
CLIMA
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Chuvas com trovoadas
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Trovoadas isoladas

19º C MÍN
22º C MÁX

Chuva
SÁBADOSEXTA-FEIRA DOMINGO

Fonte: Inmet
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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

Um dos eventos mais aguardados pelos pequenos 
Iatistas, o Natal do Iate promete mais uma tarde 
recheada de brincadeiras. O ponto alto será, 

claro, o sempre emocionante encontro com o Bom 
Velhinho. Por conta da possibilidade de chuva, este ano 
a festividade será realizada no Ginásio Poliesportivo, 
próximo ao CIATE, no dia 9 de dezembro (domingo), 
das 14h às 18h.

O Papai Noel vai chegar ao Clube para celebrar 
a proximidade do Natal. Será um domingo repleto de 
atividades divertidas, muito especial e de encantamento 
para a criançada. As atividades terão início às 14h com 
os monitores, que vão promover diversas brincadeiras 
enquanto os pequenos aguardam a chegada da grande 
estrela da festa, o Bom Velhinho.

A intensa programação inclui recreação com 
animadores, apresentação de personagens da Marvel 
e de princesas, brincadeiras em equipe, pintura de 
rosto, balão mania e vários brinquedos infláveis, em 

ESTÁ CHEGANDO O NATAL DO IATE! 

um ambiente alegre e seguro. O Papai Noel vai chegar 
às 15h para abrilhantar a festa.

O Bom Velhinho vai receber os pedidos das crianças 
e tirar fotos, que serão entregues impressas para as 
famílias, na hora. Os pequenos também poderão se 
deliciar com pipoca, mini churros e mini pizza, que 
serão distribuídos gratuitamente no evento. Traga seus 
filhos e participe dessa grande festa!

Sucesso do ano passado, o Coral Cantus Firmus irá 
abrilhantar novamente o Natal do Iate. Composto por 30 
músicos sob a regência da maestrina Isabela Sekeff, é um 
coral independente criado em Brasília em 1992, e figura 
como um dos melhores da capital. No currículo, estão 
diversas apresentações internacionais e o Cantus Firmus 
está classificado em 328° lugar entre mais de 8000 coros 
do mundo todo segundo o ranking da agência alemã de 
corais Interkultur. Paralelo à sua carreira internacional, o 
Coral Cantus Firmus participa de eventos no Brasil desde 
sua formação.
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Para que o Iate opere oferecendo conforto e segurança 
para todo o Quadro Social e para evitar possíveis 
transtornos referentes ao bloqueio do acesso de veículos 
estranhos aos registros do Clube, é importante que o 
Associado cadastre seu automóvel junto à Secretaria 
Social. 

A exigência do registro dos veículos é uma medida 
que aumenta a segurança dos Associados e está 
em conformidade com o Regulamento de Uso dos 
Estacionamento, em vigor, em seu art. 11, inciso 3º - 
“No caso de veículo não identificado no sistema do 
Clube, sua placa e características constarão de cadastro 
de restrição de acesso”. Cadastre seu veículo e aproveite 
o Iate com tranquilidade!

SinLazer premia os Destaques de 
2018

GESTÃO

GESTÃO

CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso de 
suas atribuições estatutárias e regimentais, C O N V O C A os senhores integrantes do 
Colegiado, composto por Conselheiros Natos e Efetivos, com direito a voz e voto, para as 
REUNIÕES ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA, previstas no art. 76, I, “d”, e art. 76, II, 
do Estatuto, a serem realizadas no dia 13 (treze) de dezembro de 2018, quinta-feira, na 
Antiga Sede Social do Clube, às 19h, em primeira convocação, ou, às 19h30, em segunda 
e última convocação, com a seguinte ORDEM DO DIA:

REUNIÃO ORDINÁRIA

Item único – Deliberar sobre o orçamento do exercício de 2019, estabelecer 
contribuições fixas e variáveis e decidir sobre os projetos e os custos das obras propostos 
pelo Conselho Diretor.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Item I – Deliberar sobre proposta do Conselho Diretor de revitalização da cobertura do 
Ginásio do Tênis, contemplando as quadras nºs 04, 05, 06 e 07; e  

Item II - Assuntos Gerais.

Brasília, 27 de novembro de 2018.

