
valores (meia entrada)
sócio (lugar à mesa): r$ 75,00 não sócio (lugar à mesa): r$ 130,00

sócio (individual): r$ 50,00 não sócio (individual): r$ 100,00

*ingresso e permanência de menores de 18 anos somente acompanhados dos pais 
ou responsáveis legais (pai, mãe, tutor ou guardião).

CLIMA
14º C MÍN
28º C MÁX

Pancadas de chuva à tarde e à noite

18º C MÍN
27º C MÁX

Sol com muitas nuvens durante o dia.
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet

informe semanal do iate clube de brasília                                                                edição nº 30, 25 a 31 de julho de 2015

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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

Se você ainda não garantiu entrada para o supershow de 
César Menotti & Fabiano, não perca tempo! Os irmãos 
são presença confirmada no Luau Sertanejo do Iate 

Clube de Brasília, no próximo dia 31 de julho, a partir das 
21h. É modão de primeira com um cenário inconfundível e 
que sempre atrai os brasilienses: o belo Lago Paranoá! 

O evento terá ainda como atração a dupla Henrique e 
Ruan, além de serviços especiais de alimentação e bebidas, 
com coquetéis exóticos, camarão empanado, batata frita, 
crepes, comida baiana, japonesa e bebidas. Todos os 
produtos de alimentação e bebidas serão vendidos em 
material descartável. 

A Diretora Social, Nilma Melo, conta o que projeta do 
evento, realizado pela primeira vez no Clube. “Esperamos 
um show muito bonito e emocionante, com a presença 
maciça de toda a Família Iastista e dos demais convidados. 
Essa iniciativa inédita tem tudo para dar certo, estamos 
trabalhando com afinco para que tudo seja impecável e 
agrade a todos”, disse. Ela ainda destacou a promoção 
que está rolando nas redes sociais. “Estamos fazendo uma 

promoção bem bacana no Instagram oficial do Iate Clube 
(@iatebsb). O vencedor ganhará um par de ingressos para 
o Luau Sertanejo e ainda terá a oportunidade de conhecer 
César Menotti & Fabiano. Fica aí a dica, a promoção acaba 
na próxima segunda-feira (27)”, lembrou.

Os ingressos individuais podem ser adquiridos na 
Tesouraria do Clube ou pelo site www.bilheteriadigital.com. 
As mesas, que são vendidas somente na Superintendência 
e tem quatro lugares cada, estão quase acabando. Restam 
poucos lugares! Vale a ressalva de que todos os valores são 
válidos para meia-entrada e podem sofrer alterações. Sócios 
podem optar por pagar em dinheiro, cheque, cartões de 
crédito e débito ou boleto de mensalidade. Não sócio tem 
como formas de pagamento dinheiro ou cartões de crédito 
ou débito. Confira os valores e garanta já seu ingresso!

Luau Sertanejo

ceSar menotti & fabiano eStão chegando

Regata Comodoro começa neste sábado. Veja mais detalhes na página 5.
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gestão

Atenção sóCIoAtos e ContRAtos

iate lança vice-diretoria jovem 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 005/2015

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 25 de agosto 
de 2015, às 14h, na Sala de Reunião da Comodoria, propostas comerciais 
observando a melhor técnica e preço para a CONCESSÃO ONEROSA DE 
USO DE ÁREA DESTINADA À EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO RAMO 
NAÚTICO, DENOMINADO LOJA NÁUTICA.

O Edital completo e demais especificações estarão à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações e Contratos, SCEN trecho 02, conjunto 
04, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou pelo www.iatebsb.com.br. 

Brasília, 24 de julho de 2015.

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Presidente da Comissão

A juventude Iatista agora conta com um representante 
no Conselho Diretor. No último dia 10, o Comodoro 
Edison Garcia assinou a criação da vice-diretoria jovem 
do Iate Clube de Brasília, que terá como principal missão 
propor e encaminhar atividades e iniciativas específicas 
para esse segmento do quadro social. O Associado 
Henrique “Migras” Lima, novo vice-diretor jovem, é 
formado em Publicidade e Propaganda, tem 23 anos e 
é empresário. 

O Comodoro comentou os objetivos a serem 
alcançados pela nova vice-diretoria. “O Iate Jovem tem 
como metas principais promover tanto atividades de 
entretenimento e lazer como palestras e workshops que 
estimulem o espírito empreendedor dos jovens Iatistas, e 
que os auxiliem em suas futuras atividades profissionais. 
Nesses eventos poderemos fomentar práticas e conceitos 
de inovação e empreendedorismo, divulgar casos de 
sucesso de empresas dirigidas por jovens e instigar os 
nossos Associados dessa faixa etária a se envolver com 
a própria gestão do Clube. Nossa intenção é investir na 
formação dos futuros administradores do Iate”, finalizou. 

