
CLIMA
16º C MÍN
26º C MÁX

Sol com muitas nuvens durante o dia.

16º C MÍN
28º C MÁX

Sol com muitas nuvens durante o dia.
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet

informe semanal do iate clube de brasília                                                         edição nº 37, 12 a 18 de setembro de 2015

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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

Na tarde desta quinta-feira (10), o Iate Clube de 
Brasília recebeu no Salão Social o lançamento 
oficial do Programa do Jovem Aprendiz do 

Desporto (JADE), criado pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). O  objetivo é oferecer uma formação 
mais ampla aos jovens, de forma a aumentar suas 
possibilidades de inserção no mercado do trabalho.

Já disponível em São Paulo e no Rio de Janeiro, o Arco 
Ocupacional do  Desporto permite que estabelecimentos 
esportivos e clubes contratem aprendizes em setores 
diretamente ligados à prática esportiva e organização 
de eventos, e não somente em funções da área 
administrativa.

O ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, 
destacou a importância do programa. “Quem for 

contratado, terá direito a carteira assinada, aos benefícios 
trabalhistas e previdenciários. Os jovens terão tempo 
para estudar e trabalhar. As pesquisas mostram que 
68% daqueles que ingressam no mercado de trabalho, 
continuam no mercado e 62% permanecem no primeiro 
emprego”, disse durante o evento.

Além do ministro, estiveram presentes o Secretário 
Nacional da Juventude da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, Gabriel Medina, o Secretário 
Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social 
do Ministério do Esporte, Evandro Garla, a Secretária de 
Esportes e Lazer do DF, Leila Barros, o Diretor Regional 
do Senac/DF, Luiz Otávio da Justa Neves e o Presidente 
do SinLazer, Claudionor dos Santos. 

Iate SEDIA lançamento de proGRAMA DE 
APRENDIZES DO MINISTÉrio do trabalho
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eleições 2015eleições 2015

CHAPA “VAMOS EM FRENTE IATE” - Nº 11

Chapa Oficialmente Homologada para Comodoria

Comodoro 1º Vice-Comodoro 2º Vice-Comodoro
Nome: Edison Antonio Costa Britto Garcia
Data de nascimento: 16/08/1961
Naturalidade: Aquidauana (MS)
esposa: Isabela Almeida Britto Garcia
Filhos: Ana Carolina e Bernardo
Profissão: Advogado e Procurador 
Federal
local de trabalho: Advocacia Geral da 
União (AGU)
Data de admissão ao quadro social: 
22/01/1972
Título patrimonial proprietário: P/ 2766

Nome:  Rodrigo Flávio Sá Roriz
Data De Nascimento: 01/12/1965  
Naturalidade:  Brasília/DF
esposa: Andrea Roriz                
Filhos: Anna Flávia e Rodrigo
Profissão: Empresário 
local de trabalho: Village e Daleth
Data de admissão ao quadro social: 
20/09/1993
Título patrimonial proprietário: P-678

Nome: Gilson Machado da Luz
Data de nascimento: 13/08/1955
Naturalidade: Curitiba - PR
esposa: Regina Luz                           
Filhos: Bianca Ferreira Machado                                                                                
Profissão:  Engenheiro  civil 
local de trabalho: Eletronorte
Data de admissão ao quadro social:
27/02/1989
Título patrimonial proprietário: P-1931

CURRiCUlUM DO seU
RelACiONAMeNTO COM O ClUBe

edison Antonio Britto Garcia

•	 Faz parte do quadro social do  Iate desde 1972, 
•	 Iniciou suas atividades esportivas na Escolinha de 

Optmist de Vela do Iate.
•	 Também integrou  o time de vôlei de quadra e foi um 

dos precursores da prática de peteca no Clube. 
•	 Frequenta a Náutica desde 1998, quando passou a ser 

proprietário de uma lancha. Também costuma fazer uso 
da sauna e academia. Em 2013 foi eleito Comodoro do 
Clube, onde vem exercendo suas atividades desde o 
dia 19 de dezembro de 2013. 

