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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

O Iate Clube de Brasília vai comemorar seu 
58º aniversário com uma grande festa, com 
o show de um dos maiores ícones da música 

brasileira. Popular, carismático, performático e versátil, 
Sidney Magal será a atração principal da FESTA DE 
ANIVERSÁRIO do Clube, que será realizada no dia 20 
de abril, sexta-feira, a partir das 22h, no Salão Social. 

Magal vai trazer ao Iate o show que marca seus 50 
anos de carreira, Bailamos, que foi lançado este ano 
em DVD. O repertório reúne músicas que marcaram 
a história do cantor e canções inéditas em sua voz. 
Não vão faltar os clássicos imortalizados na voz e no 
remelexo de Sidney Magal, como Sandra Rosa Madalena, 
Meu Sangue Ferve Por Você, Tenho e Me Chama Que Eu 
Vou. No show, Magal também vai apresentar o medley 
da Jovem Guarda, o hit sertanejo Entre tapas e beijos 
(Leandro & Leonardo) e até Abre alas, de Ivan Lins. 
“Resolvi fazer um passeio por todos os momentos que 
vivi. Tem Jovem Guarda, brega, Wando, Reginaldo Rossi, 
Ultraje a Rigor, música em espanhol, pois já gravei nesse 
idioma, e, claro, hits e algumas inéditas”, adianta.

A festa terá Open Bar de chopp Stadt Cervejaria, 
bebida oficial do evento, água, refrigerante, suco, 
Whisky Old Parr (12 anos) e Prosecco. Está incluso, 
ainda, buffet de empratados. Haverá apresentação de DJ 

IATE CLUBE DE BRASÍLIA COMEMORA SEU 58º 
ANIVERSÁRIO COM SHOW DE SIDNEY MAGAL

antes e depois do show. O traje é esporte fino, mas os 
convidados poderão ir à festa vestidos a caráter (trajes 
ciganos). A classificação indicativa é 18 anos. Menores 
de idade só terão acesso acompanhados dos pais ou 
responsável legal (tutor ou guardião). É indispensável 
estar de posse de documento de identificação.

Haverá pré-venda exclusiva para Sócios, de 30 de 
março a 03 de abril. Para não-sócios as vendas terão 
início na quarta-feira, dia 04 de abril. Os ingressos 
serão vendidos apenas no Espaço Concierge do Iate, 
de segunda à sexta-feira das 9h às 18h, e aos sábados, 
domingos e feriados, das 9h às 15h. Não haverá reserva 
de lugares. O pagamento poderá ser nos cartões Visa e 
Mastercard ou no boleto da mensalidade (exclusivo para 
Sócios), ambos em até duas parcelas. Confira os valores:

SÓCIO Lugar à mesa - R$ 150,00
SÓCIO Individual - R$ 120,00
NÃO SÓCIO Lugar à mesa - R$ 270,00
NÃO SÓCIO Individual -  R$ 250,00
Crianças Até 07 anos não pagam (sem lugar à mesa). De 08 
a 14 anos: 50% do valor do ingresso para Sócio ou não Sócio, 
com direito a lugar à mesa. Acima de 15 anos, paga o valor 
total do ingresso. 
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EMIATE

EMIATE

Caminhada da Amizade

Aulas de violino no Iate

Inscrições para os cursos do Emiate

Campanha da Solidariedade

No dia 16 de março, sexta-feira, foi realizada a 1a 
Caminhada da Amizade, uma iniciativa do Emiate, em 
parceria com o Serviço Médico e com o Espaço Saúde. 
Participaram cerca de 30 pessoas.