A partir do próximo dia 27 (segunda-feira), o quadro 
social terá mais praticidade e conforto ao transitar na área 
interna do Clube. Os carrinhos elétricos, responsáveis pelo 
deslocamento do público, passarão a funcionar todos os 
dias em definitivo.

Atualmente, os veículos só funcionavam aos finais de 
semana e, após debates e solicitações dos Associados, 
a Diretoria do Iate Clube tomou a decisão de estender 
durante  a semana e aos sábados e domingos, das 8h às 
20h. No cotidiano, é comum os Iatistas deixarem o carro 
no Lava a Jato e irem à Academia, por exemplo. Neste caso, 
o carrinho se torna ágil aos usuários que desejam rapidez 
para chegar ao seu destino, bem como em outras ocasiões.

Aqueles que optarem usufruir do serviço devem acionar 
o funcionário que esteja com o rádio e solicitar o transporte. 
A base principal em que os carrinhos ficarão lotados será 
na Academia. O percurso programado consiste em passar 
pelo Iate TV, Iate Shopping, Portaria Norte e Lava a Jato.

carrinho elétrico passa a funcionar 
todos os dias

apresentações e muita festa marcam o encerramento da colônia de férias
CIAte

Na última sexta-feira (17), as mais de 400 crianças e 
jovens que participaram da 49ª Colônia de Férias e da 17ª 
Vela nas Férias deram um show no Espaço Poliesportivo 
Sul. Com direito a pipoca, churros e apresentações 
emocionantes dos pequenos, pais, familiares e amigos 
puderam prestigiar um evento muito bonito. Teve roda de 
capoeira, dança e até apresentação sobre a conscientização 

e o uso racional da água, bem natural mais precioso e que 
foi o tema principal da Colônia. Estiveram presentes na 
cerimônia o Comodoro Edison Garcia, o 1º Vice-Comodoro 
Rodrigo Roriz, além de diretores e conselheiros. 

Na ocasião, o Comodoro Edison Garcia fez questão de 
destacar que nessas duas semanas as crianças não apenas se 
divertiram, mas também aprenderam lições importantes. “A 
Colônia não se restringe apenas a brincadeiras. É também 
um momento de solidariedade, companheirismo, em que 
as crianças aprendem, através das atividades, noções de 
cidadania”, ressaltou. Ele também agradeceu àqueles que, 
direta ou indiretamente, contribuíram para a realização 
desse evento. “Registro aqui meus agradecimentos ao 
Luciano Mancuso e à tia Fátima, responsáveis pelo Ciate, 
assim como a todos os monitores que fizeram da Colônia 
de Férias um sucesso absoluto. Não poderia esquecer dos 
pais e responsáveis, que confiaram no nosso trabalho”, 
disse.     
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ACAdeMIA

Vem aí mais uma etapa do Circuito Iate Clube de 
Corridas – Etapa Inverno. No próximo dia 2 (domingo), 
tire seu tênis do armário e participe da corrida que é 
sucesso no Clube, com participação expressiva em 
edições anteriores. A largada será na Portaria do Tênis, 
às 9h, e a chegada no Quiosque do Atleta, próximo a 
Antiga Sauna. As inscrições são gratuitas e devem ser 
feitas na recepção da Academia até às 12h do dia 1º de 
agosto (sábado).

 
“Este evento tem se tornado uma grande festa pela 

proporção que vem ganhando nos últimos anos. Por 
isso, convido a todos os Iatistas, independentemente de 
matriculados ou não na Academia, a compartilhar de um 
momento que preza pela qualidade de vida e interação 
entre os atletas”, disse o Diretor do Espaço Saúde, Flávio 
Schegerin Ribeiro.