Rodrigo  sá Roriz

•	 Frequenta o Iate  Clube  como sócio  patrimonial desde  
1993. 

•	 É  jogador de peteca e medalhista  por dois anos 
seguidos em campeonatos  internos.

•	 Exerce o cargo de  1º Vice-Comodoro  desde dezembro 
de  2013 e atua, juntamente com a Diretoria Social, na  
realização dos eventos sociais da gestão 2013/2015.

Gilson Machado da luz

•	 Vice-Diretor de Tênis de 2001 a 2009 e 2014 até o 
presente momento;

•	 Diretor de Esportes Individuais 2005 - 2009;
•	 Membro do Conselho Deliberativo em 2003;
•	 Presidente da Comissão de Sindicância do Iate Clube 

de Brasília na gestão 2005 - 2009 e membro de 2014 
até o presente momento;

•	 Presidente da Comissão que analisa os contribuintes 
temporários atletas na gestão 2005 a 2009;

•	 Membro da Comissão de ajuda de custo na gestão 
2005 - 2009.

A	justificativa	para	submeter	a	chapa	“VAMOS	EM	FRENTE	IATE”	ao	escrutínio	do	quadro	
social advém da necessidade de dar continuidade ao trabalho da atual administração.As 
eleições do nosso Clube se aproximam e, com elas, a avaliação da nossa gestão. Foi uma 
reconstrução que exigiu trabalho árduo, dedicação de muitos, seriedade com o trato do 
patrimônio que pertence a todos os sócios. 

As diretorias passaram a atuar de forma sistêmica, a partir de um projeto de gestão, com 
práticas	modernas	de	governança,	com	ética	e	responsabilidade.	Os	reflexos	são	visíveis,	
com ações espalhadas por todo o campus. O Iate voltou a atuar politicamente no segmento 
de clubes socioesportivos. O Espaço Poliesportivo Sul, Rinque de patinação e o Térreo do 
Edifício Multifunções, obras que recebemos paradas, impondo ao campus de nosso Clube 
um	triste	cenário	de	“esqueletos”,		foram	concluídas	sob	a	lógica	de	gastos	responsáveis,	
além de outras melhorias estruturais como o Banheiro Família, Brinquedoteca da 
Academia, e  Eventos esportivos e culturais que trouxeram o Sócio de volta ao Clube 
(Semana de Vela JK, Regatas, Torneio de Motonáutica, Festa Junina, Iate in Concert, 
Luau Sertanejo, entre muitos outros). A frequência do Clube aumentou, a inadimplência 
caiu, as contas foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho Deliberativo e fechamos 
o semestre com superávit de mais de um milhão e meio de reais.

As palavras de estímulo que recebemos neste período de gestão, o encorajamento para 
prosseguir nesta jornada de respeito pelo Sócio e sua família e a certeza de que ainda 
há	muito	 por	 fazer	 nos	 levaram	à	decisão	de	aceitar	 o	 desafio	e	 inscrever	 esta	 chapa	
para a apreciação dos sócios. Transparência, respeito aos fóruns, trabalho contínuo, 
inovações, gastos com austeridade, reinserção do Clube na vida da cidade, são marcas 
que queremos preservar. 

A transição tumultuada promovida pela gestão anterior, resultado de um traumático empate 
eleitoral, acabou nos impondo um mandato mais curto, o que impossibilitou a conclusão 
de 100% das metas apresentadas.  Por isso precisamos desses próximos dois anos para 
concluir as reformas estruturais e administrativas que o Clube precisa.

