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

Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira  
Patrono do Iate Clube
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O Centro de Atividades Edu-
cacionais do Iate (Ciate) re-
alizou em 22 de outubro, 

no Ginásio de Esportes, o tradicional 
Batizado de Capoeira, com integran-
tes do Grupo Arte – Luta Brasil Capo-
eira e do próprio Ciate. No total, 150 
crianças estiveram presentes, além do 
mestre brasiliense Alberi, dois outros 
vindos de São Paulo e 15 professores 
convidados. 

Vários alunos trocaram de cordas, ou-
tros a receberam pela primeira vez e 

descendentes de escravos africanos 
com alguma influência indígena, 
é caracterizada por golpes e movi-
mentos ágeis e complexos, utilizan-
do primariamente chutes e rasteiras, 
além de cabeçadas, joelhadas, coto-
veladas, acrobacias em solo ou aére-
as. Uma característica que distingue 
a capoeira da maioria das outras 
artes marciais é a sua musicalida-
de. Praticantes desta arte brasileira 
aprendem não apenas a lutar e a 
jogar, mas também a tocar os instru-
mentos típicos e a cantar.

ESPECIAL

uma professora do Iate foi graduada. 
O Clube forneceu as cordas e camise-
tas para todos os alunos participantes, 
além de uma grande mesa de frutas. 
O batizado acontece tradicionalmente 
em outubro, um mês antes do Dia Na-
cional da Consciência Negra.

Saiba mais

A capoeira é uma expressão cultural 
brasileira que mistura arte-marcial, 
esporte, cultura popular e música. De-
senvolvida no Brasil principalmente por 

DIRETOR 
DO DIA

29/10/2011
Sábado
Sérgio Muller

Emiate: Será no próximo final de semana, na Antiga Academia, a 2ª edição do Bazar de Natal

30/10/2011
Domingo
André Ruelli

2/11/2011
Quarta-feira
Jorge Brasill
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Vem aí o Show de Fim de Ano

Serviço:
Show de Patinação 2011

5 e 6 de novembro,  
a partir das 20h

Ginásio de Esportes

PATINAÇÃO: 

O s alunos da patinação 
do Iate Clube de Brasília 
prometem encantar mais 

uma vez o público no tradicional 
Show de Fim de Ano. O tema es-
colhido para a edição de 2011 foi 
“Ritmos”, onde 160 patinadores le-
varão os sócios e convidados a um 
passeio pelos encantos da Dança 
de Salão. O espetáculo será realiza-
do no Ginásio de Esportes, em 5 e 6 
de novembro (sábado e domingo), 
a partir das 20h. O sucesso dos anos 
anteriores deve se repetir, com o 
público estimado em mil pessoas 
por noite. A entrada terá o custo 
de 1kg de alimento não perecível.

denadora da modalidade, Bruna 
Santos.

Além da coordenação geral de Bru-
na, o evento conta com Alexandre 
Simas, Nathália Gasparini e Tathiana 
Resende na comissão técnica. Já a 
parte administrativa é composta por 
Francilene Silva e Alexandre Simas.

Dos ritmos clássicos aos latinos, 
os atletas apresentarão coreo-
grafias representativas, inclusi-
ve com fantasias características. 
Toda essa mistura incentivou o 
empenho das crianças desde o 
início dos ensaios. E essa é a opor-
tunidade que elas têm de mostrar 
o resultado de tanta dedicação 
aos pais e amigos, e aumentar 
ainda mais o interesse pela prá-
tica do esporte. “Como visto em 
2009 e 2010, a apresentação de 
2011 será sobre um tema infantil, 
onde as crianças têm maior par-
ticipação, destacando por igual 
todos os alunos”, explica a coor-

Portanto, são 17 (dezessete) assinaturas que con-
ferem com os nossos registros, sem contestação.

