
A modalidade, que existe há 
seis anos no Brasil, já ganha 

adeptos e apoio do Clube.

CLIMA
17º C MÍN
29º C MÁX

Sol e aumento de nuvens

17º C MÍN
27º C MÁX

Sol e aumento de nuvens
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet
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O Beach Tennis chegou há pouco tempo no Iate 
Clube de Brasília e já conquista os Iatistas. Por ser 
um esporte democrático, a ideia é reunir todos 

aqueles que querem conhecer melhor a prática, mostrando 
que a modalidade está aberta para todos. 

Para o Comodoro Edison Garcia, com a nova Vice-
diretoria do Beach Tennis a modalidade ganha força no 
Clube para se desenvolver e crescer.  “A criação da Vice-
diretoria de Beach Tennis foi uma decisão amadurecida 
pelo crescimento no número dos Sócios praticantes do 
esporte e pela necessidade de institucionalizar a atividade 
e organizar seu funcionamento” afirma o Comodoro, 
entusiasta do esporte.

Graças ao apoio da Vice-diretoria da Peteca e seus 
jogadores, os praticantes de Beach Tennis já têm um espaço 
definido para jogar. As quadras são abertas para todos os 
Associados e o Clube dispõe de raquetes e bolinhas para 
empréstimo na Secretaria de Esportes.

Beach Tennis veio para ficar no Iate

E já tem competição vindo por aí. Em agosto o Beach 
Tennis realiza o primeiro aberto da modalidade. E para 
incentivar ainda mais a participação, será promovida, entre 
os dias 31 de julho e 02 de agosto, clínica gratuita para que 
os competidores possam se familiarizar com o esporte.

Segundo Thais, recém empossada Vice-diretora de 
Beach Tennis, a modalidade tem tudo para crescer no Iate. 
“É um esporte novo em todo o Brasil e aqui no Clube a 
gente espera que atletas de outras áreas também venham 
conhecer o Beach Tennis. O objetivo é esperar que  o Iate 
cresça em número de atletas e de praticantes, porque além 
de ser fácil, é uma oportunidade de fazer novas amizades 
e unir os esportes aqui”. A Vice-diretora também ressaltou 
o apoio da Comodoria e das diretorias na implantação da 
modalidade no Clube.

Informações:

Alicate: (61) 9143-0428                 André Brasil: (61) 9212-1286
Tata Kimura: (61) 9989-9907        Marcelo Andrade: 9298-7790

Atletas Ronei Machado e Thais Kimura
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Atos e ContrAtos

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 31 de julho, os veículos e lanchas 
de sua propriedade que utilizam o combustível oferecido 
pelo Clube. 

Até o momento já foram cadastrados mais de 2.500 
veículos, conforme orientação da ANP. 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 e lanchas 
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.

Resolução ANP No 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 31 de julho

VISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
 

CONCORRÊNCIA Nº 006/2014

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 06 de agosto de 2014, às 
13h, na Sala de Reunião da Comodoria, propostas comerciais observando o menor 
preço para AQUISIÇÃO DE TELHAS TERMOACÚSTICAS para o Ginásio de Esportes.
 
O Edital completo e demais especificações estarão à disposição dos interessados na 
Diretoria 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, 21 de julho de 2014.
 

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Iate Clube de Brasília

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
 

CONCORRÊNCIA Nº 005/2014
 
O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 11 de agosto de 2014, 
às 13h, na Sala de Reunião da Comodoria, propostas comerciais observando o 
menor preço para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 
GRÁFICOS, para impressão de livros, livretos, revistas, folders e jornais.
 
O Edital completo e demais especificações estarão à disposição dos interessados na 
Diretoria 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, 25 de julho de 2014.
 

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Iate Clube de Brasília

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
 

CONCORRÊNCIA Nº 007/2014
 
O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 08 de agosto de 2014, às 
13h, na Sala de Reunião da Comodoria, propostas comerciais observando o menor 
preço na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTAÇÕES DE 
TRABALHO (DESKTOPS) E COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS).
 