Realizaremos uma campanha baseada em propostas para continuar a melhorar o nosso 
querido Iate. Apresentaremos ideias para apreciação, críticas e sugestões. Não devemos 
aceitar que o debate sobre as propostas, saudável em qualquer democracia, enverede para 
ataques	pessoais	que	desqualifiquem	o	processo.	Pedimos	o	apoio	sócio	e	seu	voto	de	
confiança	para	continuarmos	este	projeto,	de	forma	a	evitar	retrocessos	e	para	que	o	Iate	
Clube de Brasília mantenha alta a bandeira de um dos melhores clubes sociais do país.

Diante disso, com as contas equilibradas, a Chapa VAMOs eM FReNTe iATe dará 
seguimento ao seu trabalho com a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao 
quadro social, especialmente na realização de eventos  sociais  e culturais,  primando  pelo 
aprimoramento das escolinhas, que são responsáveis pela formação de novas gerações 
de atletas  e de integração  dos jovens  do clube, que formarão  o quadro responsável pelo 
futuro  do Clube.

Candidatos aos Cargos do Conselho Deliberativo

Conselheiros efetivos

suplentes de Conselheiros

chapa
“RUMO 
cERTO”

600
Nº TiTUlO NOMe DO CANDiDATO ADMissÃO
1 P/2902 Antônio Cesar Hümmel 31.05.1999
2 P/1074 Antônio Domingos Bispo Júnior 21.10.1991
3 P/2308 Arnaldo Sampaio Godoy 09.06.2008
4 P/1605 Bruno Londe Morato 24.03.1997
5 P/2208 Carlos Alberto Ferreira Júnior 05.03.2001
6 P/3105 Carlos Alberto Santiago 28.12.1992
7 P/648 Carlos Borromeu Viana Lobo 29.10.1990
8 P/2830 Cassio Aviani Ribeiro 25.10.1999
9 P/1577 César Rodrigues Alves 09.12.2003
10 P/3031 Charles Christian Alves Bicca 05.03.2001
11 P/1690 Cláudio Teixeira Gontijo 02.12.1996
12 P/0895 Edward Cattete Pinheiro Filho 30.03.1987
13 P/3087 Eliete de Pinho Araújo 05.10.2005
14 P/2306 Erasmo Aimone Pinto Júnior 03.11.1995
15 P/1463 Fabiano Frabetti 11.09.2000
16 P/2258 Fausto de Augusto César Mendes Carneiro 13.07.1982
17 P/2695 Flávio Martins Pimentel 04.06.2001
18 P/1578 Flávio Schegerin Ribeiro 12.09.2006
19 P/1825 Francisco Zenor Teixeira 14.12.1987
20 P/3358 Haroldo Marrara Chaves 22.08.1994
21 P/178 Hermenegildo Fernandes Gonçalves 07.03.1974
22 P/2479 Jaime Sampaio Bicalho 10.08.1987
23 P/3061 João Alfredo de Mendonça Uchoa 13.07.1988
24 P/2662 João Batista Quintiliano 14.06.2005
25 P/0063 José Gomes de Matos Filho 13.10.2004
26 P/1182 José Jorge Ramos Barbosa 04.08.2008
27 P/2003 Luiz André Almeida Reis 09.09.1980
28 P/439 Luiz Issao Karia 01.05.2001
29 P/430 Marcelo Teixeira Gallerani 14.11.2000
30 P/1013 Marco Antonio Vasconcelos Tavares 