Estão abertas as inscrições para as aulas de violino 
para Sócios do Iate, infantil e adulto, e alunos do CIATE, 
que podem ser feitas na Secretaria do Emiate. Mais 
informações: 3329-8745 (EMIATE) e 3329-8726 (CIATE). 
Confira os horários disponíveis:

As atividades do Emiate já começaram, em 19 
de fevereiro, e terão duração de 10 meses. Os cursos 
custam R$ 75 por mês, exceto o de Iphone e Ipad, que 
custa R$ 100. Ainda há vagas. Inscrições na Secretaria 
do Emiate, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Mais 
informações: 3329-8745 ou 99674-7786. Confira os 
cursos oferecidos:

Com o indispensável apoio dos Amigos Voluntários, 
Sócios do Iate Clube de Brasília, o Emiate vem, há alguns 
anos, ajudando instituições de caridade como creches, 
asilos e casas de apoio, entre outros. “Em 2018 queremos 
bater recordes e ajudar ainda mais pessoas necessitadas. 
As contribuições podem ser deixadas na Secretaria 
do Emiate, localizada na Antiga Sede, ou nos baús de 
doações espalhados pelo Clube”, explicou Eliete de 
Pinho Araújo, Presidente do Emiate. Podem ser doados 
calçados, roupas, brinquedos, roupas de cama, roupas 
de bebê e acessórios, material de limpeza, alimentos, 
entre outros. “Salientamos que toda a contribuição será 
bem-vinda e desde já agradecemos o apoio do Quadro 
Social, fundamental para o sucesso deste trabalho”, 
completou Eliete.

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA
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EMIATE EMIATE

18h às 19h
adulto

18h às 19h
 adulto

CURSOS
Aula de Ritmos
Segunda e quarta-feira, das 18h30 às 19h30 e nas terças e 
quintas-feiras das 10h às 11h
Professor: Cássio Fernando
Aula de Violão
Terça-feira, das 18h às 19h
Professor: David Evaristo
Dança de Salão
Segunda e quarta-feira, das 20h às 21h
Professor: Cássio Fernando
Encontro com a Arte
Sexta-feira, das 15h às 18h
Professor: Manoel de Andrade
Mosaico
Terça-feira, das 9h30 às 12h
Professora: Elinor Caleffi (Nonô)

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

CONSELHO DELIBERATIVO

ATO DELIBERATIVO 002/2018

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 
IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais (Estatuto, art. 81, e Regimento 
Interno, art. 45), e considerando as decisões tomadas nas 
Reuniões Ordinária e Extraordinária de 29 de março de 
2018, faz saber que o Colegiado resolveu: 

I.  por unanimidade, aprovar a Ata das Reuniões 
Ordinária e Extraordinária de 27 de fevereiro de 2018;
II.   por unanimidade, aprovar as contas referentes ao 
ano de 2017, apresentadas pelo Conselho Diretor, nos 
termos do parecer da Comissão Fiscal; 
III.  por unanimidade, aprovar a conversão da atividade 
atual do Ponto de Abastecimento do Clube para exploração 
das instalações para revenda varejista de combustíveis 
automotores terrestres e embarcações marítimas, nos 
termos do parecer da Comissão e com as emendas acatadas 
em plenário.   

Brasília, 30 de março de 2018.

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo
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Em reunião realizada na última quinta-feira (29), o 
Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, as 
contas referentes ao exercício de 2017. No parecer da 
Comissão Fiscal, presidida pelo conselheiro Álvaro Veiga 
e composta pelos conselheiros Rodrigo Sousa Troncha e 
Nizar Lambert Raad, foi realizada uma análise detalhada 
da Prestação de contas anual, que abrange o balanço 
patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, 
demonstração das mutações do patrimônio Social, a 
demonstração do fluxo de caixa, notas explicativas, como 
também o Demonstrativo de Execução Orçamentária,  
referentes ao ano de 2017. O documento foi remetido 
pelo Conselho Diretor em 20 de fevereiro último.

O presidente da comissão fiscal, o Conselheiro Álvaro 
Veiga, realizou ponderações sobre os itens detalhados 
no documento, destacando ao final a recomendação 
do parecer pela aprovação das contas referentes ao 
exercício de 2017, conduzidas até o dia 15 de novembro 
pelo ex-comodoro Edison Garcia, e após essa data, pelo 
comodoro Rudi Finger, por estas representarem, com 
lisura e de forma adequada, a posição patrimonial e 
financeira do Iate Clube de Brasília em 31 de dezembro 
de 2017, o resultado de suas operações, as mutações 
de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações 
de seus recursos referentes ao exercício findo naquela 

Conselho Deliberativo aprova por unanimidade 
as contas de 2017

GESTÃO

data, de acordo com os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade. 