O Edital completo e demais especificações estarão à disposição dos interessados na 
Diretoria 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, 23 de julho de 2014.
  

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Iate Clube de Brasília

ConseLho deLIberAtIvo

Mensagem do Presidente em exercício

náutICA

sInuCA

iate realiza campeonato da flotilha 
516 da classe snipe

iate recebe torneio conselho diretor 
em agosto

Em agosto, o Iate Clube de Brasília realiza o Torneio 
Conselho Diretor de Sinuca. A competição acontece 
nos dias 2, 3, 5, 6, 9 e 10/08 e será disputada em três 
categorias: ouro, prata e bronze. Os interessados podem 
realizar inscrições no Espaço da Sinuca ou na Secretaria de 
Esportes. Corra que ainda dá tempo!

já inscreveu seu filho na escolinha de 
Vela?

campeonato do df de laser radial e 
da copa master de laser standard

Neste final de semana (26 e 27/07) a Náutica realiza 
o tradicional Campeonato da Flotilha 516 de Snipe, um 
dos eventos mais importantes da Classe. A competição 
serve também como treino para o próximo Campeonato 
Brasileiro de Snipe, que será realizado aqui no Iate Clube 
em janeiro de 2015. A Diretoria espera a presença em 
massa dos velejadores e velejadoras da Classe para as 
regatas de sábado a tarde e domingo de manhã.

As crianças de 7 a 14 anos interessadas em aprender a 
velejar ainda podem garantir suas vagas para o 2º semestre 
de 2014. As aulas começaram no último dia 19/07, mas 
você ainda pode inscrever seu filho. A Secretaria Náutica 
recebe as matrículas de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 17h, e aos sábados e domingos, das 8h às 17h. Mais 
informações pelos telefones: 3329-8747/8748.

No último final de semana (19 e 20/07), o Iate Clube 
sediou mais dois importantes eventos da Classe Laser: o 
Campeonato Oficial do Distrito Federal de Laser Radial e 
a Copa Master de Laser Standard. Confira os campeões do 
Iate:

Campeonato do DF da Classe Laser Radial
1° - João Ramos
3° - Lucas Faria

Copa Master da Classe Laser Standard
1° - Guilherme Raulino

Caros Iatistas,

Agradecemos a todos os 
Associados por mais 
um semestre de apoio 

ao nosso trabalho. Estamos 
com diversas comissões 
em funcionamento, sempre 
zelando pelo bem comum 
de todos os Sócios. É nosso 
dever ainda cumprimentar 
cada Conselheiro pelo 
árduo trabalho realizado em 
benefício da família iatista.

Dentre os mais diversos trabalhos realizados, 
podemos, por exemplo, destacar o Relatório que acaba 
de ser apresentado pela Comissão Especial de Promoção 
da Acessibilidade no Iate Clube, que tivemos o privilégio 
de instituir no dia 07 de março desse ano.

O projeto pioneiro de acessibilidade foi desenvolvido 
em parceira com a Agência Fiscalizadora do Distrito 
Federal (Agefis) e viabiliza a adaptação de todos os setores 
do Clube.

Após várias reuniões e visitas por todo o Clube, 
foi elaborado o plano de adequação e promoção de 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida. Parabenizamos os competentes 
membros da comissão, a Agefis/DF e funcionários do 
Clube, pelo importante e inédito trabalho realizado, que 
será melhor detalhado na nossa próxima revista.

Estaremos em breve instituindo a importante 
Comissão de Reforma do Estatuto, que irá contar com a 
consulta e participação efetiva de todos os Associados, 
para o aperfeiçoamento e atualização constante do nosso 
Estatuto, bem como das Normas e Regulamentos.

Seguimos trabalhando, contando sempre com 
o importante apoio de todos vocês, encaminhe 
críticas, elogios ou sugestões para o nosso email: 
conselhodeliberativo@iatebsb.com.br ou pelo telefone: 
3329-8703, ou se preferirem, venham conversar conosco 
na antiga sede social, para construirmos, todos de mãos 
dadas, um Iate cada vez melhor!