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso 
de suas atribuições estatutárias e regimentais, C O N V O C A os senhores integrantes do 
Colegiado, composto por Conselheiros Natos e Efetivos, com direito a voz e voto, para a 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, prevista no art. 76, II, do Estatuto, a ser realizada no dia 
06 (seis) de dezembro de 2018, quinta-feira, na Antiga Sede do Clube, às 19h, em primeira 
convocação, ou, às 19h30, em segunda e última convocação, com a seguinte ORDEM 
DO DIA:

Item I – Deliberar sobre proposta do Conselho Diretor de remanejamentos de verbas 
orçamentárias do exercício de 2018, constantes dos anexos I e II da referida proposta. 
Item II - Assuntos Gerais.

Brasília, 20 de novembro de 2018. 

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

No último sábado, dia 24, o Sindicato de Clubes e 
Entidades Promotoras de Lazer e Esportes do Distrito 
Federal (SinLazer) realizou sua Premiação Destaque 
2018. O evento, que já acontece há 13 anos, tem o 
objetivo de reconhecer sócios, atletas, funcionários e 
dirigentes dos Clubes Sociais e Associações filiadas ao 
SinLazer pelas atividades desenvolvidas durante o ano 
da premiação. Todos os homenageados receberam um 
troféu personalizado, com nome e clube de origem.

O Conselheiro Benemérito Nelson Campos foi 
o Iatista homenageado na categoria Dirigente, pelo 
excelente trabalho desenvolvido à frente da Diretoria 
Social. Érito Pereira da Cunha foi o Associado do Iate 
homenageado na modalidade Atleta, em virtude da 
conquista do Campeonato Mundial no World Master Jiu-
Jitsu Championship 2018, na categoria  Blue Master 5. 
Parabéns!

Desde o dia 1º de novembro, o Setor de Informática, 
em parceria com a Diretoria de Engenharia, está 
remanejando e reestruturando a maior parte das antenas 
de sinal WI-FI (indoors e outdoors) do Campus do Iate, 
o que permitiu alcançar uma cobertura de 88% do sinal 
em toda área do Clube. As melhorias dos serviços vão 
continuar no próximo ano, com a aquisição de novas 
antenas e a instalação de mais pontos de acesso, o que 
garantirá melhor qualidade no sinal.

TECNOLOGIA
Reestruturação do WI-FI do Iate

Associado, cadastre o seu veículo!
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O Campeonato Brasileiro Interclubes de Vela Jovem será 
disputado no Iate Clube de Brasília, no período de 10 a 14 
de dezembro. A competição entra na programação anual 
da modalidade e, em sua edição 2018, será organizada em 
conjunto pela Confederação Brasileira de Vela (CBVela) e 
pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

 
O Campeonato Brasileiro Interclubes de Vela Jovem 

deverá contar com a participação de aproximadamente 
50 atletas distribuídos em cerca de 40 embarcações. “O 
diferencial deste evento é que o Comitê Brasileiro de Clubes 
custeará as despesas com passagens aéreas e hospedagem 
aos atletas e equipes técnicas, despertando interesse maior 
pela participação”, explicou o Diretor de Esportes Náuticos 
do Iate, Flávio Pimentel.

 
As regatas serão realizadas nas raias do Lago de Paranoá, 

com competições para meninos e meninas, nas classes 
Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7, 29er, 420 e Optimist 
(Classe Convidada). Podem se inscrever na competição 
barcos cujos tripulantes que tenham até 23 anos, possuam 
registro como atleta na Federação Internacional de Vela 
(com “Sailor ID” no site da World Sailing) e que estejam 
quites com a federação estadual e com a associação de 
classe.

No fim de semana passado (24 e 25), aconteceu o 
Torneio Desafio da Classe Delta 26. Participaram da 
competição cinco embarcações e aproximadamente 
20 velejadores, que disputaram três regatas com ventos 
entre 6 a 12 nós e muita chuva. A Diretoria de Esportes 
Náuticos parabeniza os participantes, especialmente o 
timoneiro Raul Ramos e sua tripulação do barco Sir Peter 
Blake pela conquista do 1º lugar. Em segundo lugar, ficou 
a embarcação Hookipa, timoneada por Raquel Aimone e 
tripulação, seguida pelo barco Ventania, comandado pelo 
Conselheiro Nato Fernando Boani e sua tripulação, que 
ficou com  terceira colocação.

Estão abertas as inscrições para o 1º semestre de 2019 da Escola de Desportos Náuticos, nas modalidades Vela 
Infantil, Jovem, Adulto, além de Windsurf. O início das aulas da Escola de Vela Infantil está previsto para o começo em 
fevereiro e serão realizadas aos sábados e domingos, das 9h30 às 12h30, no Setor Náutico do Clube.