Entre as recomendações constantes no parecer 
aprovado, a Comissão Fiscal manifestou a importância 
de se trabalhar para que a despesa com pessoal seja 
reduzida de forma a ficar no patamar de 50% do 
Orçamento anual, a ampliação de investimentos em 
treinamento de pessoal e a criação de um plano de 
cargos e salários para os colaboradores do Clube. 

No documento,  também constava a determinação de 
que seja realizado um novo certame para a contratação 
de auditoria externa, e sobre este tema o comodoro Rudi 
Finger informou que o termo de referência já se encontra 
em fase de finalização. 

Ao final de sua fala, o presidente, em nome da 
Comissão Fiscal,  elogiou o trabalho desenvolvido pelo 
Diretor João Wellisch na condução financeira e contábil 
do Clube. Frisou, ainda, a importância de o Clube 
seguir para um patamar de excelência, sem espaço 
para discussões afastadas do melhor para os destinos 
do Iate Clube de Brasília, ressaltando que o trabalho da 
Comissão Fiscal deve ser criterioso, e que quando houver 
falhas, estas devem ser apontadas, como de fato ocorreu 
no parecer, mas com o objetivo de colaborar com a 
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GESTÃO

melhor gestão, visto que esta era a principal proposta do 
Conselho Deliberativo eleito, e não para abrir brechas a 
revanchismos ou perseguições políticas.

Após a manifestação da comissão, vários conselheiros 
pediram a palavra para comentar o conteúdo do parecer 
apresentado. O ex-presidente do Conselho Deliberativo, 
Geraldo Brindeiro, cumprimentou os integrantes da 
Comissão fiscal, pelo excelente trabalho de análise de 
contas realizado. 

Já o ex-comodoro e Conselheiro Nato Ennius Muniz 
exaltou a importância do fortalecimento do compromisso 
com os interesses do Clube, bem como a harmonia 
entre os Associados. Ao final, parabenizou o trabalho 
desenvolvido pelo ex-comodoro Edison Garcia e pela 
atual gestão, conduzida pelo Comodoro Rudi Finger. 

O Conselheiro Gotardo Machado de Souza Júnior, 
durante sua inscrição, destacou a importância de que 
as rotinas contábeis sejam cumpridas tempestivamente, 
como é o caso da elaboração e envio dos balancetes, 
como regra de transparência boa governança do Clube. 

O ex-comodoro e Conselheiro Nato Edison Garcia, 
em sua manifestação, agradeceu aos integrantes da sua 
administração nos dois mandatos, bem como os atuais 
diretores e conselheiros, por serem pessoas que se 
dedicam voluntariamente para trabalhar em benefício do 
Iate Clube. Também comentou sobre o complexo trabalho 
desenvolvido durante a sua gestão para modernizar o 
setor contábil do Clube, bem como a implementação de 
boas práticas de governança que permitiram ao clube se 
tornar superavitário. 

Após a análise e deliberação dos Conselheiros, o 
Balanço Patrimonial foi aprovado por unanimidade. Ao 
final da votação, o Presidente do Conselho, Antônio 
Oscar Lóssio, elogiou o primoroso trabalho desenvolvido 
pela Comissão Fiscal na análise das contas do Clube, 
bem como a colaboração do Conselho Diretor em todo o 
processo, exaltando o compromisso de todos em buscar 
o melhor para o Iate. 

Terceirização do Ponto de Gasolina é aprovada pelo 
Conselho Deliberativo

Na mesma reunião, o Conselho Deliberativo também 
analisou o parecer relativo à proposta do Conselho 
Diretor de conversão da atividade atual do Ponto de 
Abastecimento do Clube, para revenda varejista de 
combustíveis automotores terrestres e embarcações 
marítimas. 

A Comissão, composta pelos conselheiros 
Ennius Muniz, João Rodrigues Neto e Hermenegildo 
Fernandes Gonçalves, em seu parecer, fez uma análise 
das possibilidades para o ponto de abastecimento, 
interditado para atendimento aos Associados após 
intervenção da ANP. 