Quanto às assinaturas dos números: 8, 9, 13, 19 
e 24, os subscritores, na presença das funcioná-
rias do Conselho Deliberativo Márcia e Jaciane, 
apresentaram pedido de ratificação e confirma-
ção das suas assinaturas que não foram reconhe-
cidas pela Secretaria, porque estavam em letra de 
forma. Desta forma, devemos considerar mais 5 
(cinco) assinaturas como válidas.

As 17 (dezessete) assinaturas válidas, somadas às 5 
(cinco) assinaturas ratificadas pelos próprios subs-
critores, totalizam o número de 22 (vinte e duas) 
assinaturas válidas no pedido de convocação do 
Conselho em caráter extraordinário (art. 78, b, do 
Estatuto), cabendo unicamente a esta Presidência 
providenciar a viabilização do que foi requerido.

Foram ainda acrescidos mais 3 (três) documen-
tos firmados pelos senhores Conselheiros Charles 
Christian Alves Bicca, Fernando Boani Paulucci e 
Francisco Zenor Teixeira, que não podem ser ad-
mitidos os dois primeiros, eis que intempestivos, 
e desnecessário o terceiro, porque a assinatura 
do Conselheiros Francisco Zenor Teixeira não foi 
sequer contestada pela Secretaria, como se vê do 
próprio documento por ela fornecido.  

Diante dessas considerações, determino à Secre-
taria do Conselho Deliberativo que tome todas as 
providências necessárias para viabilizar a convo-
cação extraordinária, na data e horário para ela 
reservados.

Quanto ao sócio proprietário Filinto Figueiredo 
Pacheco, deixo de considerar a sua assinatura, ten-
do em vista que somente solicitou o seu retorno 
ao Conselho, após a sua licença, no dia 15/10/11 e, 
portanto, levando-se em consideração os 15 (quin-
ze) dias fixados no Estatuto (art. 72, § 5º) para 
que possa retornar e, tendo assinado o citado do-
cumento no dia 13/10/2011, ainda não detinha a 
condição de Conselheiro Efetivo.

No tocante à alegação de que deva ser tornado 
nulo o ato convocatório, não tenho como apre-
ciá-lo, eis que a convocação já está feita por 22 
(vinte e dois) Conselheiros em pleno exercício dos 
seus direitos.

Quanto à assinatura que o próprio Conselheiro 
Nizar Lambert Raad me informou por telefo-
ne ser falsa, solicito ao senhor Comodoro que 
determine ao Departamento Jurídico do Iate a 
emissão de parecer quanto a necessidade de en-
caminhar o caso às autoridades para apuração 
do crime em tese.

Por tudo o que foi considerado, indefiro o pedi-
do formulado pelos senhores Conselheiros Ro-
nald Starling Soares, P/1205/ Álvaro José Lindoso 
Veiga, P/788; Henrique Samuel Ponte Alencar, 
P/3050; Jeremias Cézar Júnior, P/2889; Pedro Au-
rélio Rosa de Farias, P/2507; Raif Jibran, P/2027; 
George Raulino, R/55 e Nelson Campos, R/21.

Procedam-se às comunicações de praxe. 

Publique-se.

Brasília, 27 de outubro de 2011.

AMAURI SERRALVO
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 023/2011 

O Presidente do Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasília, no 
uso de suas atribuições, RESOLVE, ad referendum do plenário, o 
pedido formulado por 10 (dez) Conselheiros, em 27/10/2011, nos 

seguintes termos: 

Em razão da urgência, visto que só temos este final de semana para pu-
blicar o Edital de Convocação, senão estaria completamente inviabilizada 
a convocação feita pelos senhores Conselheiros Natos e Efetivos, nos ter-
mos do que dispõe o art. 78, b, do Estatuto, vejo-me na contingência de 
decidir, ad referendum do Conselho Pleno, eis que o Presidente somente 
pode decidir (art. 16, XX, do Regimento Interno) nos casos de urgên-
cia ad referendum da Mesa Diretora que, no caso, tem quatro dos seus 
membros impedidos por possuírem inquestionável interesse na solução 
da demanda. Como não posso convocar a Mesa, o referendo solicitado 
ao plenário suprirá qualquer deficiência, caso haja, e legitimará o ato ora 
praticado por mim.