A Escola de Vela infantil é destinada a crianças e jovens com idade entre 7 e 14 anos. As aulas são gratuitas e o barco 
(Optimist), materiais e colete salva vidas são oferecidos pelo Iate, sem nenhum custo. Ao final do semestre, é realizada 
a tradicional Gincana com acampamento e caça ao tesouro, que utiliza os conhecimentos náuticos transmitidos e 
diversas brincadeiras. Não perca esta oportunidade e inscreva o seu filho! Mais informações na Secretaria Náutica, 
pelos telefones 3329-8747/8748.

Baseado nas experiências de sua trajetória Olímpica, 
histórias de superação e sua visão de gestão, o atleta Lars 
Grael fará a palestra “Sonho, Paixão e Resultado”, no dia 
12 de dezembro (quarta-feira), às 19h, no Salão Social, 
como parte da programação do Campeonato Brasileiro 
Interclubes de Vela Jovem.

Lars começou a velejar cedo e, em Brasília, frequentou 
as aulas de Vela do ICB, competindo nas classes Optimist 
e Pinguim. Entre suas principais conquistas estão 2 
medalhas Olímpicas, 2 títulos mundiais, 11 títulos 
continentais e 30 títulos nacionais, além de vários outros 
resultados de expressão obtidos desde sua estreia, em 
1972.

A maneira como o velejador lutou pela vida, a 
aceitação de sua nova condição, os novos paradigmas 
e desafios, as mudanças de planos e novos objetivos, a 
batalha contra o preconceito, as novas vitórias no esporte 
e a atuação  a gestão pública têm uma carga muito forte 
de mensagens, que servem de exemplo para os mais 
variados públicos. Imperdível! Coloque na agenda!

De 20 a 24 de novembro, o atleta Felipe Rondina 
e a proeira Geórgia Rodrigues, do Rio Grande do Sul, 
representaram o Iate Clube de Brasília na Copa Brasil de 
Vela, realizada no Iate Clube de Santa Catarina. A dupla 
disputou as primeiras colocações durante o evento e  
terminou a competição na sexta posição geral na classe 
Snipe. Parabéns aos atletas!

NÁUTICA

Campeonato Brasileiro Interclubes 
de Vela Jovem começa dia 10

Resultado do Torneio Desafio Delta 
26

Inscrições abertas para a Escola de Desportos Náuticos

Velejador Lars Grael fará palestra 
motivacional no Iate Clube

Copa Brasil de Vela

COL. BARCO NUMERAL CLUBE CATEGORIA

1º Sir Peter Blake 2121 ICB Ouro
2º Hookipa 1936 ICB Ouro
3º Ventania 3131 ICB Ouro
4º  Kilauea  3088 ICB Ouro
5º Msf Spolleta 2003 ICB Prata
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Trinta atletas do Beach Tennis do ICB marcaram 
presença no Aruba Open, maior torneio de Beach Tennis 
do mundo, com resultados inéditos para a modalidade no 
DF. Na categoria intermediária individual, Eliane Moisés 
se sagrou vice-campeã. Já na categoria intermediária em 
duplas, que contabilizou 128 duplas inscritas, Daniela 
Miari e Mariângela Haje foram as grandes campeãs. 

Os atletas Daniele Belga, Sandro Aucélio, Mariângela 
Haje e Fernando Malafaia (de Palmas-TO, que substituiu 
o Iatista Davi Haje, lesionado) foram campeões na Team 
Cup Aruba 2018, também na categoria intermediária. 
Parabéns aos atletas!

Foi realizado, no último dia 25, o primeiro torneio de 
integração entre os alunos infanto-juvenis da Escolinha 
de Tênis do Iate. O torneio contou com a presença de 
78 crianças destaques da Escolinha de Tênis do Iate 
Clube, além de quatro atletas convidados do SESC, de 
Taguatinga Sul. O Festival focou na participação de 
crianças de até 7 anos e o Campeonato de Passada foi 
realizado com todos os atletas de faixa etária superior. 
Ao final do evento, que contou com carrocinhas de 
cachorro quente, algodão doce e pipoca, foi realizado o 
sorteio de brindes.

A Diretoria de Esportes Coletivos informa o 
encerramento das atividades da Escolinha de Vôlei 
nos meses de dezembro e janeiro. O retorno das 
aulas regulares será em fevereiro. A Vice-diretoria da 
modalidade agradece a participação e empenho de 
todos os alunos nas aulas em 2018 e aguarda a todos 
para o ano de 2019.

No próximo domingo, serão realizadas as últimas 
partidas da 3ª Etapa do Circuito Interno de Tênis, a partir 
das 9h, na quadras de saibro. A premiação está prevista 
para às 12h30, na Tribuna do Tênis. Venha prestigiar os 
atletas Iatistas!