Charles Bicca
Presidente do Conselho Deliberativo em exercício

ATO DA COMODORIA 

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o 
incisos I e III do artigo 92 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

Art. 1º - RETIFICAR o Ato da Comodoria AC 58/2014 de criação da Vice-Diretoria 
de Beach Tênis:

ONDE SE LÊ: Diretoria de Esportes Individuais; Lê-se Diretoria de Esportes Coletivos.
 
Brasília, 24 de julho de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Comodoro

eMIAte

campanha da solidariedade do emiate

A campanha já começou e você pode contribuir. O 
Encontro Master do Iate espalhou por todo o Clube diversos 
baús para coletar os donativos. Serão recebidas roupas, 
calçados, brinquedos, material de limpeza, alimentos, 
entre outros, desde que estejam em bom estado. Ajude 
quem precisa!
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O Encontro Master do Iate (Emiate) em parceria com a 
Diretoria Cultural estão preparando, para o mês de agosto, 
uma palestra especial sobre os impactos e a importância 
da imagem. O evento será conduzido pela coach Norma 
Pereira, que abordará temas como o que é imagem, como 
aprimorar sua imagem, o que impacta negativamente, 
auto-estima, além de realizar consultorias de imagem e 
apresentar exemplos cotidianos. Faça já sua inscrição pelos 
e-mails: diretoria.cultura@iatebsb.com.br, emiate@iatebsb.
com.br. A entrada é franca, mas as vagas são limitadas. 
Garanta a sua! A palestra está programada para o dia 28 de 
agosto, às 19h30.

PALestrA

iate recebe coach para conversar sobre 
os impactos da imagem pessoal

PAtInAção

truCo

iate recebe 3ª etapa do campeonato 
brasiliense de Patinação artística

domingo acontece a premiação do 
torneio em homenagem ao novo espaço 

De 31 de julho a 3 de agosto, o Iate Clube receberá a 
3ª Etapa do Campeonato Brasiliense de Patinação Artística, 
onde serão disputadas as Nacionais e Internacionais. Ao 
todo, 44 Iatistas estarão na disputa, que conta com mais de 
100 atletas. Além do Iate, o campeonato terá a participação 
das delegações da AABB, Academia Hollydance e Estúdio 
de Patinação. Promovido pela Federação Brasiliense de 
Hóquei e Patinação, essa etapa irá finalizar o ranking das 
atletas que representarão Brasília no próximo Campeonato 
Brasileiro Interseleções em setembro.

Neste domingo (27/7) acontece a premiação do Torneio 
em Homenagem ao novo espaço do Truco. O evento será 
realizado no Espaço da Peteca, a partir das 11h. Se você 
participou da competição, venha receber seu prêmio 
e traga os amigos e a família para prestigiar. Confira os 
vencedores:

Arte
exposição coletiva “arte no iate” traz 
trabalhos de diversos artistas

A exposição coletiva receberá, no mês de agosto, 
pinturas, esculturas, fotografias, desenhos e mosaicos de 
diversos artistas. A abertura da mostra acontece no dia 
13/8 (quarta-feira), às 19h30, e as visitações para o público 
externo acontecerão de segunda a sexta-feira, de 9h às 
18h. Nos sábados, domingos e feriados apenas os Sócios 
poderão fazer as visitas, de 10h às 14h. Venha prestigiar o 
talento desses artistas. A exposição estará no Clube até o 
dia 17/8 (domingo). Confira os participantes:

1. Adriana  Billafan  (Desenho)
2. Ana Pimentel (Pintura, Escultura e Mosaico)
3. Céres Sertã (Pintura)
4. Daíto Brisolla (Fotografia e Escultura)
5. José  Carlos Oiticica Bandeira (Pintura)
6. Luciana Jobim Navarro (Fotografia)
7. Marina Monzillo de Almeida Costa (Pintura e Desenho)
8. Ricardo Viana de Camargo ( Fotografia)
9. Viviane  Caetano (Fotografia)