de Lacerda
27.04.1992

Nº TÍTUlO NOMe DO CANDiDATO ADMissÃO
1 P/2166 Celina Mariano de Oliveira Silva 21.10.1996
2 P/2030 Maurício Carneiro de Albuquerque 30.11.2009
3 P/3316 Eunice Maria Machado Malvar 21.05.2001
4 P/3085 Luiz Alberto Mendonça de Freitas 30.12.1983
5 P/0595 Marcos Gustavo Sperandio (Magu) 02.03.2009
6 P/1970 Thaís Costa de Holanda Barbosa 08.07.2004
7 P/1837 Moisés do Espírito Santo Junior 02.03.2009
8 P/0224 Luiz Mauro da Rocha 09.11.1981
9 P/2264 Eliana de Mello Caram 23.04.1984
10 P/1043 Gastão de Bem 15.06.1996
11 P/3088 José Eduardo Cavalcanti Fragomeni 17.10.1994
12 P/2534 Alex Vieira Pinto 04.08.2008
13 P/3318 José Carlos Damásio (Damásio) 17.10.1994
14 P/3456 Julyana Machado Rodrigues 29.06.1998
15 P/0878 Frederico Cabral de Menezes 06.10.2003
16 P/0649 Alexandre Assucena de Vasconcelos 19.11.2000
17 P/0630 Claudia Carvalho Cavalcante Costa 12.02.2004
18 P/1583 Alexandre Figueiredo de Freitas 30.03.2010
19 P/2114 Felipe Rocha Morais 29.07.2010
20 P/1044 Sormany Demosthenes Povoa Ribeiro 05.03.2002

31 P/277 Máximo Ascario Sanchez Paredes 27.09.1978
32 P/2926 Nídia Marlene Fernandes 13.11.2009
33 P/3206 Nilma Melo 19.04.2004
34 P/1775 Paulo de Tarso Ribeiro Vilarinhos 24.04.2006
35 P/0832 Paulo Sérgio Bastos Menezes 21.06.1982
36 P/2755 Roberto de Souza Moscoso 05.10.1998
37 P/2798 Roberto Gomes Ludwig 27.08.2002
38 P/1397 Ronaldo do Monte Rosa 10.01.1983
39 P/2181 Sidney Campos Silva 06.02.2006
40 P/0783 Tania Maria de Santa Ritta 22.11.2000
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Atos e ContrAtos

ATO DA COMODORIA AC 35/2015

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. JOSE GABRIEL MEDEF 
FILHO – P/0962 do cargo de Vice-Diretor de Controladoria de Patrimônio 
e Suprimentos.

Brasília, 01 de setembro de 2015.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro 

esPortes

Atenção, sóCIo

Desde o final do mês de agosto, o quadro social tem 
desfrutado de maior praticidade e conforto ao transitar na 
área interna do Clube. Os carrinhos elétricos, responsáveis 
pelo deslocamento do público, estão funcionando todos os 
dias e, aqueles que optarem pelo serviço, é só acionar o 
funcionário que esteja com o rádio e solicitar o transporte. 

A base principal em que os carrinhos estão lotados é 
na Academia. O percurso programado consiste em passar 
pelo Iate TV, Iate Shopping, Portaria Norte e Lava a Jato.

carrinho elétrico à disposição dos sócios
todos os dias

CurtA

Devido às obras na Piscina de Hidromassagem, o local 
ficará fechado entre os dias 14 e 17 de setembro para 
reforma. Contamos com a compreensão de todos.

natação para bebês: aulão inaugural 
neste sábado

semana de Vela JK - XXii regata JK

A natação para bebês se baseia no processo pedagógico 
embutido no mundo de brincadeiras, respeitando cada 
etapa do desenvolvimento motor. Entre outros benefícios, a 
prática auxilia no desenvolvimento da linguagem, da visão/
atenção, da força muscular e da afetividade. O Iate, sempre 
atento e disposto a trazer novidades aos Associados, 
realizará um aulão inaugural hoje (12), a partir das 10h, na 
Piscina do Toboágua. 

O bebê que tiver de 1 ano até 3 anos e 11 meses poderá 
participar com apenas um responsável na piscina. Os 
interessados deverão entrar em contato com a Secretaria 
de Esportes para realizar a inscrição, uma vez que haverá 
limite do número de vagas para este evento. 

Matrícula 

A Secretaria de Esportes estará efetuando a matrícula 
mediante a apresentação do atestado médico do bebê e do 
adulto que participará das aulas. Essa atividade terá o custo 
mensal de R$ 75,00. Haverá três tipos de turmas, separadas 
por faixa etária: Baby I (1 a 2 anos), Baby II (2 a 3 anos) e 
Baby III (3 a 4 anos). As aulas serão realizadas pela manhã 
e à tarde, com três turmas por período. Vale ressaltar que 
cada turma terá um limite de 20 alunos. Mais informações 
na Secretaria de Esportes. Confira os dias e horários na 
tabela abaixo.

