
CLIMA
19º C MÍN
30º C MÁX

Nublado, com chuva a qualquer hora.

20º C MÍN
25º C MÁX

Nublado, com chuva a qualquer hora.
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet
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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

Desafio De tênis acontece nas quaDras 
Do iate

O Iate sedia nesse final de semana (04 e 05/12) 
o Desafio de Tênis dos Correios, uma disputa 
por equipes envolvendo os jovens talentos da 

modalidade no Brasil: Marcelo Zormann, Orlando Luz, 
Rafael Matos e Igor Marcondes.

A disputa será em formato de Copa Davis, com um confronto 
de duas equipes, com um jogo de duplas e dois jogos de 
simples para a definição dos vencedores.  Rafael Matos, 
vice-campeão de duplas juvenis no US Open de 2014, e 
Igor Marcondes, vice-campeão do Banana Bowl, formam 
uma das duplas. A outra é composta pelos Campeões 
juvenis de duplas em Wimbledon e medalhistas de ouro 
nos Jogos Olímpicos da Juventude Nanquim, Orlando Luz 
e Marcelo Zormann.

Ao todo, os quatro atletas somam dez títulos e seis vice-
campeonatos na temporada 2015. Olhem que interessante: 
o confronto será entre dois tenistas destros (Luz e Zormann) 
contra dois canhotos (Matos e Marcondes). 

A novidade é que os atletas da escolinha de tênis estarão na 
função de pegador de bola durante o jogo. O técnico Santos 
Dumont explica que essa organização é padrão nos jogos 
internacionais. “Para os nossos alunos será muito positivo 
pois eles estarão perto desses atletas, acompanhando a 
técnica e o desenvolvimento em quadra”, conta.

No sábado, os tenistas farão uma clínica às 9h. Para o 
Vice Comodoro e Diretor do Tênis, Gilson Luz, essa é uma 
oportunidade única para os alunos das nossas escolas de 
tênis. “Os atletas que participam do Desafio trilham um 
caminho para serem os grandes nomes do esporte daqui 
a alguns anos. Nada melhor do que os nossos tenistas 
infanto-juvenis interajam  com eles”, comenta.

O Desafio marca o Dia Nacional do Tênis, que comemora 
a conquista de Gustavo Kuerten, que se tornou o Número 1 
do mundo em 3 de dezembro de 2000.
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vôLeI

CArteAdo

Quem mais gritou “Truco” na última rodada do 4ª 
torneio realizado no Iate Clube em novembro foi a dupla 
Renê e Célio, que levou o primeiro lugar do carteado. 
Com muita animação e concentração a disputa 
aconteceu no Espaço Poliesportivo Sul e contou, ainda, 
com a presença de familiares e amigos dos jogadores 
que promoveram uma verdadeira confraternização.

No final de semana passado (28 e 29/11), foi realizada 
a última Etapa do Circuito Nacional Banco do Brasil 
de Vôlei de Praia, em Maringá (PR). As equipes Iatistas 
foram destaques na competição e subiram ao pódio. 

No Masculino, Léo Vieira e Moisés foram os grandes 
campeões, ao vencerem a dupla Norte Americana na 
final. No Feminino, a dupla Fernanda Nunes e Pauline 
conquistou a terceira colocação. A equipe fez oito jogos 
na competição e perdeu apenas o jogo da semi final.

Com esse resultado, as equipes masculina e feminina 
de Vôlei de Praia do Iate terminam o ano liderando o 
ranking do Circuito Nacional.

resultados do 4º torneio de truco

Vôlei de Praia do iate é destaque em 
circuito nacional

ConseLho deLIberAtIvo

CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube 
de Brasília, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 
C O N V O C A os senhores integrantes do Colegiado, composto 
por Conselheiros Natos, Efetivos e Suplentes convocados, com 
direito a voz e voto, para a REUNIÃO ORDINÁRIA, prevista no 
art. 76, I, d, do Estatuto do Clube, a ser realizada no dia 10 (dez) 
de dezembro de 2015, quinta-feira, na Antiga Sede Social, às 19h, 
em primeira convocação, ou, às 19h30, em segunda e última 
convocação, com a seguinte ORDEM DO DIA:

REUNIÃO ORDINÁRIA

Item I – Deliberar sobre o orçamento do exercício de 2016, 
estabelecer contribuições fixas e variáveis e decidir sobre projetos 
e custos de obras propostos pelo Conselho Diretor.

Item II – Assuntos Gerais.