 
Serão 5,3km de muito suor e determinação 

acompanhados dos cuidados da equipe da Academia, 
que disponibilizará massagista e UTI Vida, além de um 
coffee break com água, sucos, frutas e muito mais. Os 
três primeiros colocados serão premiados com troféus, e 
os demais corredores serão consagrados com medalhas 
pela participação. A entrega dos kits será feita no local 
da largada, a partir das 8h. Todos estão convidados. Mais 
informações na Academia ou pelo telefone 3329-8755. 
Participem!

circuito iate cLube de braSíLia - etapa inverno 2015

arraiÁ fitneSS

Na véspera da Etapa Inverno 2015, a Academia 
promoverá no dia 29 de julho um divertido arraiá que 
será dividido em dois momentos com o intuito de que 
todos participem desta confraternização. Para animar 
ainda mais a festa julina, o cantor Fábio Cavanha, na voz 
e violão, apresentará o melhor do sertanejo e forró. Aulas 
temáticas, comidas típicas, correio elegante, brincadeiras e 
quadrilhas também farão parte da programação. O Arraiá 
Fitness está marcado para começar às 8h30 e segue até às 
10h30. Aqueles que ficarem de fora, não se preocupem. 
A 2ª edição será no turno da noite, das 18h às 20h. Venha 
caracterizado e traga um prato típico para deixar a festa 
ainda mais saborosa.
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MeIo AMBIeMte

campanha de uso consciente da água

Nunca é demais recordar a importância da água 
na nossa rotina. Esse recurso natural, cada vez mais 
escasso, é indispensável em praticamente em todos os 
processos que ocorrem em nosso organismo, além de 
servir na higienização e preparação de alimentos. O uso 
consciente dos recursos hídricos não é mais somente 
uma iniciativa, mas uma necessidade e um ato de 
civilidade, e por  isso, o Jornal do Iate separou algumas 
dicas importantes para reduzir o consumo de água:

De olho na piscina - As piscinas devem ser mantidas 
cobertas quando não estão sendo utilizadas para 
evitar a evaporação. Também é importante impedir os 
transbordamentos nas piscinas, pois eles se configuram 
como uma das grandes causas de desperdício nas 
residências.

Lave o carro de forma consciente  - Nada de usar 
mangueira para lavar o carro. Utilizando balde e um 
pano limpo, você vai gastar em média 80 litros de água. 
Já a lavagem com mangueira demanda no mínimo 320 
litros, sendo que a maior parte deles é desperdiçada.

Não gaste muito tempo no banho  - Banhos 
demorados chegam a consumir 135 litros de água. Evite 
manter o chuveiro aberto enquanto se ensaboa e ligue-o 
apenas quando for se enxaguar, pois desse modo você 
vai economizar até 70% de água.

Feche a torneira - Principalmente quando estiver 
escovando os dentes ou fazendo a barba. Só abra quando 
for usar. Uma torneira aberta por 5 minutos desperdiça 
80 litros de água.

Regue as plantas com regador em vez de mangueira. 
Isso gera uma significativa economia no consumo de 
água.

Se possível, colete água da chuva para reaproveitá-la 
na rega das plantas.

Em vez da mangueira, use vassoura e balde para 
lavar pátios e quintais. Uma mangueira aberta por 30 
minutos libera cerca de 560 litros de água.

eMIAte
cursos para o segundo semestre

Os cursos do Emiate continuam a todo vapor! 
Interessados em participar das aulas devem preencher as 
fichas na Secretaria do Emiate ou na Superintendência das 
8h às 18h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 16h, nos 
finais de semana. O início das aulas está marcado para o 
dia 3 de agosto. Veja a programação:
aerodance
Segundas e quartas-feiras - 18h30 às 19h30
Terças e quintas-feiras - 10h às 11h
Local: Pérgola do Salão Social
Valor: R$ 60 (mês) ou R$ 180 o curso completo (3 meses)
dança de salão
Turma iniciante: terças e quintas-feiras - 18h30 às 19h20
Turma intermediária: terças e quintas-feiras – 19h30 às 20h20
Local: Pérgola do Salão Social
Valor: R$ 60 (mês) ou R$ 180 o curso completo (3 meses)
Hatha Yoga
Segundas e quartas-feiras - 9h às 10h
Local: Sala de atividades do Emiate
Valor: R$ 60 (mês) ou R$ 180 o curso completo (3 meses)
mosaico
Terças-feiras - 9h30 às 12h
Local: Sala de atividades do Emiate
Valor: R$ 60 (mês) ou R$ 180 o curso completo (3 meses)
violão ou teclado
Segundas-feiras – Turmas de 1h de duração, cada - 8h às 17h
Quartas-feiras – Turmas de 1h de duração, cada – 17h às 21h
Local: Sala de atividades do Emiate
Valor: R$ 60 (mês) ou R$ 180 o curso completo (3 meses).
desenho e Pintura  
Segundas e quintas-feiras - 14h às 17h
Local: Sala de atividades do Emiate
Valor: R$ 60 (mês) ou R$ 180 o curso completo (3 meses)