Entre as opções, a possibilidade do clube continuar 
abastecendo apenas a frota do Clube e os veículos dos 
seus funcionários, a constituição de uma sociedade 
empresária com o objetivo específico de desenvolver 
atividade de revenda varejista de combustíveis 
automotivos e marítimos, regulamentada na Res. ANP 
Nº41/2013, ou licitar a exploração do espaço físico a 
fim de celebrar contrato de concessão onerosa para 
exploração de revenda de combustíveis automotivo e 
marítimo, com base na Resolução Normativa nº 001, de 
24/4/2012, que institui Normas Gerais para Licitações e 
Contratos no âmbito do late Clube de Brasília. 

Ao final do parecer, a comissão opinou pela 
terceirização como o melhor modelo a ser utilizado pelo 
Clube. Após um amplo debate entre os conselheiros 
presentes à reunião, que manifestaram a importância de 
se normalizar o abastecimento das embarcações náuticas 
com a maior celeridade possível, além da realização de 
alguns esclarecimento pelos integrantes da comissão no 
decorrer da discussão da matéria, o pleno do Conselho 
Deliberativo deliberou por aprovar a conversão da 
atividade atual do Ponto de Abastecimento do Clube 
para exploração das instalações para revenda varejista 
de combustíveis automotores terrestres e embarcações 
marítimas, nos termos do parecer da Comissão, e com 
as emendas acatadas em plenário.  
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FUTEBOL

Iate é destaque na 5ª Edição do Go 
Cup

Considerado o maior torneio de futebol infantil da 
América Latina, o Go Cup teve início no sábado passado 
e segue até o dia 31 de março, em Aparecida de Goiânia 
(GO). Participam do torneio cerca de três mil crianças 
e mais de 200 equipes do Brasil e do mundo. O Iate 
participa nas categorias Sub 08, Sub 09, Sub 10, Sub 
11 e Sub 12. Até o fechamento desta edição do Jornal 
(dia 28), os atletas Iatistas estavam vencendo em todas as 
categorias. Confira os animadores resultados:

FASE DE CLASSIFICAÇÃO - RESULTADOS 
PARCIAS

CATEGORIA - SUB 08
Iate Clube 7 x 0 Ind. Del Valle SL
Iate Clube 3 x 1 CFA Fla Goiania
Iate Clube 5 x 2 Sporting Esc. Fut
Iate Clube 10 x 0 EC. MBS
Iate Clube 5 x 1 Barcelona Brasil

CATEGORIA - SUB 09
Iate Clube 3 x 1 Esc. Santos Palmas
Iate Clube 0 x 8 Goias
Iate Clube 3 x 3 Independente Rio Verde
Iate Clube 1 x 3 Grêmio/ CT Factory
Iate Clube 9 x 0 Independente R. Verde

CATEGORIA - SUB 10
Iate Clube 25 x 0 Oliveira Jovem
Iate Clube 6 x 0 CFA Fla Goiania
Iate Clube 6 x 2 Falcão 12 Balsas
Iate Clube 3 x 1 Meritus

CATEGORIA  - SUB 11
Iate Clube 3 x 0 MBS Aparecida
Iate Clube 13 x 2 Universal Soccer Club
Iate Clube 6 x 0 Saintfoot
Iate Clube 2 x 1 Aparecidense / Sandel
Iate Clube 5 x 2 Sporting Esc. Fut.

CATEGORIA  - SUB 12
Iate Clube 3 x 2 Benfica
Iate Clube 3 x 1 DF City
Iate Clube 3 x 0 Esc. Grêmio EKW

Festa de Páscoa na Escolinha de 
Tênis

A semana de 26 a 29 de março foi agitada na Escolinha 
de Tênis do Iate Clube. A Escolinha comemorou a Páscoa 
com um animado amigolate, com a presença de vários 
“coelhinhos” e com direito a muito chocolate, orelhas 
de coelho e pintura de rosto.