Brasília, 20 de novembro de 2015.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 041/2015

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube 
de Brasília, de acordo com o art. 72 do Estatuto, e considerando a 
suspensão da licença do Suplente de Conselheiro Gastão do Bem 
para atuar na Diretoria,

RESOLVE:

1. DESCONVOCAR o Suplente de Conselheiro SORMANY 
DEMOSTHENES POVOA RIBEIRO, que está atualmente atuando 
na condição de Conselheiro Convocado; e 

2. CONVOCAR o Suplente de Conselheiro GASTÃO DO BEM 
para atuar junto ao Colegiado, na condição de Conselheiro 
Convocado.

Brasília, 4 de dezembro 2015.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

Atos dA CoModorIA

ATO DA COMODORIA AC 71/2015

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

NOMEAR o sócio patrimonial Sr. ALEXANDRE JOSÉ AMARAL 
FERREIRA – P/1343 para o cargo de Vice-Diretor de Beach Tennis.

Brasília, 30 de novembro de 2015.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro

Confira a ClassifiCação final: 
1º Lugar: Renê e Célio
2º Lugar: Juarez e Wendel 
3º Lugar: Marlene e Angela
4º Lugar: Haroldo e Luísa
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CuLturALnAtAção

Você já viu o busto exposto na Alameda JK do Iate? 
A escultura é uma homenagem ao Patrono do Clube, 
presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Doada pelo 
artista plástico Tyrone César, foi inaugurada em 16 de 
setembro de 2001.

Mineiro de Uberlândia, mas radicado em Goiânia, 
Tyrone César é um autodidata, que iniciou os trabalhos 
aos 19 anos, influenciado pelas obras de Veiga Vale. 
Atualmente trabalha principalmente no eixo Goiânia - 
Brasília, onde expõe suas obras. 

A fundição de metais é uma característica do 
trabalho do artista, criando assim uma diversidade de 
ligas e texturas, dando um toque contemporâneo ao 
trabalho. Tyrone é comumente procurado por arquitetos 
e designers para a confecção de peças sob medida.

A intrigante obra Alcy Cheuiche, “João Cândido, o 
Almirante Negro”, sobre a Revolta da Chibata, foi o tema 
do Encontro Literário Livros e Raquetes, realizado no dia 
20/11, no Salão Social do Iate.

A data foi emblemática, já que o encontro foi realizado 
na antevéspera do aniversário de 105 anos da Revolta 
da Chibata. O celebrado autor gaúcho esteve presente 
ao evento, que é promovido anualmente por Iatistas 
praticantes de Tênis e entusiastas de obras literárias 
e este ano contou com o apoio da Diretoria Cultural. 
Cheuiche é reconhecido por suas obras que aliam ficção 
e episódios históricos brasileiros.

A Federação de Desportos Aquáticos do Distrito 
Federal premiou os atletas destaques do ano 2015 nas 
categorias: natação, maratonas aquáticas, pólo aquático, 
nado sincronizado e saltos ornamentais. A cerimônia de 
entrega foi realizada na Tribuna de Honra do Ginásio 
Nilson Nelson, no dia 01 de dezembro.Confira a 
excelente classificação dos atletas do Iate Clube:

conheça a história da escultura da 
alameda JK

atletas do iate são premiados como 
destaques aquáticos 2015

obra sobre revolta da chibata foi 
tema do encontro literário

naTação
MElHorEs ÍnDiCEs TÉCniCos Do CaMPEonaTo BrasiliEnsE DE CaTEGorias 2015

aTlETas TÉCniCos
Junior Fem – Ana Carolina Amaral Fabio Costa
Sênior Simone Noronha Fabio Costa
Sênior Glauber Henrique Fabio Costa 

PrEMiação Por EnTiDaDEs
3º Lugar Categoria Juvenil
1º Lugar Categoria Sênior 

MaraTonas aQUÁTiCas 2015
PrEMiação Por EnTiDaDE

1º Lugar – Classe Feminina – Iate Clube – Pontuação: 36(5 km)
PrEMiação Por aTlETas

fEMinino 5 KM
Júlia de M. Mesquita – Classe Feminina – Iate Clube – Pontuação: 20 – 1º Classe

MasCUlino 10 KM
Tiago Nobuyuki Sato – Classe Masculina – Iate Clube – Pontuação: 16 – 2º Classe