Subscreveram o pedido de convocação extraordinária do Conselho, inicial-
mente, 24 (vinte e quatro) Conselheiros Natos e Efetivos.

Por haver sido avisado pelo Conselheiro Efetivo Nizar Lambert Raad, por 
telefone, ad cautelam determinei à Secretaria do clube que fizesse a ve-
rificação das assinaturas dos signatários, o que foi respondido dentro do 
prazo por mim fixado. 

Em 26/10/2011, foi recebido na Secretaria do Conselho Deliberativo ex-
pediente assinado pelo senhor Diretor Secretário informando o seguinte:

Assinatura

Confere

Confere

Confere

Não Confere

Confere

Confere

Confere

*Letra de fôrma

*Letra de fôrma

Confere

Confere

*Letra de fôrma

*Letra de fôrma

Confere

Confere

Confere

Confere

Confere

*Letra de fôrma

Confere

Confere

Confere

Confere

*Letra de fôrma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Conselheiro

João Rodrigues Neto

Frederico José da S. Monteiro

Indalécio Martins Dal Secchi

Nizar Lambert Raad

Antônio Oscar Guimarães Lóssio

Paulo Roberto de Morais Muniz

José Ferreira dos Santos

Marcos A. Carraca de Alcântara

Paulo Aurélio Quintella

Eliana Coutinho do Oriente Cruz

Francisco Zenor Teixeira

Filinto Figueiredo Pacheco

Luiz Augusto Castro de Macedo

Manoel Henrique Pessoa

Ennius Marcus de Moraes Muniz

Edson Carvalho Mendonça

Gerson de Sousa Lima

Paulo Cesar Siqueira Birbeire 

Antonio Cesar Hümmel

Paulo Renato Fioravanti

Alfredo Eustáquio Pinto

Francisco Morato

Décio de Góis Nery

Roberto de Castro Almendra

Título

P/1886

P/0414

P/3230

P/0651

P/0811

P/3228

P/0218

P/0644

P/1287

P/1382

P/1825

P/1218

P/0252

P/1843

P/2107

R/137

P/2358

P/0320

P/2902

P/1842

P/1610

P/1472

P/1276

P/2307

Batizado de capoeira  
reúne grande público



DO COMODORO
Palavra
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Caros Iatistas,

P ara que o Iate funcione 
de maneira eficiente e 
a qualidade dos serviços 

esteja garantida, manutenções e 
diversos trabalhos são realizados 
diariamente no nosso Clube. Por 
não serem visíveis, muitas dessas 
ações passam despercebidas pela 
maioria dos associados. Um bom 
exemplo é a recuperação das 
redes elétricas e de água do cais 
da náutica, executada durante as 
últimas semanas pela Diretoria 
de Engenharia. 

Nossos profissionais mergulharam 
e substituíram o cabeamento 
de energia que alimenta as 
pequenas torres de serviços para 
eliminar os choques elétricos 
que ocorriam nas tomadas. Essas 
instalações são muito antigas e 
ocasionavam constantes panes. 
O cais foi construído na década 
de 60, ou seja, antes de o Lago 
Paranoá atingir o nível atual das 
águas. Vale ressaltar que trocar 
essas redes exigiu uma dose extra 
de dedicação dos funcionários do 
nosso Clube. 

Reafirmamos que nossa atenção 
está sempre voltada para 
demandas importantes desse tipo. 
Certamente, esses investimentos 
em infraestrutura, cada vez mais, 
trarão comodidade, segurança e 
bem-estar ao quadro social.