MATUTiNO
Segundas e quartas-feiras     
Baby I (9h10min às 9h40min)          
Baby II (9h50min às 10h20min)
Terças e quintas-feiras    
Baby III (10h30min às 11h)

VesPeRTiNO
Terças e quintas-feiras
Baby I (15h30min às 16h)
Baby II (16h10min às 16h40min)
Baby III (16h50min às 17h20min)

náutICA

Após 10 dias de eventos, encerrou-se a 2ª Semana de 
Vela JK no último dia 7, com a premiação do Torneio JK 
de Monotipos. Ao todo, participaram 84 veleiros – entre 
cabinados e monotipos – e cerca de 160 velejadores(a).

 A Clínica de Gerenciamento de Regatas, realizada 
em parceria com a Confederação Brasileira de Vela e a 
Federação Náutica de Brasília, certificou 27 participantes, 
os quais poderão compor as Comissões de Regata do 
Iate Clube de Brasília e também dos demais clubes do 
Distrito Federal. Os resultados completos encontram-se 
no site www.iatebsb.combr/nautica. Parabéns a todos os 
participantes! 

seleção de Vela do icb participará do 
campeonato mundial Júnior de snipe

Cinco duplas de velejadores da nossa Seleção de Vela 
representarão o Iate Clube de Brasília no Campeonato 
Mundial Jr. de Snipe, que se inicia no próximo dia 14, em 
Talamone/Itália. A equipe Iatista treinou intensamente para 
esta competição e a expectativa é de um torneio de alto 
nível técnico.

 A série de regatas vai até o dia 18/09 e os resultados 
poderão ser acompanhados por meio da página www.
snipeworlds.org/juniors. Vamos torcer pelos nossos atletas!

esPortes

No próximo dia 13 (domingo), a partir das 10h, os 
praticantes de Futevôlei poderão participar de um aulão 
da modalidade, nas quadras de areia próximas à Piscina do 
Feijão. Não deixe de participar!

aulão de futevôlei

A partir da próxima segunda-feira (14), as matrículas 
para a Escola de Futevôlei estarão disponíveis na Secretaria 
de Esportes. Meninos e meninas acima de 15 anos de idade 
podem praticar a modalidade. Confira!

inscrições para a escola de futevôlei

Terças e Quintas-feiras 18h30 às 19h30 - Iniciante
Terça e Quinta-feiras 19h30 às 20h30 - Avançado
Sábados e Domingos 10h às 11h - Iniciante
Sábados e Domingos 11h às 12h - Avançado

No próximo dia 26 de setembro, o Iate realizará o Festival 
de Pólo Aquático. O evento será na Piscina Semiolímpica 
descoberta, a partir das 15h30. Na programação, às 16h, 
teremos a partida entre as equipes do Iate Clube e o do Minas 
Brasília Tênis Clube. Às 17h, um jogo de confraternização 
encerrará a festividade. Prestigie!

festival de Pólo aquático no iate clube 

Se você tem ou desenvolve algum trabalho artístico, 
o Iate Clube de Brasília quer conhecer e divulgar a sua 
arte! Venha participar da exposição coletiva que será 
promovida pela Diretoria Cultural e mostre seu talento 
em diversas áreas: pintura, escultura, fotografia ou 
mosaico. As propostas (currículos) e inscrições serão 
aceitas até o dia 06/10 (terça-feira) através do e-mail 
diretoria.cultural@iatebsb.com.br ou pessoalmente na 
Diretoria Cultural/Memorial do Iate Clube. A exposição 
coletiva acontecerá de 28/10 a 04/11, a partir 19h30, na 
Antiga Sede. Participe e mostre o seu talento.

