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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

Com o tema “Aquaplay”, a 54ª Colônia de Férias 
e a 22ª Vela nas Férias do Iate prometem muitas 
brincadeiras e novidades em 2019. Na festa de 

abertura, dia 5 de janeiro, o Iate trará uma atração mais que 
especial: show da cantora Letícia Alves, do The Voice Kids 
2018! Moradora de Águas Claras e com inegável talento, 
logo após sua participação no badalado programa de 
talentos mirins, Letícia já participou de vários eventos em 
Brasília e em outras cidades. Recentemente, ela participou 
do show Kids N’ Hits, que contou com a presença de oito 
integrantes da primeira edição do The Voice Kids. Além do 
super show de Letícia, o evento de abertura contará com 
brinquedos infláveis e brincadeiras com os monitores. 

A Colônia vai trazer atividades diversificadas e 
direcionadas para o público infantil, com idade entre 4 e 
13 anos, e nesta edição virá com novidades como o ônibus 
‘Rodas da Diversão’ (jogos e videogames) e as oficinas de 
Robótica. No evento, as crianças vão participar ainda de 
oficinas de capoeira, dança, circo, teatro e música, além 
das oficinas inéditas de ginástica aeróbica e ginástica 
rítmica. Também haverá atividades recreativas nas piscinas, 
atividades lúdicas nas quadras de areia e nas quadras de 
peteca, show de mágica, brinquedos e filmes diversificados. 

LETÍCIA ALVES, DO THE VOICE KIDS, FARÁ SHOW 
NA ABERTURA DA COLÔNIA DE FÉRIAS 2019

Não faltarão, claro, os passeios externos tão aguardados 
pela criançada, para casas de festas e espaços recreativos.

No mesmo período, a tradicional Vela na Férias, em sua 
22ª edição, vai entreter as crianças com aulas de iniciação 
à Vela, cooperação e disciplina, salvatagem, marinharia e 
execução e utilização dos nós. Para participar, é preciso ter 
entre 8 e 14 anos.

O evento é patrocinado pela Casa Thomas Jefferson e 
Só Reparos e conta com o apoio da CABI Odontopediatria. 
As inscrições poderão feitas no Espaço Concierge, a partir 
do dia 6 de dezembro de 2018. Não deixe para inscrever 
seus filhos na última hora, pois as vagas são limitadas por 
faixa etária. Confira abaixo os preços. Haverá desconto de 
10% a 15% para irmãos.

COLÔNIA TRADICIONAL CRIANÇAS DE 4 A 13 ANOS

SÓCIO Uma semana: R$ 350,00
Colônia toda com desconto: R$ 501,00  

CONVÊNIO Uma semana: R$ 377,00
Colônia toda com desconto: R$ 535,00

NÃO SÓCIO Uma semana: R$ 469,00
Colônia toda com desconto: R$ 654,00

22ª VELA NAS FÉRIAS: CRIANÇAS DE 8 A 14 ANOS
Sócio: R$ 433,00 
Convênio 4%: R$ 463,00
Não sócio: R$ 647,00
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As Iatistas Isabela David Bressan, Paula Vaz e Simone 
Noronha receberam o troféu de Melhor Índice Técnico 
em suas respectivas categorias no Campeonato Brasiliense 
de Categorias 2018 de Natação.  A competição reuniu 12 
clubes do Distrito Federal na piscina olímpica (50m) do 
Complexo Aquático Cláudio Coutinho, nos dias 19 e 20 de 
outubro.

Embora com pequena equipe – apenas dez nadadores 
das categorias infantil a sênior – o Clube obteve a 3ª 
colocação no resultado geral por equipes, reflexo do esforço 
e alto nível dos atletas. Eles conquistaram 32 medalhas de 
ouro, 7 de prata e 3 de bronze. O Iate está orgulhoso de 
seus nadadores e do trabalho desempenhado pelos técnicos 
Fábio Costa e Vinícius Ribeiro. Confira os resultados:

O Posto de Lavagem Automotiva do Iate, com o 
objetivo de oferecer maior comodidade aos Sócios, está 
com duas promoções imperdíveis. A primeira é perfeita 
para esta época do ano, o Seguro Chuva. Nas lavagens 
completas com aplicação de resina ou cera em pasta, 
no caso de ocorrência de chuva que acabe por sujar a 
pintura, o cliente ganha uma nova lavagem de pintura 
simples em até 48h da lavagem completa realizada.  

A outra novidade é que o cliente que pagar em 
dinheiro (não inclui modalidade débito) terá direito a um 
desconto de 5% no valor do serviço realizado. Aproveite! 