Classificação Final do Torneio

Dupla Campeã Lairton e Juarez

Dupla Vice-Campeã Vitor e Gabriel

Terceiro Lugar Flávio e Danilo

Quarto Lugar João e Suelena
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DIRETORES DO DIA

26/07/2014 – Sábado
Gilson Machado

27/07/2014 – Domingo
Carlos Alberto Ferreira

AnIversArIAntes
26/07 Erasmo Aimone Pinto Júnior, Alexandre Valadares Sucupira, 
Wlanir Santana P. Almeida, Walquíria de Oliveira Moraes, 
Fernando Pauro Oliveira e Antônio Augusto Pinto Pinheiro.       
    
27/07 Thiago Seyffarth de Andrade, André Venâncio da Silva, 
Humberto Luiz Ribeiro da Silva, Ana Cristina de Césaro Moura, 
Otávio Ribeiro Damaso, Sérgio Eduardo Correia Costa Gomide, 
Marcelo de Castro Oliveira, Christina Frediani Barbosa, Mônica 
Feres Cardillo, João Guilherme Baars Miranda, Walmer Antonio 
Fellet Filho, Frederico Medeiros de Souza, José Ricardo Palmeira 
Pereira, Ricardo Cambiaghi C. de Moraes e Heloísa Helena 
Valadão Queiroz.           

28/07 Alvarina de Araújo Nery, Danilo Zimbres, Paulo Camillo 
Vargas Penna, Marco Antônio de Brito Moreira, Jorge Nocello de 

Souza Júnior, Antônio Carlos Xavier Gomes e Hartmut Gunther.              
            
29/07 Simão Guimarães de Sousa, Rosana Maria Dourado de 
Mello, Cláudia Cardoso Danna Carloni, Arnaldo Gomes, Mara 
Núbia Pereira, Cássio Aurélio Branco Gonçalves, André Luiz da 
Silva Campos,                Deoclécio Britto Hagel, Joana Vitoria 
de Meiroz Grilo, Alessandra Jorge Baptista, Gilson Ribeiro de 
Azevedo, Rafael Moreira Mota, Rita Delfina de M. Figueiredo, 
Aleixo Ramirez Gonzalez, Marineide Martins Borges, Márcia 
Montenegro Oliveira, Giancarlo Rodolfi, Fernando César Barbosa 
Joranhezon, André Clemente Lara de Oliveira, Roberto de 
Figueiredo Caldas e              Reynaldo Aben Athar de Sousa.     
        
30/07 Guilherme Koebe de Oliveira, Daniel Roger Barboni, 
Valéria Carneiro de Albuquerque, Paulo César Dias Vanzeto, 

Carlos Augusto Klink, Bruno de Araújo Colares e Jair Antônio 
Bilacchi.     
               
31/07 Patrícia Rosa da Silva, Sergei Studart Quintas, Gustavo 
Oliveira de Andrade, Milton Teixeira de Carvalho, Myrian Dias 
Morato, Nelson Campos,                             José Alberto Couto 
Maciel, Carlos Henrique da Fonseca Tavares Áreas, Israel José da 
Cruz Santana e Wagner Nunes Gomes.     

1º/08 Reinaldo Amarante Neto, Bruno Dourado Freire, Sálvio 
Medeiros Costa Filho, Mila Maria de Lima Gomes e Umbelino 
Lobo, Beatriz Pinheiro Sales, Gina Maria Freitas Barroso, Vânia 
Perillo Fiúza Abreu, Nelson Mozart Morro e  Rodrigo Luiz de 
Azevedo F. Bettamio.

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

Maria Celina Aquino Serra, Jose Carlos Nespoli Louzada, Helena de Luca Coimbra, Daniel Costa Rebello, Renata Saraiva De Oliveira
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.