TÊNIS

Resultado do ITF Seniors

Pelo 9º ano consecutivo, o Iate Clube de Brasília 
sediou uma das mais importantes etapas do Circuito 
Mundial de Seniors, com provas femininas e masculinas 
das categorias 35 a 85 anos. O torneio ITF Seniors Brasília 
2018 foi disputado de 12 a 17 de março, nas quadras de 
saibro Iate. O torneio faz parte do Circuito Internacional 
de Seniors e é classificado como GRADE 1, que distribui 
a maior quantidade de pontos entre todos os torneios 
mundiais. Confira os resultados dos tenista Iatistas:

POSIÇÃO CATEGORIA IDADE NOME
Vice-Campeão Simples 40 Anos Marco Battaglini
Vice-Campeã Simples 70 Anos Marilena Mendes
Vice-Campeã Simples 80 Anos Teresinha Acioly

Vice-Campeã Duplas 35 Anos Eliana Mendonça/Elen 
Costa

Vice-Campeão Duplas 40 Anos Miguel Hormazabal/Mário 
Jimenez

Vice-Campeã Duplas 60 Anos Marilena Mendes/Ilza 
Rocha

Vice-Campeão Duplas 70 Anos Pedro Castro(Pedrão)/Luís 
Rodrigues
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NATAÇÃO

COMODORIA

Nadador do Iate bate recorde 
Brasileiro

O Iatista Leandro David 
Bressan dos Santos é o novo 
recordista brasileiro dos 50m 
peito, categoria pré-master (20 
a 24 anos). Ele conquistou o 
título na II Etapa do Circuito 
ABRAMN 2018, organizado 
pela Associação Brasiliense 
Masters de Natação 
(ABRAMN), realizada dia 17 

de março, no Conjunto Aquático Cláudio Coutinho 
(Defer). O atleta, que treina com o técnico Fábio Costa, 
completou a prova em 30”59.  O recorde anterior era de 
30”93. O único recorde brasileiro da competição foi o 
de Leandro Bressan, que, naturalmente, bateu também 
o recorde do Distrito Federal na prova. Fábio Costa, por 
sua vez, conquistou o recorde do DF no 50m costas, com 
o tempo de 30”11. Além dos dois recordistas, outros sete 
nadadores do Iate fizeram bonito no torneio. A equipe 
ganhou 17 medalhas, sendo 10 de ouro. Confira os 
resultados:

Edward 
Cattete 1º 50m 

costas 3º 50m 
peito 5º

Revezamento 
4x50m livre mas-
culino

Everaldo 
Santos 2º 50m 

costas 3º 50m bor-
boleta   

Fabio Costa 1º 50m 
costas 1º 50m bor-

boleta 5º
Revezamento 
4x50m livre mas-
culino

Helane 
Magalhães 1º 400m 

livre 1º 50m 
livre   

Leandro 
Bressan 1º 50m 

peito 1º 50m bor-
boleta   

Marcelo 
Bressan 4º 50m 

peito 6º 50m 
livre 5º

Revezamento 
4x50m livre mas-
culino

Marcelo 
Lima 1º

50m 
borbo-

leta
    

Mário Augus-
to Ferreira 1º 50m 

costas 1º 50m 
livre 5º

Revezamento 
4x50m livre mas-
culino

Vitor Dias 
Oliveira 2º 400m 

livre 5º 50m 
livre   

GESTÃO

Atenção Sócio: Títulos Familiares à 
Venda

O Iate Clube de Brasília vai colocar à venda oito 
títulos da categoria Patrimonial Familiar, que poderão ser 
adquiridos pelo Sócio Iatista (patrimonial proprietário, 
especial pessoa física ou fundador) para filho ou 
enteado. Será permitida a aquisição de um título para 
cada dependente, menor de 21 anos de idade ou, se 
comprovadamente universitário, até vinte e cinco anos 
de idade.

Dos oito títulos disponíveis, quatro serão ofertados 
por meio de sorteio simples e os quatro demais, mediante 
classificação do dependente, por ordem decrescente 
de idade. O preço de cada título é de R$ 38.123,77. 
Para participar, o Associado interessado deverá estar 
adimplente e precisará preencher e assinar o Termo de 
Proposta/Adesão, indicando o nome do dependente 
para o qual deseja fazer a aquisição. As inscrições já 
estão abertas e podem ser feitas até o dia 14 de abril, na 
Secretaria Social do Clube. A apuração da classificação 
dos inscritos e o sorteio serão realizados no dia 21 de 
abril, às 10h, no Plenário da Comodoria. 