emiate promove passeio ecológico

Curte passeios ao ar livre e quer estar em contato com 
a natureza? Então olha essa dica! O Emiate, pensando 
sempre naqueles que estão na melhor idade e não 
abdicam de viver bem, realizará no próximo dia 23 de 
agosto um passeio ecológico de 3km ou caminhada 
de aventura de 5km ou 8 km na Chapada Imperial, em 
Brazlândia/DF. O local, que fica a cerca de 50km do 
centro da capital, é uma reserva ecológica particular 
que vem sendo preservada desde 1986 e encontra-se 
no ponto mais alto do Distrito Federal: 1342 metros. As 
inscrições devem ser feitas na Tesouraria do Iate e custam 
R$ 170,00 (3x de R$ 56,67 no boleto), limitadas a 48 
vagas. No valor estão inclusos o ônibus, café da manhã, 
almoço, guias, dezenas de cachoeiras, Pau de Arara, 
arvorismo, tirolesa, redário, lanche da tarde, além de 
piscinas naturais. Vale reforçar que a saída será às 8h, na 
portaria principal e que o valor não inclui bebidas. Mais 
informações sobre o local no site www.chapadaimperial.
com.br ou pelo telefone 3329-8745. Participe! 

Outras dicas
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regata comodoro agita a cidade
náutICA

Neste final de semana, será realizada a tradicional 
Regata Comodoro, em novo formato. No sábado, 
iniciaremos com as regatas de Windsurf a partir das 
9h30 na Praia Norte (“Prainha”), e às 14h30 os barcos 
cabinados (Oceanos) disputarão o título. No domingo, 
a partir das 9h30, será a vez da garotada da classe 
Optimist e novamente do Windsurf. A partir das 10h30, 
competirão as demais classes de monotipos (Dingue, 
Laser, Snipe, Finn e Star). Não percam este belo evento 
em homenagem à Comodoria e demais integrantes do 
Conselho Diretor do Iate Clube de Brasília!

A Secretaria Náutica recebe as matrículas de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, 
das 8h às 17h. 

O velejador João Ramos conquistou a 3° colocação 
no Campeonato Mundial Master da Classe Laser Radial, 
realizado entre 10 a 18 de julho, em Kingston / Canadá. 
Parabéns ao nosso atleta por ter representado tão bem o 
Clube e o país!

No último final de semana foi realizada a famosa Regata 
24 horas, onde o veleiro Adrenalina, comandado por Flávio 
Pimentel, conquistou a Fita Azul (primeiro barco a cruzar a 
linha de chegada) e a primeira colocação no tempo corrigido 
da regra SMP2. Na regra RGS/DF, o veleiro Pitchoco ficou na 
3° colocação do Grupo Cruzeiros. Outros ótimos resultados: 
na Classe Delta 26 o vencedor foi o veleiro MSF Spolletta, 
comandado por Fabiano Frabetti, e na Classe Fast 230 o 
vencedor foi o veleiro Aeolus, comandado por Donald 
Pianto. Parabéns a todos os velejadores desse desafio.

escola de vela: inscrições abertas 
com vagas limitadas!

campeonato mundial de laser radial master

regata 24 horas

Venha aprender a velejar no iate clube
Confira abaixo as opções de horários e idades: 

iatismo – secretaria náutica: 3329-8747 / 3329-8748
nautica@iatebsb.com.br

ESCOLINHA DE OPTIMIST - GRATUITA (*)
idade Professor dias Horário

7 a 14 anos Fernanda Sáb. e Dom. 9h30 às 12h
7 a 14 anos Marco Aurélio Seg., Qua e Qui. 10h10 às 12h
7 a 14 anos Marco Auréliot Ter., Qua e Qui. 16h10 às 18h

GratUito a todos assoCiados
*Embarcações (OPTMIST) cedidas pelo Iate Clube de Brasília

esCola de vela Jovem e adUlto - CUrso BásiCo (**)
Todas as Idades Marco Aurélio Sáb e Dom. 10h15 ás 12h15
Valor: R$ 100,00 (4 aulas de 2  horas cada)

esCola de vela Jovem e adUlto - CUrso intermediário (**)
Todas as Idades Marco Aurélio Sáb e Dom. 13h às 15h
Todas as Idades Marco Aurélio Sáb e Dom. 15h15 às17h15
Valor: R$ 300,00 (4 aulas de 2  horas cada)  

aUla eXPerimetal de vela - GratUita (**)
Todas as Idades Marco Aurélio Sáb e Dom. 9h às 10h