BEACH TENNIS TÊNIS

VÔLEI

Iatistas se destacam no Aruba Open 
de Beach Tennis

Iate realiza 1º Torneio de Integração 
Infanto-Juvenil e Campeonato de 
Passada

Férias da Escolinha de Vôlei

Finais e premiação do Circuito 
Interno de Tênis

Em virtude da Venissage da Exposição “EMI-ARTES”, 
a Diretoria Cultural informa aos Associados que no dia 5 
de dezembro o Iate TV fechará às 16h.

ATENÇÃO SÓCIO
Fechamento do IateTV
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A Academia do Espaço Saúde adquiriu o primeiro lote 
dos novos e modernos equipamentos da marca norte-
americana LifeFitness, líder em vendas do mercado 
fitness mundial. Os aparelhos, neuromusculares e 
cardiovasculares de última geração, fornecerão o que 
há de melhor em tecnologia, ergonomia e eficiência 
biomecânica aos Sócios frequentadores do espaço, além 
de qualificar o trabalho desenvolvido pelos profissionais 
que atuam no local. As aquisições fazem parte do 
compromisso da Diretoria do Espaço Saúde em sempre 
trabalhar para manter a Academia do Iate equiparada às 
melhores academias do Brasil.

Esta foi a primeira de uma série de ações de 
modernização do espaço, que serão realizadas nos 
próximos meses, para oferecer uma estrutura à altura 
do Quadro Social do Clube. Sócio, aproveite os novos 
equipamentos e faça uma aula experimental para 
conhecer as instalações da Academia do Espaço Saúde! 

O Emiate realizou, na última sexta-feira (23), a 
confraternização de fim de ano entre seus participantes, 
Iatistas e amigos. O evento, que ofereceu um delicioso 
buffet de chocolate e crepes, ainda contou com muita 
dança e sorteio de brindes. Confira as fotos da festa no 
site do Iate.

ACADEMIA EMIATE

Academia conta com novos 
equipamentos

EMIATE promove confraternização 
de fim de ano 

O EMIATE vai promover novamente um Natal diferente 
para pessoas necessitadas este ano. Para isso, o setor conta 
com a colaboração de todos os Associados, para a doação 
de calçados, roupas, brinquedos, roupas de cama, roupas 
de bebê e acessórios, material de limpeza, alimentos, 
entre outros. As contribuições podem ser entregues até o 
dia 04 de dezembro, na Secretaria do EMIATE, localizada 
no Edifício Multifunções, ou nos baús de arrecadação 
espalhados pelo Clube (CIATE, IateTV, Serviço Médico e 
Academia). Toda contribuição será bem-vinda e desde já o 
EMIATE agradece o apoio do Quadro Social, fundamental 
para o sucesso deste valoroso trabalho.

Participe do Natal Solidário do 
EMIATE
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ANIVERSARIANTES
01/12 - Eduardo Levy Cardoso Moreira, Raimundo 
Teles Pontes, Roberto Luiz Rezende Fernandes, 
Silvia Moraes Ferreira, Jose Roberto de P. Martins, 
Raif Jibran Filho, Mariana Marques Teixeira, Luiz 
Henrique Palma, José Mamed Facanha Zaidan, 
Maria Eduarda Silva G. de Amorim 

02/12 - Ronaldo Amaral Duarte, Rodrigo Flavio Sa 
Roriz, Rodrigo Carvalho Mendonca,  ngela Sant 
Ana Arruda, Vera Maria M. L. dos S. Gamarski, Ivo 
Montenegro, Luciana Miranda Moreira, Ana Clara 
Gontijo Sa Roriz, Ana Goretti Kalume Maranhão, 
Erik Prates Reinicke, Tomaz Soriano de Souza 
Filho, Osdymar Montenegro Matos, Eduardo 
Augusto Moreira Vieira, Flávia Pereira Oliveira 
Medeiros
 
03/12 - Luiz Carlos Botelho Ferreira, Daniela Sardi 
Fontes, Hely Walter Couto, Frederico José da S. 
Monteiro Filho, Hely Walter Couto, Aline Saliba 

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e Marketing
Projeto gráfico (Doado ao ICB): Glêves Campos 
Editora Chefe:  Simone Azevedo (DF 7302/98)

Diagramação: Washington Macedo
Setor de Clubes Esportivos Norte, trecho 2, conjunto 4, Brasília-DF