Neste final de semana (17 e 18), a Escolinha de Tênis 
promove o 1º Torneio Integração Infanto Juvenil. As finais 
serão no domingo seguinte, dia 25. Nesta mesma data, 
será disputado o 11° Festival e Campeonato de Passada, 
a partir das 9h.

Atletas do Iate vencem provas e 
conquistam troféus

Conheça o serviço de Seguro Chuva no 
Posto de Lavagem Automotiva do Iate

Iate realiza torneio Integração 
Infanto Juvenil e Campeonato de 
Passada

NATAÇÃO 

GESTÃO

TÊNIS 

Aime Louise 3 ouros e 1 recorde de campeonato
Henrique Bastos 2 ouros, 2 pratas
Isabela D. Bressan 6 ouros e 1 Melhor Índice Técnico
Leandro David 3 ouros, 1 prata e 1 recorde de campeonato
Luna Viçosa 5 ouros e 1 bronze
Paula Vaz 5 ouros e 1 Melhor Índice Técnico
Simone Noronha 4 ouros e 1 Melhor Índice Técnico
Thiago Gomide 1 ouro, 3 prata e 1 bronze
Víctor Calíope 2 ouros e 1 prata
Víctor Pickina 1 bronze

ATO DA COMODORIA AC 36/2018
GESTÃO 2017/2020

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso III, do artigo 91 do Estatuto do Clube,
R E S O L V E
EXONERAR, a pedido, o sócio patrimonial Sr. FAUSTO DE AUGUSTO CESAR M. 
CARNEIRO - P/2258, do cargo de Diretor de Engenharia.

Brasília, 16 de novembro de 2018.

RUDI FINGER
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 37/2018
GESTÃO 2017/2020

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso III, do artigo 91 do Estatuto do Clube,
R E S O L V E
NOMEAR o sócio patrimonial Sr. RUY PARENTE VIANNA FILHO - R/015, para o 
cargo de Diretor de Engenharia, sem prejuízo de suas atuais atribuições.

Brasília, 16 de novembro de 2018.

RUDI FINGER
Comodoro

ATOS E CONTRATOS

CLUBE DE CORRIDA
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Nesta última quinta-feira (15), teve início o 33º 
Campeonato Brasileiro da Classe Dingue. O campeonato 
conta com 54 barcos inscritos, num total de 108 atletas 
participantes.

No primeiro dia do torneio, todos os barcos e atletas 
passaram por uma série de procedimentos de medição 
para conferir peso, medidas e vários critérios exigidos 
pela Associação Brasileira da Classe Dingue (ABCD). No 
início da noite, foi realizada a cerimônia de abertura, 
seguida de um jantar de confraternização no Restaurante 
do Farol. Na ocasião, estiveram presentes várias 
autoridades e velejadores do DF, PR, RS, SP, RJ, ES, PE, 
RN e SC. 

Os resultados poderão ser consultados no site do Iate: 
www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica.

No último dia 04, foi realizada a premiação dos 
velejadores da Classe Optimist referente ao Ranking, 
que é um somatório de pontos de todas as regatas que 
aconteceram durante o ano de 2018. Os destaques foram 
os velejadores Luiz Felipe Giaggio e Juliana Seixas, que 
poderão passar a fazer parte do Programa Bolsa Atleta, 
promovido pelo GDF por meio da Federação Náutica 
de Brasília. Confira abaixo as primeiras colocações da 
competição:

Nos dias 10 e 11 de novembro, foram realizadas 
as regatas da Taça Cri Cri da Classe Snipe, competição 
realizada em homenagem ao Sócio Honorário, Cezar 
Castro. Exemplo de atleta que incentiva a Vela no Iate 
e no DF, Cézar também é conhecido como “Veinho” e 
segue disputando várias competições. Os atletas Felipe 
Rondina e Christian Shaw conquistaram a 1ª colocação, 
seguidos por Cezar Castro e Samuel, e com Rommel 
Castro e Jeffrey Shaw em terceiro lugar. O resultado 
completo pode ser consultado no site do Iate: www.
iateclubedebrasilia.com.br/nautica.

Na última quarta-feira (14), o concessionário da Loja 
Náutica e Oficina Mecânica ofereceu um coquetel de 
inauguração dos espaços localizados no Setor Náutico. 
A loja é uma filial da Noroeste Náutica, cuja matriz 
fica na 409 Norte. A empresa oferece vários produtos e 
serviços para embarcações, motores e equipamentos no 
ramo náutico. A Diretoria de Esportes Náuticos convida 
a todos para conhecerem o local e prestigiar mais um 
concessionário que poderá atender o Associado do ICB.