CuLturAL
associado, mostre seu talento para o iate
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nAtAção MeIo AMBIente esPortes

engenhArIA

Novamente, Iatistas se destacaram em campeonatos 
importantes e retornam à capital federal com merecidas 
vitórias na Natação. O nadador Glauber Silva participou 
da Copa Espanha, em Santiago/Chile, e  conquistou cinco 
medalhas no total. Foram duas de ouro, duas de prata e 
uma de bronze. Disputado de 4 a 6 de setembro,  o atleta 
conseguiu o melhor índice técnico da competição nos 
100m borboleta, especialidade do nadador.  Parabéns, 
Glauber!

Em tempos de crise de falta de água em alguns estados 
brasileiros, uma verdadeira caixa d’água no coração do 
Brasil traz esperança para a geração de recursos hídricos 
do país. O Cerrado, considerado um berço das águas, 
tem uma importância estratégica para o abastecimento e 
manutenção de uma rica biodiversidade. 

No Dia Nacional do Cerrado, celebrado ontem (11), o 
Iate exalta o valor do segundo maior ecossistema brasileiro. 
Acreditamos no desenvolvimento sustentável do Cerrado 
por acreditar que é possível aliar produção e conservação 
do meio ambiente. Portanto, árvores estão sendo plantadas 
e, neste ano, o plantio será feito por funcionários do Clube.

O parque infantil localizado próximo às piscinas ainda 
segue interditado para as reformas que visam a revitalização 
e melhoria do espaço. No local, será feita a substituição 
de todos os brinquedos e do piso por equipamentos 
mais modernos. No entanto, a principal novidade desta 
remodelação está na acessibilidade. Todo o projeto foi 
produzido a fim de que todas as crianças, independente das 
limitações, usufruam do playground feito especialmente 
para elas e pratiquem a troca de experiências. Durante o 
período de obras, os pequenos não ficarão sem opção de 
lazer e o Clube disponibilizará brinquedos infláveis todos 
os finais de semana. A inauguração do novo parque está 
prevista para o final do mês de setembro. Aguardem!

iate clube de brasília é bem representado 
em campeonato internacional

uso racional da água e dia nacional do 
cerrado

obras no Parque infantil do iate seguem 
em andamento

flamengo e iate clube realizam camp inédito em brasília

Tem novidade para o torcedor rubro-negro! Pela primeira vez na história, a capital federal recebe o FLACamp Brasília, 
sucesso absoluto no Rio de Janeiro. O Iate Clube de Brasília, sinônimo de tradição, grandeza e referência no segmento, foi 
o local escolhido para sediar o evento organizado pela Time Forte Marketing Esportivo e apoiado pelo Clube de Regatas do 
Flamengo. 

Brasília foi escolhida por ter 51% de rubro-negros entre os quase três milhões de torcedores. A colônia de férias oficial 
do Flamengo acontecerá entre os dias 30 de novembro e 5 de dezembro, destinada a meninos e meninas de 6 a 16 anos. Os 
treinamentos serão divididos por faixa etária e módulos matutinos e vespertinos, de acordo com a escolha do participante.

Além disso, os participantes terão o privilégio de ter aulas ministradas pelos multicampões Adílio e Júlio César Uri 
Gueller, ídolos eternos da história do Mais Querido. Os treinos serão realizados no período da manhã (8h às 11h) e no 
período da tarde (14h às 17h), em que serão desenvolvidas as partes física, técnica e tática. O modelo de treinamentos é 
aprovado e aplicado pelas categorias de base do Flamengo. 

Viagem

Quer mais um motivo para inscrever seu filho(a)? Ao final do FLACamp Brasília serão sorteados dois passaportes para 
o FLACamp Rio, com passagem aérea inclusa. Haverá ainda premiação para os destaques individuais, seguindo critérios 
de desempenho e comportamento. Outra novidade: observadores oficiais das categorias de base do Flamengo estarão 
presentes no FLACamp! O intuito é observar os participantes que se destaquem. Os escolhidos serão encaminhados para 
um período de testes com os atletas federados do clube carioca.