GratUito a todos assoCiados
**Embarcação (SOLING) cedida pelo Iate Clube de Brasília

tênIs
tenistas são destaques em torneios nacionais

O ICB mostrou a sua força e tradição em mais três 
torneios de tênis de alcance nacional. A atleta Júlia Rocha 
Moraes foi vice-campeã brasileira pelo Distrito Federal na 
Copa das Federações na categoria 12 anos, competição 
promovida pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) 
e que antecede o Brasileirão. O evento contou com a 
presença de 17 estados e 81 equipes,  divididas entre as 
categorias 12 anos, 14 anos, 16 anos e sub-23 Masculino 
A, Masculino B e Feminino. A atleta também foi vice-
campeã de duplas no Campeonato Brasileiro Infanto-
Juvenil, ao lado da paulista Juliana Munhoz. Rafael 
Wagner também fez bonito e foi campeão brasileiro de 
duplas ao lado de Guilherme Scarpelli/SP, na fortíssima 
categoria sub-23 Masculino do Campeonato Brasileiro 
Infanto-Juvenil. Parabéns aos jovens tenistas!

BeACh tennIs
atletas iatistas dominam torneio do 
clube do exército 

A prática de Beach Tennis tem rendido muitas 
conquistas ao ICB. No primeiro semestre, os atletas 
Iatistas conquistaram praticamente todos os torneios 
disputados, consolidando a força da modalidade. Em 
torneio realizado no Clube do Exército entre os dias 16 
e 17 de julho, mais uma vez o Iate Clube dominou as 
primeiras colocações. Confira os resultados!
Masc A: Alicate (André Nelo) / Rogério - Campeões 
Matheus Mizuno / Marcos - Vice-campeões 
FEM A : Karla Abrahão / Thais Holanda - Campeãs
Masc B : Daniel Abrahão / Bruno Coelho- Campeões 
Wallace Faria / Marcelo Klimckevicz - Vice-campeões
FEM B : Karen Abrahão / Suelene - Campeãs 
Mista A : Alicate ( André Nelo ) / Antoniela - Campeões
Marcelo Andrade / Alessandra Andrade - Vice-campeões
Mista B : Andrea do Vale / Matheus Mizuno - Campeões
Veteranos: Marcelo Klimckevicz / Bruno Coelho - Campeões
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DIRETORES DO DIA

25/07/2015 – Sábado
 Mauricio Albuquerque
26/07/2015 – Domingo

Nilma Melo

AnIVeRsARIAntes
25/07 Marcelo Braconi Rocha de Oliveira, Márcia da 
Costa Aires, Roberto Pompeu de Sousa Brasil Neto, 
Sidney Cristovão do Monte Valle, Débora de Paula 
Silveira Moura Martins, Rafael Barbosa Roda Figueiredo, 
Glauco Vinicius Santos, Marcello Katalinic Dutra, Carlos 
de Gaulle Evangelista, Admar Gonzaga Neto, Viviane 
Ferreira de Lima Soares, José Carlos Nespoli Louzada, 
Elismar Teixeira Vasconcelos, Alexandre Fontoura 
Bezerra e Meiry Batista de Carvalho.

26/07 Antônio Augusto Pinto Pinheiro, Fernando Pauro 
Oliveira, Walquiria de Oliveira Moraes, Alexandre 
Valadares Sucupira, Wlanir Santana P. Almeida, 
Alexandre Valadares Sucupira, Erasmo Aimone Pinto 
Júnior e Mariana Vizeu Calvo.

27/07 Heloísa Helena Valadão Queiroz, Ricardo 

Cambiaghi C. de Moraes, Walmer Antônio Fellet Filho, 
Frederico Medeiros de Souza, Christina Frediani Barbosa,  
João Guilherme Baars Miranda, Mônica Feres Cardillo, 
Thiago Seyffarth de Andrade, André Venâncio da Silva, 
Sérgio Eduardo Correia Costa Gomide, Otávio Ribeiro 
Damaso, Humberto Luiz Ribeiro da Silva e Ana Cristina 
de Cesaro Moura.

28/07 Paulo Camillo Vargas Penna, Marco Antônio de 
Brito Moreira, Jorge Nocello de Souza Júnior, Antônio 
Carlos Xavier Gomes, Hartmut Gunther e Márcio 
Machado Vieira.