33º Campeonato Brasileiro da 
Classe Dingue

Premiação do Ranking do DF da 
Classe Optimist 2018

Taça Cri-Cri da Classe Snipe

Inauguração da Loja Náutica e da 
Oficina Mecânica

NÁUTICA

VETERANOS
1 Luiz Felipe Giagio Do Amaral ICB
2 Juliana Alves De Seixas ICB
3 André Akira Horigoshi Maximino ICB

ESTREANTES
1 Arthur Mendes Borges ICB
2 Isabella Ribeiro Ferreira ICB
3 César Henrique A. De Freitas ICB

De 20 a 25 de novembro, as mesas do Espaço de 
Sinuca do Iate vão receber partidas de alto nível, na 
edição 2018 do Torneio Comodoro de Sinuca. As 
inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na 
Secretaria de Esportes Coletivos. Mais informações pelo 
telefone 3329-8783. Participe!

Iate promove Torneio Comodoro de 
Sinuca 2018

SINUCA
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No último fim de semana, dias 10 e 11, o CIATE 
participou pela primeira vez do Torneio de Robótica 
Regional do SESI SENAI, que contou com a participação do 
Distrito Federal e de vários estados, como Rio de Janeiro, 
São Paulo e Goiás.

No Torneio, os estudantes da equipe do CIATE 
aprenderam que competição amigável e ganho mútuo não 
são objetivos distintos. Ajudar o outro é a base do trabalho 
em equipe. A equipe Iatista, batizada pelas crianças de 
Beyond the World (além do mundo), participou ativamente 
de todas as fases do torneio e apresentou, ao final, o projeto 
Cores Values e Design do Robô. Para participar do evento, 
os estudantes se prepararam com afinco durante meses e 
contaram com o suporte dos gestores e do ICB. O apoio 
dos pais nos dois dias de torneio também foi fundamental, 
tendo em vista que a equipe do CIATE era a mais nova do 
Torneio. Parabéns aos participantes!

Alunos do CIATE participam de 
festival de robótica da LEGO

CIATE 

No último domingo (11), 37 alunos do Clube de Corrida 
participaram da BSB CITY HALF MARATHON, em Brasília. 
O percurso da competição teve início no Estacionamento 
do Ginásio Nilson Nelson e terminou no Pontão do Lago 
Sul.

No dia da prova, os alunos contaram com a tenda de 
apoio do ICB e massagista ao final da corrida. O marceneiro 
do Iate, José Vieira Silva, integrante do Clube de Corrida, 
conquistou a 1a colocação da sua categoria, com o tempo 
de 1:28:45.

Corredores Iatistas participam da 
BSB City Half Marathon

CLUBE DE CORRIDA

No próximo dia 23, o EMIATE vai promover mais uma 
atividade repleta de sabor: uma noite dançante, com um 
delicioso buffet de chocolate e crepes. Trata-se de uma 
confraternização entre os participantes do EMIATE,  que 
será realizada na Antiga Sede,  a partir das 20h.

Os ingressos já estão à venda no Espaço Concierge e 
as vagas são limitadas. Não deixe para última hora! Mais 
informações na Secretaria do EMIATE, de segunda a sexta-
feira, das 9h às 18h, ou pelos telefones: 3329-8745 e 
99674-7786.

Oferecido pelo EMIATE desde o início deste ano, o 
Curso Encontro com a Arte vem se consolidando como 
opção para aqueles que buscam no universo artístico um 
significado que vá além de conceitos rasos e de práticas 
manuais automatizadas e monótonas. O objetivo é 
despertar dentro de cada aluno seu potencial para o fazer 
arte com consciência, percebendo o mundo ao redor com 
olhos aguçados da sensibilidade.

O curso leva os alunos a um encontro com a 
multiplicidade e com as diversas linguagens que compõem 
o mundo das artes. Assim, estão incluídas na dinâmica 
multidisciplinar do curso visitas a galerias, exposições e 
aos ateliês dos artistas, para que vejam, in  loco, o trabalho 
e as técnicas desenvolvidas nestes espaços. Ainda são 
realizados debates e observações sobre dança, música, 
cinema, escultura, moda e filosofia da arte. 

“Diante de uma proposta com essa magnitude de 
temas, o caminho que torna mais agradáveis as aulas é 
construído a partir de uma abordagem lúdica, fazendo 
com que todos sintam que estão entrando num mundo 
diferente de forma prazerosa e útil”, contou a Presidente 
do EMIATE, Eliete de Pinho Araújo, que acrescentou que os 
alunos são estimulados a criar em casa seu próprio atelier, 
para desenvolver seus trabalhos manuais, atividades que 
estimulam o intelecto e elevam o espírito. A aula acontece 
todas as sextas-feiras, das 15h às 18h, com o professor 
Manoel de Andrade Filho.