O valor do título poderá ser pago à vista ou com 
uma entrada mínima de R$ 8.123,77 e o restante em 
até 12 parcelas mensais iguais. Cabe ressaltar que o 
título patrimonial familiar, enquanto não transformado 
definitivamente em patrimonial proprietário, é isento de 
contribuição.
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NÁUTICA

Atletas de Alto Rendimento da Vela Torneio Flotilha de Laser e Taça  
Jeffrey Shaw de Snpe

Convocação para uso de vaga de 
Embarcação

Regata Aniversário do Iate 2018

Resultado do Torneio Flotilha Finn e 
Taça Walter Reinicke de Snipe

No início de março, o Iate Clube de Brasília foi 
convidado para indicar uma equipe para participar do 6º 
Porto Alegre Match Cup, realizado de 23 a 25 de março, 
no Clube Veleiros do Sul. O Iate indicou os atletas de alto 
rendimento Felipe Rondina, Ricardo Paranhos e Christian 
Shaw para correrem juntos num barco da Classe Elliot 
6m, uma experiência única para os três jovens atletas 
que estão se dedicando na Classe 470 com o objetivo 
de disputar uma vaga nas olimpíadas Tóquio 2020. Ao 
término do Match Race, Felipe Rondina e Christian Shaw 
iniciaram a participação no Campeonato Sul-americano 
da Classe Snipe, que será realizado até o dia 31 de março, 
no Clube dos Jangadeiros, em Porto Alegre (SC). Ricardo 
Paranhos não participará do Sul-americano, pois estará 
aqui no Iate ministrando uma clínica aos velejadores da 
Classe 420.

Nos dias 31 de março e 1º de abril, serão realizados 
dois eventos no Setor Náutico, o Torneio Flotilha da 
Classe Laser e a Taça Jeffrey Shaw da Classe Snipe, em 
homenagem ao Sócio Jeffrey, velejador mais experiente 
que compete pelas Classes Snipe, Dingue e em barcos 
de oceanos.

Em atendimento ao artigo 5º do Regulamento Interno 
do Setor Náutico (RISN), a Diretoria de Esportes Náuticos 
comunica a concessão de direito de uso de vaga em 
prateleira para vaga de monotipo na parte externa do 
Galpão 01, da Marina do Iate. O Sócio convocado 
poderá trazer sua embarcação no prazo máximo de 90 
dias, na qual ensejará a cobrança da taxa de utilização, 
contados a partir desta publicação, lembrando que deve 
ser cumprido previamente o disposto no artigo 6º do 
RISN.

Em comemoração ao 58º aniversário do Iate Clube 
de Brasília, o setor Náutico vai realizar a tradicional 
Regata Aniversário, nos dias 07 e 08 de abril. No sábado, 
as regatas de Optimist terão início às 9h30 e as de 
Monotipos, às 14h. No domingo, as regatas de Oceanos 
vão começar às 10h. Mais informações pelo telefone 
3329-8747.

Nos dias 24 e 25 de março, aconteceu o 1º Torneio 
Flotilha da Classe Finn e a 15ª Taça Walter Reinicke da 
Classe Snipe, em homenagem ao sócio Walter Renickie, 
que faleceu ano passado e que tanto incentivou a vela 
no Iate e no DF. Cinco barcos Snipes e sete barcos Finn 
participaram dos eventos. Confira abaixo os primeiros 
colocados. O resultado completo está dispoonível no 
site do Clube www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica.

O Restaurante do Farol estará fechado nas próximas 
segunda e terça-feira, dias 02 e 03 de abril, para 
manutenção.

CLASSE FINN
COL. VELEJADOR

1º Juliano Camargo
2º Renato Moura

CLASSE SNIPE
COL. TIMONEIRO PROEIRO

1º Guilherme Raulino Márcia Maciel
2º Lúcio das Neves Marcos Henrique

Nº Tít. Nome do Sócio Tipo
US/3757  Joacir Carneiro de Mesquita Júnior Monotipo em prateleira externa

GESTÃO
Restaurante do Farol fechado
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ANIVERSARIANTES
31/03 - Marcellus Sganzerla, Fabiola 
Brunken Clemente Bafutto, Patricia Braga 
Kzam, Hamilton Heitor de Queiroz, 
Hercilia Helena de Oliveira Pimenta, 
Renato Fabbrini Marsiglio, Luis Carlos 
Lyra Pato