(61) 3329-8700; Tiragem: duas mil unidades – www.iateclubedebrasilia.com.br

DIRETORES DO DIA

Sexta-Feira - Dia 30/11
Felipe Rocha de Moraes

Domingo - Dia 01/12
Jorge Brasil 

Domingo - Dia 02/12
Luciano Ponte de Oliveira 

de Faria, Patrícia Lopes Laender, Paulo Cesar 
Siqueira Birbeire, Sebastião do Espirito Santo 
Neto, Robson Machado da Silva, Carla Alvares da 
Silva Guimarães, Maria do Socorro Sindeaux Lima 
Braga
 
04/12 - Silvio Eduardo Alves Carvalho, Maria 
Dulce Casales Viegas de Lima, Francisco Braga 
Albuquerque Filho, Tatiana Nogueira Rocha C. 
Luedenn, Milen Medeiros Baqui, Ricardo Teixeira 
Marrara, Mauro Diniz Brumana, Juarez Martins 
Tristão Junior, Gustavo Dantas Carrijo
 
05/12 - Luciano Girade Correa, Euler Baeta 
Mendonca, Eduardo Cerqueira Pinto, Tatiana 
Malta Vieira, Stefania Burjack Gabriel Campbell, 
Renato de Oliveira Resende, Carlos Magno de 
Carvalho Pessoa, Sergio Barbosa Fernandes, 
Andrei Blomfield Van Der Broocke, Luiza 
Cerqueira de Paiva, Fabiana Pincowsca Cardoso 

M. de A. Alvim, Murilo Salmito Noleto, Pedro 
Calhman de Miranda
 
06/12 - Carlos Ivan Petersen Paredes Junior, Carlos 
Antônio Silva dos Santos, Ana Myriam Sanchez 
Bonomo, Lincoln Medeiros Martins Gonçalves, 
Leonardo José Ferreira, Erito Pereira da Cunha, 
Inácio Magalhães Filho, Ronaldo de Almeida Melo 
Silva, Elias Hanna Mokdissi, Roberto Macedo 
de Siqueira, Ana Carolina Marini Gedda Rocha 
Ramos, Wolmar Carneiro da Cunha J., Wanda dos 
Santos S. Patier, Simone Borges Simão Monteiro, 
Ricardo David Brandalise
 
07/12 - Alexandre Guerreiro Caldas, Andre Luis 
de Oliveira Pedroza, Guilherme Augusto Garisto 
Montes, Baelon Pereira Alves, Fabio Florêncio 
Fernandes, Francisco Carlos Vaz de Farias, Antônio 
Bastos Ramos, Luiz Eduardo Barros Manara, 
Monica Andrea Bontempo de Deus Vieira, Jeferson 
Alexander Chaves da Costa.

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Vivianne Shietti Ferreira, Douglas de Moura Freire e José Eduardo Lins de Araujo

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.

NOVOS SÓCIOS

O Réveillon Luz & Harmonia 2019 do Iate Clube de 
Brasília promete ser uma celebração inesquecível! Os 
ingressos para a festa de ano novo do Iate, uma das mais 
tradicionais da cidade, começam a ser vendidos dia 1º 
de dezembro, na Secretaria Social, localizada no Espaço 
Concierge.

O Réveillon do Iate vai oferecer uma estrutura 
diferenciada para que os presentes possam celebrar a 
chegada de 2019 em grande estilo e com muita fartura. A 
decoração ficará a cargo de Ricardo Azevedo e o Buffet 
Rio 40 Graus assina o cardápio. No palco, a Banda 
Squema Seis não vai deixar ninguém parado!

SOCIAL 

Vendas de ingressos para o Réveillon 
começam neste sábado

Os alunos dos cursos de Pintura, Encontro com a 
Arte e de Mosaico do Iate Clube de Brasília, por meio 
do EMIATE e da Diretoria Cultural, convidam para a 
exposição coletiva “Emi-Arte”, em comemoração ao 
Natal. A abertura solene será no dia 05 de dezembro, 
às 19h30, no IateTV. Na ocasião, o projeto Amigos 
Voluntários receberá doações de 1kg de alimento não 
perecível.

Para o Comodoro Rudi Finger, a exposição evidencia 
o talento artístico dos alunos dos cursos oferecidos pelo 
EMIATE. “Desejamos promover o crescimento cultural 
da Família Iatista e, para isso, é preciso estimular e 
valorizar as habilidades dos Sócios expositores”, disse. A 
exposição de pinturas, artes e mosaico estará disponível 
para visitação de 06 a 16 de dezembro, das 9h às 17h, nos 
dias úteis (aberto ao público) e das 8h às 18h, aos finais 
de semana e feriados (somente sócios e convidados).

CULTURAL

Iate promove exposição coletiva 
“EMI-Arte”