EMIATE promove noite dançante 
com buffet de chocolate e crepes 

Conheça mais sobre o Encontro 
com a Arte

EMIATE
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Na última quarta-feira (14), a Diretoria Cultural 
do ICB realizou o vernissage da exposição ”A Arte do 
Encontro”. A abertura da mostra, organizada em parceria 
com um grupo de artistas renomados, sob a curadoria 
de Malu Perlingueiro, contou com mais de 200 pessoas, 
entre Sócios e convidados.

A exposição, que traz obras das artistas Andrea 
Bertolacini, Gilda Adorno, Lúcia Leal, Marita Aquino e 
da professora Rosana Cruz, é resultado de uma profunda 
e criativa troca de experiências entre as artistas, 
respeitadas a individualidade e a diversidade de técnicas, 
tendências e estilos de cada uma. “Nosso desejo é 
promover e fomentar de forma contínua a cultura entre a 
Família Iatista, bem como de nossos associados artistas, 
estimulando e valorizando as habilidades de cada um”, 
disse o Diretor Cultural, Carlos Santiago.

A visitação será até o dia 26 de novembro e está 
aberta ao público externo nos dias úteis, das 9h às 17h. 
Aos sábados, domingos e feriados, o acesso é restrito aos 
Sócios e convidados, das 8h às 18h.

No último dia 8, a palestra “Panorama da Literatura 
Brasileira nos Séculos XX e XXI” foi realizada no Iate, 
em comemoração dos seis anos da Sociedade Literária 
Livros e Raquetes. O palestrante foi o crítico de literatura 
e jornalista, professor Sérgio de Sá, que fez uma análise 
da produção literária brasileira no período e adotou 
uma postura descontraída e interativa com a plateia. O 
evento foi promovido pelo grupo Livros e Raquetes, em 
parceria com a Diretoria Cultural, no Salão Social do 
Iate, e contou com uma grande participação de Sócios e 
convidados.

Você sabia que jogar xadrez com frequência estimula 
o raciocínio estratégico e a criatividade? Além disso, 
é uma excelente forma de interação social. Por esses 
motivos, o Iate Clube, por intermédio da Diretoria 
Cultural, passa a disponibilizar, a partir da próxima 
segunda-feira (19), uma mesa de xadrez modelo luxo, 
com pés e estrutura fabricadas em madeira maciça 
sucupira, tabuleiro em madeira marfim e pau ferro com 
duas gavetas. A estrutura ainda conta com mini-pés 
niveladores de 0,7m x 0,8m. Os Sócios que sabem jogar 
xadrez, podem preparar a estratégia e vir demonstrar 
as suas experiências enxadristas com os demais amigos 
Associados.

Pensando no conforto e bem-estar dos Sócios que 
utilizam a Sala de Estudos e Leitura, o ICB realizou a 
reforma das cadeiras do local que estavam danificadas. 
Também foram instalados dois suportes para carregamento 
de aparelhos celulares no local. O serviço foi idealizado 
pela Diretoria Cultural e realizado em parceria com o 
DOL e com a Engenharia.

Iate realiza vernissage da exposição 
“A Arte do Encontro”

Palestra concorrida celebra seis 
anos da Sociedade Literária Livros 
e Raquetes

Venha praticar xadrez no Iate!

Cadeiras da Sala de Estudos passam 
por melhorias

CULTURAL
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ANIVERSARIANTES

17/11 - Manoel Hermano Junior, Lucia Paes 
Barreto, Alexandre Macedo Galliza, Carlos 
Weastone Correa da Costa, Luciana de 
Medeiros Ribeiro, Claudio Ramos de Oliveira 
e Jose Oliveira da Silva                                                   

18/11 - Christianne Campos P. da Costa 
Noronha, Nisio Edmundo Tostes Ribeiro 
Filho, Augustus Cesar de Araujo, Jibran El 
Hadj Neto, Valeria Castejon Garcia Rayol, 
Hegel Barreira Martinz, Jose Bergallo Vaz, 
Leila Daher, Mario Cesar Lopes Barbosa, 
Wilson Jose de Paula, Raoni Barbo Prata 
Salomao, Ana Paula Ribeiro Rangel de Castro, 
Georges Carlos Fredderico M. Seigneur                                 

19/11 - Jose Aparecido Jorge, Raul Prates 
Pinheiro Filho, Joao Carlos Marques 
Henriques, Carlos Alberto Santiago, Sandro 
dos Santos Chiarel, Guilherme de Sousa 
Juliano, Maria Luiza Baptista Rabello, 
Eduardo Augusto Vieira de Carvalho                                       

