos, das 9h às 12h. Todo o material utiliza-
do ao longo do curso será fornecido pelo Iate e as aulas terão início assim 
que o número adequado de inscrições para fechamento de turmas seja 
preenchido. A Escolinha de Optimist também conta com a renovação de 
antigos alunos e a inscrição de novos. Para as duas modalidades as vagas 
são limitadas, faça já sua inscrição! Outras informações: 3329-8747.

Atenção, navegantes!
A Diretoria Náutica lembra aos proprietários e condutores de embarcações 
em geral que, para navegar de forma legal, o condutor de qualquer tipo 
de embarcação (inclusive jet ski), deve portar os seguintes documentos: 
carteira de habilitação, título de inscrição e seguro obrigatório (DPEN). 
Além desses documentos, é fundamental que existam na embarcação, no 
mínimo, os seguintes equipamentos de salvatagem: colete salva vidas, boia 
circular, extintor de incêndio, rádio ou telefone celular.

Laser: Iatistas participam do Brasileiro 
Três Marias (MG) foi escolhida para sediar o 38º Campeonato Brasileiro da 
Classe Laser. A disputa, que teve início em 19 de janeiro, conta com a par-
ticipação de vários velejadores do Iate Clube de Brasília nas classes Radial, 
Standard e 4.7. A expectativa de bons resultados é grande entre nossos 
atletas. A competição termina em 27/1 (sexta-feira).

Brasileiro de 
Optimist termina 
neste domingo
Começou em 12 de janeiro, em Porto 
Alegre (RS), o 40º Campeonato Brasi-
leiro da Classe Optimist. Pouco mais 
de 120 velejadores participam da dis-
puta. Até o fechamento desta edição, 
nas competições por equipe, o Iate 
Clube de Brasília estava em 4º lugar 
na colocação geral. Já nas categorias 
individuais, as posições parciais são:

Felipe Rondina: 6º
Vitor Costa: 11º
Gustavo Macedo: 17º
Lucas Faria: 43º
Caio Uchoa: 52º 
Igor Rocha: 66º
Clara Felix: 88º 
João Maximilian: 99º
Tiago Brugger: 109º
Pedro Paulo Mendonça: 111º

O campeonato termina neste 
domingo (22/1). 

AgEnDA

Feijoada Pré-Carnaval 
Data: 11/2 (sábado) 
Local: Salão Social

Baile “Ainda existem 
Pierrots e Colombinas” 
Data: 17/2 (sábado) 
Local: Antiga Sede

nOVOs sócIOs

A comissão de Sindicância está examinan-
do as seguintes propostas de admissão ao 
Iate Clube de Brasília:

Rafael Rosse do Vale

De acordo com as normas do processo 
de admissão no quadro social, solicita-se 
aos associados que comuniquem à Co-
modoria, 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.