José Martins, diretor-presidente das Escolinhas Fla em todo o Brasil, destacou a importância de levar o FLACamp para 
outras localidades. “Tenho um grande orgulho em poder realizar mais este novo e diferente desafio para o FLACamp. 
Tivemos grande sucesso no Rio de Janeiro e estamos trabalhando com muita seriedade e profissionalismo para que em 
Brasília seja ainda melhor. O esporte é hoje uma das melhores ferramentas de inclusão social e educação na vida das 
crianças e adolescentes”, comentou.

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 26 de novembro. Associados do Iate Clube de Brasília, alunos das 
Escolinhas Fla, Sócio-torcedores do Flamengo, Sócio do Flamengo, ex-participantes do FLACamp, além do segundo filho 
inscrito, terão descontos especiais. Vale ressaltar que as vagas são limitadas. Mais informações podem ser consultadas no 
site www.flacamp.com.

ACADeMIA

meia maratona indoor: suor e trabalho 
em equipe no iate

A Academia do Iate sediará neste sábado (12), a partir 
de 9h30, mais um grande evento! A Meia Maratona 
Indoor de Revezamento 2015 terá corrida em esteiras, 
competição entre oito equipes de 10 integrantes cada. O 
percurso total será de 21km.  

Os participantes terão à disposição UTI Vida e 
massagista, além de receber camisetas, além de medalhas 
de participação e troféu para a equipe vencedora. Ainda 
vai rolar um DJ para agitar a galera e um delicioso coffee 
break. Mais informações pelo telefone 3329-8755.
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DIRETORES DO DIA

12/09/2015 – Sábado
 Erasmo Aimone

13/09/2015 – Domingo
Felipe Rocha

AnIVersArIAntes
12/09 Guilherme Rocha de Almeida Abreu, Ulysses 
César de Melo, Fabrício Abraham Ferreira Lima, 
Paulo Sérgio Bastos Menezes, Juliana do Oriente 
Cruz, Marcus Antônio M. da Cunha Frota, Augusto 
Cesar Puccinelli, Suzana Moreira da Silva Campos, 
Alescindra Maria Santana de Figueiredo, Carlos Alberto 
da Cruz, Dalmo Alexandre Costa, Tiago Oliveira Turra, 
Wilton Freitas Alvarenga Júnior, Américo Naves de 
Aguiar Júnior, Sueli Jacinto Bispo e Daniela da Silva 
Fernandes.

13/09 Otávio Vieira da Cunha Filho, Marcelo Pimentel, 
Humberto de Mendonça G. Júnior, Ricardo Lopes 
de Queiroz, José Alves da Silva, José Vicente Rocha 
Estevanato, Carlos Frederico Maroja de Medeiros, 
Marcelo Carlos de Mello e Souza e Ana Manuela Dias 
Ferreira do Prado.

14/09 José Fernando Rodrigues Furtado, Pedro 
Guimarães Mariz Neto, Gerson Freire Júnior, Ismar 

Newton Carlos de Alarcão, Luiz Antônio Cruvinel 
Gordo, Marcia Cristina Monteiro Ribeiro, Tânia Beatriz 
Hormann, Clarkson Bernardes, Edson Pereira da Silva e 
Carlos Roberto da Silva Abrahão.

15/09 Mercedes Urquiza A. de Maschwitz, Sérgio 
Zerbini Borges, Grissel Terra Passos de Thuin, Rita de 
Cássia Schutte, Guilherme Safe Carneiro Gebrim, 
Alexandre Guedes de Seixas Maia, Renato Caied, Jorge 
Eduardo Martins Rodrigues, Rosângela da Silva Pegas 
A. Barbosa, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Karl 
Raimund Von Negri, Beatriz Chaves Ros de Castro e 
José Carlos Ricardo de Albuquerque.