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

Sábado - Dia 17/11
Silvio Bonfim

Domingo - Dia 18/11
Jose Damásio

20/11 - Ana Carolina dos Santos Fer. 
Berezowski, Leonardo Garcia Bastos, 
Guilherme Lima Goncalves, Roberto 
Mauricio Pires Campos, Mariana Nogueira 
da Gama C. Sa Teles, Caio Vinicius Raya, 
Helena Rodrigues Duarte, Paulo de Tarso 
Marcal Pereira, Paulo Afonso Lustosa de 
Oliveira, Alessandra Ferreira Borges M. 
Siqueira, Paulo Roberto e Costa, Daniel Vieira 
Gurgel de Sousa, Renata Guerra Amorim 
Abdala, Georgino Paulino da Silva                                                 

21/11 - Tarik Faraj Vieira, Michelle Roberta 
Franke Rocha, Normando Ferreira B. de 
Morais, Jeova de Gois Goncalves, Jose Paulo 
Sepulveda Pertence, Bruno Noura de Moraes 
Rego, Rogerio Carneiro de Carvalho, Edson 
de Castro Santos, Nelson de Souza E Silva 
Netto, Roberto Campos Mayrink, Virginia 
Maria Jorge, Luzia Alves Sobreira Santos, 
Tarik Faraj Vieira, Eveline Sampaio de Souza, 
Jose Carlos Pizarro Fragomeni

22/11 - Andersen Gomes Silva, Haroldo 
Pazzini Motta, Claudio Alano Cohen Bezerra, 
Denisar Silva de Medeiros, Selma Braga 
Duboc, Shakti Prates Borela, Rodrigo Clavis 
Perez de Almeida, Carlos Gustavo Santos 
Huebel, Daniel Carpovicz Botelho, Constante 
Calegari, Neli de Alarcao Romeiro, Patricia 
Sales Marques da Cruz Rodrigues, Paula 
Marquez de Amorim C. Alves, Pedro Camilo 
Valadares Gontijo 

23/11 - Sherly de Vasconcelos Padrao, Wylson 
Phillip Lima Souza Rego, Cristina Teixeira 
Ferreira, Jose Marcos da Rocha Bastos, 
Luciano Ferreira Borges de Moraes, Joao 
Alcides do Nascimento, Roberto de Barros 
Franca Alves, Luiz Ribeiro de Mendonca, 
Rodolfo Figueiredo Lira, Joao Batista Barreto 
Lucas, Kenia Lucia Soares Martins Tomazette, 
Alde da Costa Santos Junior

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Rose Mary Figueiredo Rodrigues, João Paulo Stoppa Araujo, Marcos de Oliveira Pereira, Duane Carvalho de Queiroz

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

As melhores duplas de futevôlei do Brasil chegam 
em Brasília para agitar a Orla do Iate Clube, de 30 de 
novembro a 2 de dezembro. O Aberto de Futevôlei 
Orla do Iate, promovido pela Vice-diretoria da 
modalidade e pela Diretoria de Esportes Coletivos, 
vai contar com a presença dos melhores atletas do 
Brasil e promete partidas muito disputadas! Além dos 
jogos eletrizantes, o torneio vai oferecer uma estrutura 
diferenciada, com espaço praia, lounges, praça de 
alimentação com Food Trucks e bar temático. Nos 
intervalos das partidas, muito Beach Tennis, frescobol, 
Stand Up Paddle e muito mais.

Iate promove Aberto de Futevôlei
FUTEVÔLEI

Na primeira semana de dezembro, o Espaço 
Poliesportivo Sul vai sediar o Torneio de Truco Iate. As 
rodadas de partidas serão disputadas nos dias 01 e 2, a 
partir das 9h. As inscrições podem ser feitas na Secretaria 
de Esportes Coletivos ou no IateTV. Mais informações 
pelo telefone 3329-8783.

Atenção petequeiros! Nos dias 24 e 25 de novembro, 
a Diretoria de Esportes Coletivos e a Vice-diretoria de 
Peteca vão promover o Festival de Peteca Iate 2018, 
sempre a partir das 9h. No festival, a integração entre 
os praticantes de todas as idades garante partidas 
ricas em descontração. As inscrições são gratuitas e o 
evento é destinado para adultos e crianças. Não perca! 
Informações e inscrições na Secretaria de Esportes 
Coletivos, telefone 3329-8783.

Torneio de Truco Iate 2018 

Vem aí o Festival de Peteca Iate 2018

CARTAS

PETECA