Boa semana,

Mario Sergio da Costa Ramos

ANIVERSARIANTES

29/10 Roosevelt Dias Beltrão, Ariovaldo 
Serralvo, Sérgio Rizo Dutra, Renata Morais 
Braga, Ricardo Leite Luduvice, João Nobrega 
Interaminense Júnior, Luiz Fábio Belo Braga, 
Durval Moniz Barreto de Aragão Jr., Antônio 
Raimundo S. Ribeiro Coimbra, Márcio Garcia 
Silva, Vicente Lobo Furtado, Lylian Beatriz de 
Oliveira Comelli, Vanessa Pimentel Simeão, 
Leonardo Vasconcellos Rocha e Diego Nunes 
Pereira Gonçalves.

30/10 Alex Patrus Chagas de Almeida, La-
faiete Pena Pereira, Carlos Frederico e Silva 
Cabral, Paulo Otávio de Oliveira, Ana Carlota 
Arruda Moura, Marley César Lacerda Barbosa, 
Luiz Carlos Homem da Costa, Rubem Ricardo 
Azevedo Lima, Ivo Manoel Naves, Sylvio Costa 
Júnior, Leandro Borges de Figueiredo, César 
Augusto Guimarães, Almir Pereira Filho, Raul 
Freitas Pires de Saboia, Luiz Filipe Ribeiro Co-
elho, Silvério Francisco de O. Rosenthal, Síl-
vio Romero Graça Carvalho, Luiz Issão Karia, 
Francisco Sérgio Barreira, Khalil Faraj Vieira e 
Gustavo Portugal Kaufman. 

1º/11 Carlos Said Oiticica Bandeira, Maria 
Clara de Aguiar Ladeira, Josezito Nascimento 
Andrade, Pedro Ricardo de A. e Castro, Fran-
cisco Carneiro Filho, Cristiane Maria Alcânta-

ra B. Ferreira, Jarbas Rezende Pinheiro, Maria 
Rita S. Capone, Janete Ortolani, Laura Alvares 
da Silva Campos, George Dutra Acioly, Renato 
Coelho Baumann das Neves, Filipe Ferreira Di-
niz de Oliveira e Luciano Falluh Teixeira. 

2/11 Vanessa Burjack M. Gomes de Sá, João 
Mathias de Souza Filho, Carlos Odorico Vieira 
Martins, Jael Antônio da Silva, Andréa Costa 
Cenachi, Isnaldo da Silva Rosa Filho e Gastão 
de Bem.

3/11 Alexandre Briones Borges, Raquel Cardo-
so Machado, Ricardo Icassatti Hermano, Sílvio 
Áreas Brito, Lisia Marise Fonseca Carneiro, Du-
ílio Vicente Júnior, Ricardo Monteiro Pessina, 
Luciana Mendes Lacerda, Aurivaldo da Franca 
Reis, Luis Antônio Almeida Reis, Mariana Ro-
drigues Lirio e Érico Bonfim de Carvalho. 

4/11 Luiz Cézar Corrêa Velloso, Hugo Müller 
Neto, Vitória Maria Bulbol Coelho, Bruno Mo-
reira Ottani, Ricardo Viana de Camargo, Ro-
drigo Mauro de Mello M. Pinto, Cláudio José 
de O. Marinho, Cristina Fernandes M. de Cer-
queira, Sílvio Henrique Santarem Rodrigues, 
Neriône Nunes Cardoso, Thulio de Andrade 
Novais Dantas, Carlos Borromeu Viana Lobo, 
Willian José Gonçalves, Luciana Corte Real Ba-
ena Soares e Francisco Carlos Caroba.  

ERRAMOS

Diretor do Dia 
Diferente do publicado no Jor-
nal do Iate da última semana, 
o Diretor do Dia do domingo 
23/10/2011 foi o sócio Mário Car-
melo Corrêa, atual responsável 
pela área administrativa e de Re-
cursos Humanos do Clube. Uma 
falha no fechamento da edição 
não detectou o erro, e foi infor-
mado o nome de um diretor já 
exonerado ao quadro social.