16/09 Victor Guimarães Vieira, Antônio Raimundo G. 
Silva Filho, Esdras Neves Almeida, Fabio Silva Ferraz 
dos Passos, Fabíola Orlando Calazans Machado, Egon 
Otto Rehn, Leonardo Tavares Lameiro da Costa e 
Bernardo de Moraes Rego Caldas.

17/09 Luiz Eduardo G. Viola da Silveira, Luiz Claudio 
Rezende Zem, Adriana Nery de Oliveira Hernandez, 
Antônio Gomes Moreira, Domingos Rubem Sales 
Uchoa, Gil Montenegro, Leomar Daroncho, João 
Paulo de Araújo Pagy, Marina Abadia Umbelina de 
Lima, Luiz César Mendonça, Cristiano Soares Barroso 
Maia, Cláudia Nogueira da Cruz Torres, Felipe Costi 
Santarosa e Felipe André Pereira Ramos.

18/09 Marcus Vinicius de Simões Muniz, Magdy 
Blass Selmy, Marcelo Daniel Pagotti, Mariana Moreira 
Alves Mury, Celina Mariano Oliveira Silva, Germam 
Diaz Fernandez, Fabíola de Luca Coimbra Bomtempo, 
Ubirajane Andrade, Mabel de Melo Malheiros Bellati, 
Rogério Ramos Ferraz, Neusa Maria B. Teixeira 
Campos, Cleider Alfredo de Oliveira, Nelson Fava, 
Eduardo Andres Ferreira Rodrigues, Márcio Luiz de 
Matos Vantil, Cristiano Costa Queiroz, Hércules 
Salomão H. Szervinsk, Rosângela Villela Pedro, 
Manuel de La Camara Hermoso e Lim Kok Phing.

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

Gustavo Aishemberg Giovanni, Helio Mauro Umbelino Lobo Filho, Leila Puccinni Secunho, Hugo Mendes Plutarco e Aime Louise Silva Lourenço
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.

sócia-conselheira do iate lança livro revitalização da escultura “flotilha” realça 
homenagem à vela do iate clube

CuLturA

O Iate Clube de Brasília, representado através do 
Diretor Cultural Carlos Santiago e da Conselheira Nata 
Eliana Coutinho, prestigiou a conselheira Iatista, arquiteta 
e professora Eliete de Pinho Araujo, que juntamente com 
seus colegas de trabalho do Centro Universitário de Brasília 
(UniCEUB), os arquitetos e professores Júnia Marques 
Caldeira e Leonardo Pinto de Oliveira, escreveram o livro 
“Superquadra 400 Sul”. A obra representa a habitação 
social no Plano Piloto de Brasília. O lançamento aconteceu 
na Livraria Cultura do Casa Park na última semana e contou 
também com a presença de artistas e convidados. 

O Iate Clube de Brasília restaurou neste mês de setembro 
a Escultura “Flotilha”, inaugurada em agosto de 2002. Sabe 
aquela imensa escultura erguida no gramado em frente à 
Secretaria, na parte externa do Clube? Pois é, ela se chama 
“Flotilha” e é uma homenagem a todos os velejadores do 
Iate e à vela em geral. A obra, feita de aço, foi financiada 
pela Petrobras e idealizada pelo arquiteto e artista plástico 
Marcos França, que também é Sócio do Clube. 

A escultura é toda revestida de esmalte sintético, tem 
6,30m de altura, 6m de comprimento e 5m de largura, 
pesa cinco toneladas e representa de forma estilizada um 
conjunto de barcos à vela, o que, aliás, é o significado 
da palavra flotilha. “É uma homenagem aos Iatistas e ao 
esporte da vela em todo o planeta. O Iate Clube é um dos 
expoentes da modalidade na cidade e no Brasil. Resolvi 
prestar essa homenagem”, disse Marcos França. 