01/04 - Ricardo Augusto Vieira Aboudib, 
Carlos Henrique Simoes Ayres, Maria 
Helena Petruccio Cabral, Luciana Matos 
Sampaio Tavernard, Zuleide Ribeiro 
Neves, Rafael Lima Aguiar, Fernando 
Naves Adriano, Ruth Martins Soares, 
Roberto Marques Piza

02/04 - Adriane Medeiros Casado, Ana 
Carolina Aguiar Cardoso Naves, Andre Luiz 
de Araujo Espindola, Rogerio Magalhaes 
Nunes, Claudio Antonio Manfroi, Frederico 

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília: 
Ludmila de Almeida Alexim Fidelis e Antonio Carlos de Almeida Castro

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 Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e Marketing
Projeto gráfico (Doado ao ICB): Glêves Campos 
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(61) 3329-8700; Tiragem: duas mil unidades – www.iateclubedebrasilia.com.br

DIRETORES DO DIA

31/03/2018 (Sábado)
Danilo Mello Mattos

01/04/2018 (Domingo)
Carlos Alberto Ferreira

Jose Silva Correa, Maria de Fatima de P. 
Pessoa Costa, Carlos Roberto Couto

03/04 - Guilherme Teixeira Faria, Patricia 
de Amorim Gomes Macedo, Franco Couto 
de Oliveira, Marcia Mendonca Ferreira 
da Silv, Alexandre Domingues Campos, 
Simone Cordeiro Vieira, Islande Braga de 
Santo Antonio, Jose Americo Miari, Patricia 
Gatti Raulino

04/04 - Andre Luiz Rodrigues Santana, 
Iuri Curcio Nunes, Ana Paula Faria Rosa, 
Marcia Vitoria Vivan de M. Hofmann, 
Antonio Carlos Dantas Ribeiro, Jose 
Ribamar de Castro Viana, Vera Machado 
Ungaretti, Luiz Vasconcelos, Gustavo 
Henrique Caputo Bastos, Andrea de Paula 
Porto Fer. Peixoto     

05/04 - Carlinda Macedo de Mendonca 
Lima, Henrique Nascimento Arantes, Joao 
Ireneo Joffily, Gabriela Pereira Vidigal 
de Oliveira, Rachel Trein Borba, Silvio 
Brasil Gadelha Junior, Marcio Arruda de 
Freitas, Georges Demetre Calimeris, Tais 
Mendonca Nogueira da Gama, Antonio 
Zeferino Dos Santos Filho, Setsuko 
Kawano Mori, Cristiano Paulo Soares Pinto       

06/04 - Emerson Chagas Coimbra, Marcus 
Tulio Martins Tristao, Luiz Guilherme 
Miranda Carvalho, Nicolau de Alessandro 
Filho, Gyorgy Varga, Thais Maria  Riedel 
de Resende Zuba, Paulo Brasil Paez, 
Gilda Maria Barbosa Cirilo, Ana Carla de 
Andrade Rabelo, Marcelo Pereira Silva.

PATINAÇÃO
Iate conquista 39 ouros no 
Campeonato Brasiliense de 
Patinação Artística

O Iate foi o grande destaque da 1a fase do Campeonato 
Brasiliense de Patinação Artística 2018, realizado no 
Ginásio de Esportes do Clube, de 23 a 25 de março. 
Do ICB, 43 atletas disputaram a competição, que teve 
60 provas. As patinadoras Iatistas disputaram 48 provas 
e levaram 39 medalhas de ouro, 25 de prata, 15 de 
bronze, 9 de 4º lugar e 7 de 5º lugar. Agora, segundo 
o técnico Eduardo Gravina, os treinamentos continuam 
firmes para o Campeonato Brasileiro, que será de 19 a 
26 de abril, em Santos (SP). A equipe vai disputar vagas 
para os Campeonatos Panamericano e Mundial.

CARTAS

1º Torneio de Truco Conselho 
Diretor 2018

Nos dias 14 e 15 de abril, será realizado o 1º Torneio 
de Truco Conselho Diretor 2018. As inscrições são 
gratuitas, já estão abertas e podem ser feitas no Salão da 
Sinuca, na Secretaria de Esportes Coletivos ou no Cyber 
Café.