Acessibilidade nas piscinas
Sempre pensando no bem estar de todos os frequentadores, o Iate acaba de 
adquirir um elevador tipo plataforma, para ser instalado na piscina semiolímpi-
ca. O equipamento será montado nos próximos dias e dentro de duas semanas 
estará em pleno funcionamento. A aquisição se deve ao aprimoramento do 
Clube na adaptação da acessibilidade dos portadores de necessidades especiais.

Ação “Lago Limpo” adiada 
Em virtude do mau tempo do último sábado, a ação “Lago Limpo” foi remar-
cada para 5 de novembro. Na oportunidade, será organizada uma força-tarefa 
para manutenção e limpeza em locais próximos ao nosso Clube. 

FIQUE POR DENTRO

PALESTRA

Iate traz David Green
Conhecido por sediar palestras de alto nível, o 
Iate não foge à regra e, desta vez, traz o execu-
tivo da Dale Carnegie & Associates, David Gre-
en, com o tema Engajamento de Pessoas pela Li-
derança Motivacional. O evento será realizado 
em 17 de novembro (quinta-feira), a partir das 
19h30, no Salão Social. Com um “portunhol” fá-
cil de entender, Green falará sobre cinco temá-
ticas principais, como por exemplo: Identificar 
os princípios fundamentais que podemos usar 
para a equipe sentir-se engajada. 

NOVOS SÓCIOS

A comissão de Sindicância está exami-
nando as seguintes propostas de admis-
são ao Iate Clube de Brasília:

Fábio Pires Vieira, Vanessa Maria 
Eloi Klimkievicz Moreira, Idemilson 
Donizete Mariano, Luciana Regina 

Carvalho Leite, Mary Gracce 
Bandeira Cavalcante 

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.

ATO DA COMODORIA  
AC 45/2011
O Comodoro do Iate Clube de Brasília no 
uso das atribuições que lhe confere os inci-
sos III do artigo 92 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

NOMEAR o Diretor de Operações e Logística 
ANDRÉ RUELLI – R/126, como presidente da 
Comissão Permanente de Licitação e o Vice-
Diretor Administrativo e de Recursos Hu-
manos MARIO CARMELO CORREA – P/0985, 
como integrante da Comissão Permanente 
de Licitação.

Brasília, 24 de outubro de 2011.

MARIO SERGIO DA COSTA RAMOS
Comodoro 

AGENDA

Torneio Camelis de Laser
Data: 2 e 19/11
Local: Raia Norte, em frente 
ao Iate

Torneio de Tênis Infantil
Data: 19 e 20/11  
Local: Quadras nº 10, 11 e 12

Sports Night Fest 3
Data: 3/12 
Local: Salão Social

Copa Comodoro 
chega às finais
A 2ª Copa Comodoro de Fute-
bol Infantil segue acirrada, tan-
to na categoria mirim quanto 
na pré-mirim. Os jogos realiza-
dos no último sábado, válidos 
pela partida de ida das semi-
finais, mostraram equilíbrio 
entre os participantes. As duas 
equipes do Iate perderam pelo 
placar de 3x1. E agora, mais do 
que nunca, precisam do apoio 
da torcida para reverter a situa-
ção. O time mirim faz o jogo de 
volta contra o Ajax neste sába-
do (29/10), às 15h, no campo de 
futebol do Clube. Já a equipe 
pré-mirim vai para cima do Vas-
co da Gama, às 17h. Os meninos 
do Iate, que disputam o campe-
onato desde setembro, querem 
jogar a grande final, e contam 
com o apoio de todos os sócios 
para conquistarem essa chance.

AVISO DE EDITAL DE
LICITAÇÃO
O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que rece-
berá, no dia 14 de novembro de 2011, às 15h, 
na Sala de Reunião da Comodoria, propostas 
de preços para EXPLORAÇÃO COMERCIAL, 
EM REGIME DE CONCESSÃO, DA LANCHONE-
TE DO CLUBE, LOCALIZADA NA ACADEMIA E 
SAUNA.

O Edital completo e demais especificações es-
tarão à disposição dos interessados na Direto-
ria de Patrimônio e Suprimentos, SCEN trecho 
02 conjunto 04, de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h, ou pelo www.iatebsb.com.br.