29/07 Reynaldo Aben Athar de Sousa, André Clemente 
Lara de Oliveira, Gilson Ribeiro de Azevedo, Roberto 
de Figueiredo Caldas, Cláudia Cardoso Danna Carloni, 
Rafael Moreira Mota, Simão Guimarães de Sousa, Rita 

Delfina de M. Figueiredo, Aleixo Ramirez Gonzalez, 
Marineide Martins Borges, Márcia Montenegro Oliveira, 
Giancarlo Rodolfi, Fernando César Barbosa Joranhezon, 
Cássio Aurélio Branco Gonçalves, André Luiz da Silva 
Campos, Deoclécio Britto Hagel, Arnaldo Gomes, Mara 
Núbia Pereira, Rosana Maria Dourado de Mello, Joana 
Vitória de Meiroz Grilo e Alessandra Jorge Baptista.

30/07 Bruno de Araújo Colares, Carlos Augusto Klink, 
Paulo César Dias Vanzeto, Selma Bimbato de Almeida, 
Daniel Roger Barboni, Valéria Carneiro de Albuquerque, 
Guilherme Koebe de Oliveira e Jair Antônio Bilacchi.

31/07 José Alberto Couto Maciel, Israel José da Cruz 
Santana, Carlos Henrique da Fonseca Tavares Areas, 
Wagner Nunes Gomes, Nelson Campos, Milton Teixeira 
de Carvalho, Gustavo Oliveira de Andrade, Sergei Studart 
Quintas e Patrícia Rosa da Silva.

noVos sóCIos
A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:

Rubens Antonio Marques de Castilho, Priscila Brazil Moreira Freitas, Elizabete dos Santos Moraes
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.

CuLtuRAL

iate sedia exposição “a expressão das 
imagens” 

recitaL SoLidÁrio com a pianiSta regina moura

Os trabalhos de José Maciel geram no observador 
diversas indagações logo à primeira vista. Um elemento 
fundamental está na forma de construção dos rostos que 
nos apresenta. Se, por um lado, são caracterizados por 
certa geometria, por outro, trazem sutis interrogações.

Na exposição “A expressão das imagens”, o artista 
traz ao Iate Clube obras que propõem indagar o ser 
humano naquilo que mais o incomoda e o fascina: a 
própria existência. As eternas perguntas sobre a nossa 
origem, existência presente e perspectivas de futuro são 
derivadas de propostas visuais em que o público não fica 
indiferente, mas é instigado e questionado. O coquetel 
de abertura será no dia 19/8, às 19h30, na Antiga Sede. 
A exposição é aberta ao público no dia 20/8, de 9h às 
18h, e no dia 21/8, de 9h às 12h. Confira os horários de 
visitação e não perca!

futeBoL

iate é destaque em torneio local de 
futsal

No último dia 14, o Iate Clube de Brasília participou da 
cerimônia de premiação da XXII Copa Candanga de Futsal. 
A equipe sub-11, formada pelos atletas Kid, Gustavinho 
Lóssio, Tiago Rocha, Igor Arifa, Rafael Pinheiro, Thiago 
Corazza, Davi Safe, Renato Rollemberg, Lucas Campelo, 
Bernardo Kuppens e Guilherme Araújo e dirigida pelos 
professores Fred Cardim, Geldo, Suriel, César e assistentes 
Flávio e Laerte, conquistou o vice-campeonato com uma 
campanha primorosa.

Cinco atletas do Iate foram selecionados para compor 
a seleção da Copa Candanga de Futsal. Thiago Corazza, 
Davi Safe e Lucas Pinheiro (sub-11), César Baiocco (sub-9) 
e Arthur Fagundes (sub-7) estão entre os melhores atletas 
da competição. Parabéns aos jovens atletas, à comissão 
técnica e à Família Iatista, que acompanhou os jogos nos 
ginásios espalhados pelo DF! 

CuRtA

estacionamento interditado
Devido às obras no prédio Multifunções, o 

estacionamento entre as quadras de tênis e a Náutica 
ficará interditado de 28 a 30 de julho. Contamos com a 
colaboração de todos. 

Se você é um amante da boa música tocada ao piano, 
não pode perder o Recital Solidário que a Diretoria 
Cultural irá promover no dia 13 de agosto, a partir 
das 17h30. Serão executadas músicas eruditas, temas 
de novela e clássicos da MPB pela talentosa pianista 
Regina Moura, que também é Iatista. Mais informações 
na próxima edição do Jornal do Iate!