Brasília, 28 de outubro de 2011.

ANDRÉ RUELLI
Presidente da Comissão Permanente de Licita-
ção do Iate Clube de Brasília

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO
DECISÃO 021/2011 

O Presidente do Conselho Deliberativo do Iate Clu-
be de Brasília, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE:

Constituir Comissão composta pelo Fundador e 
Benemérito LÉO SEBASTIÃO DAVID, pelo Conse-
lheiro Nato e Presidente da Comissão Fiscal, JOÃO 
FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, e pelo Conselheiro 
Nato ROBERTO BAPTISTA para, sob a presidência 
do primeiro, comporem a Comissão que irá exa-
minar, sobre eles emitindo parecer, os Processos 
Administrativos 069/2011, 070/2011 e 071/2011, 
referentes aos cinco itens referidos na convocação 
de 24 (vinte e quatro) Conselheiros, constante do 
Processo Administrativo 069/2011.

Brasília, 25 de outubro de 2011.

AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho Deliberativo

FUTEBOL

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO
DECISÃO 022/2011 

O Presidente do Conselho Deliberativo 
do Iate Clube de Brasília, no uso de suas 
atribuições, 

RESOLVE:

Nomear o Fundador e Benemérito ÁL-
VARO ALBERTO SAMPAIO para organi-
zar o cerimonial de diplomação e posse 
dos eleitos para o biênio 2011/2013, da 
eleição da nova Mesa Diretora do Con-
selho Deliberativo e Comissão Fiscal, e 
da transmissão dos cargos (item 17.3, 
das Normas e Instruções Disciplinadoras 
do Processo Eleitoral). 

 Brasília, 24 de outubro de 2011.

AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO 
DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas 
atribuições estatutárias e, em vista da convoca-
ção feita por 24 (vinte e quatro) Conselheiros, 
nos termos do art. 78, b, do Estatuto, torna 
necessária a C O N V O C A Ç Ã O dos senho-
res integrantes do Colegiado, composto por 
Conselheiros Natos, Efetivos e Suplentes con-
vocados, com direito a voz e voto, para a REU-
NIÃO EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 
7 (sete) de novembro de 2011, segunda-feira, 
na antiga sede social, às 19h, em primeira con-
vocação, ou, às 19h30, em segunda e última 
convocação, com a seguinte ORDEM DO DIA:

Item único - Submeter à deliberação do 
Conselho Deliberativo os Processos Admi-
nistrativos 069/2011, 070/2011 e 071/2011, 
referentes aos cinco itens referidos na citada 
convocação, constante do Processo Adminis-
trativo 069/2011. 

Brasília, 24 de outubro de 2011.

AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 
IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribui-
ções e guardando obediência ao art. 76, incisos I e 
II, do Estatuto, C O N V O C A os Conselheiros Na-
tos e os Conselheiros Efetivos e Suplentes de Con-
selheiros, eleitos em 4 de outubro de 2011, para 
a Reunião Ordinária prevista no art. 77, I, “a”, do 
Estatuto, a ser realizada no dia 10 de novembro 
de 2011, na Sede Social do Iate, às 19h, em primei-
ra convocação, e, às 19h30, em segunda e última 
convocação, com a seguinte ORDEM DO DIA: 

Item I - Diplomação dos integrantes da Como-
doria (Comodoro, 1º e 2º vice-Comodoros) e dos 
40 (quarenta) Conselheiros Efetivos e 20 (vinte) 
Suplentes de Conselheiro;

Item II - Posse dos Conselheiros Efetivos; e

Item III - Eleição, dentre os Conselheiros Natos e 
Conselheiros Efetivos, da Mesa Diretora do Con-
selho Deliberativo e da Comissão Fiscal.

Brasília, 25 de outubro de 2011.

AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho Deliberativo

EMIATE

Curso de informática com  
novas tecnologias
Os Amigos Voluntários do Encontro Máster do Iate (Emiate) oferecem 
aos sócios o curso de Informática de Verão, que será realizado em 21, 
23 e 25 de novembro, das 10h às 12h, na Antiga Academia. As aulas 
serão práticas para ensinar o uso dos dispositivos mais vendidos e mo-
dernos do mundo: iPhone e iPad 1 e 2. Essa é uma grande chance de 
ficar por dentro de tudo o que há de novo no âmbito tecnológico. Os 
interessados devem garantir a vaga no Emiate ou na Superintendên-
cia, ao custo simbólico de 1Kg de alimento não perecível, que deve 
ser entregue no ato da inscrição.

Bazar Beneficente no próximo  
final de semana
O grupo Amigos Solidários convida todos os sócios para prestigiarem 
o 2º Bazar Beneficente de Natal. Serão vendidos produtos de cama, 
mesa, banho, utilidades de cozinha e outros artigos de uso caseiro. A 
exposição do material já está sendo preparada, e será realizada em 5 
e 6 de novembro (sábado e domingo), na Antiga Academia, sempre 
das 9h às 15h30. O pagamento poderá ser feito em cheque ou dinhei-
ro, e o valor arrecadado será destinado a instituições de caridade que 
precisam de ajuda principalmente nesta época do ano. 

NÁUTICA

Torneio Relâmpago da 
Classe Laser
A Raia Norte do Iate receberá neste final de semana 
(29 e 30/10) os barcos da Classe Laser. No local será 
disputado o Torneio Relâmpago, onde participarão 
as categorias Standard, Radial e 4.7. A programa-
ção terá início com a largada às 14h no sábado e 
9h30 no domingo. Os interessados poderão se ins-
crever na Secretária Náutica até 30 minutos antes 
da realização das regatas do primeiro dia. 

Aprenda a velejar no Iate
Seguem abertas as vagas para os adultos que se in-
teressam em aprender um dos esportes mais tradi-
cionais do Iate Clube de Brasília. As novas turmas 
de Vela deverão ser abertas ainda em novembro, 
com aulas sempre aos sábados ou domingos, das 
14h às 17h. Todo o material utilizado pelos partici-
pantes será disponibilizado pelo Clube. Outras in-
formações podem ser obtidas no 3329-8747. 

Atenção, navegantes!
Para evitar transtornos com a Marinha e garantir a 
segurança, é essencial estar em dia com toda a do-
cumentação - registro, termo de responsabilidade, 
habilitação e seguro obrigatório - e com os equi-
pamentos exigidos: agulha magnética, âncora com 
no mínimo 20 metros de cabo, apito, bandeira na-
cional, boias salva-vidas, bomba de esgoto, coletes 
salva-vidas, extintor de incêndio, lanterna elétrica, 
luzes de navegação, marcação no casco, materiais 
e medicamentos de primeiros socorros, rádio VHF, 
vistoria inicial e artefatos pirotécnicos – sendo al-
guns obrigatórios apenas para barcos acima de cin-
co metros. Verifique sua embarcação e evite trans-
tornos!
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A designer e consultora de estilo Júlia Penteado convida você para conhecer:

Criação, Confecção e Aluguel de 

Vestidos de Festas.
Atendimento personalizado e hora marcada.

Sports Night Fest 3 
O Salão Social será palco da Sports Night Fest 3, tradicional evento 
de fim de ano da turma dos Esportes e Academia. A festa, que reúne 
bastante gente bonita para uma noite de muita curtição, será reali-
zada em 3 de dezembro, a partir das 21h.

Para os sócios do Clube, o valor da entrada será a doação de 1kg de 
alimento não perecível. Os convidados também poderão participar 
do evento, que será open bar, mas o valor ainda será definido pela 
organização. A animação ficará por conta de uma banda e DJ com 
os nomes ainda não divulgados. O que se sabe é que, com todos os 
ingredientes de uma boa balada, a edição 2011 da Sports Night Fest 
promete ser inesquecível! 

SOCIAL