DEsTaQUE CirCUiTo naCional DE M. aQUÁTiCas
Tiago Nobuyuki Sato – Classe Masculina – Iate Clube 

salTos ornaMEnTais 2015
aTlETas DEsTaQUEs

Pedro Bernardes – Iate Clube – Goleiro Menos Vazado 
Gilberto Guimarães Mendes Júnior – Iate Clube – Artilheiro
Deivison Rogerio S. Bernardes – Iate Clube – Artilheiro
Eduardo Couto – Iate Clube – Revelação

EnTiDaDEs DEsTaQUEs
Iate Clube de Brasília – 1º Lugar 

aTlETas DEsTaQUEs naCionais/inTErnaCionais
Paula Chaves Vaz – Iate Clube – Modalidade: Conv. Seleção
Glauber Henrique Silva – Iate Clube – Modalidade: Natação

MeIo AMbIente

O Departamento de Operações e Logística (DOL) vai 
realizar a “Maratona da Limpeza” no Iate na próxima 
segunda-feira, dia 07/12, e sua ajuda é fundamental para 
manter nosso Clube sempre limpo e preservado.

É importante que toda a comunidade assuma o 
compromisso de reduzir desperdícios como forma de 
preservar o meio ambiente. Somente com ações efetivas 
é que acontecerão as mudanças que se transformarão 
em hábitos corretos. Assim, o DOL dá algumas dicas: 
não jogue lixo na natureza ou nas ruas das cidades e 
recicle seu lixo. Separe papéis, garrafas, vidros, plásticos 
e latas. A reciclagem diminui a demanda por matérias-
primas novas e reduz o consumo de energia.

maratona da limpeza no iate
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náutICA

Em atendimento ao artigo 9º do Regulamento Interno 
do Setor Náutico, a Diretoria de Esportes Náuticos 
comunica a concessão de direito de uso de vaga de 
lancha no pátio da Marina do IATE para o sócio abaixo, o 
qual poderá trazer sua embarcação no prazo máximo de 
90 dias, contados a partir desta publicação, lembrando 
que deve ser cumprido previamente o disposto nos 
artigos 3º e 14 do RISN.

Obs.: O sócio interessado em pleitear vaga para 
embarcação, pode procurar a Secretaria Náutica e se 
inscrever mediante o preenchimento de formulário 
próprio, no qual o nome do associado entrará na Lista de 
Reserva divulgada na página da náutica: www.iatebsb.
com.br/nautica. Atualmente temos 18 sócios na lista 
para vaga de veleiros e 152 sócios para vaga lanchas.
Maiores informações pelos telefones: 3329-8747/8748.

No domingo passado (29/11) chegou ao fim 
Campeonato do DF Classe Optimist. O evento é válido 
para o ranking e seletivo para o Campeonato Brasileiro 
da Classe, que será realizado em janeiro de 2016, em 
Florianópolis (SC). Parabéns aos nossos velejadores pelos 
excelentes resultados alcançados.

convocação para uso de vaga de 
embarcação

3º torneio Joaquim da silva - classe 
snipe

resultado do campeonato do df da 
classe de optimist

MeIo AMbIente

Um lindo tucano, apelidado de “Tuca”, foi flagrado 
esta semana descansando tranquilamente no limpador 
de para-brisa de um carro dentro do Iate. Outros 
animais, como a arara, também circulam livremente no 
Clube. O cuidado com o meio ambiente e a adequada 
manutenção de áreas verdes tornam ambientes propícios 
para os animais. Vamos unidos preservar nosso Clube 
para que a família iatista continue sendo agraciada com 
as visitas dos amigos de asas.

tucano encanta iatistas

nº TÍT. noME Do sóCio
P/2889 Vilmar Amaral de Oliveira

Clas. CaTEGoria ClUBE TiMonEiro
1º Feminino Geral ICB Marina Garrido
2º Veterano Juvenil ICB João Pedro Nunes
3º Veterano Juvenil ICB Bernardo Griesinger
4º Veterano Juvenil ICB João Aguiar
2º Veterano Infantil ICB Bruna di Croce
3º Veterano Infantil ICB Arthur Moura
2º Estreante Junvenil ICB Eduardo Ignácio
1º Estreante Mirim ICB Arthur Maldaner

No último final de semana tivemos a 3ª Edição do 
Torneio Joaquim da Silva da Classe Snipe. Com a 
participação de oito duplas, a única regata do torneio 
foi bem disputada. Sagrou-se campeã a dupla Felipe 
Meira e Bruno Ferreira. Na segunda colocação ficaram 
os velejadores Lucas de Almeida e João Victor e, na 
terceira, a dupla Johann Felippes e Fillipe Janiques.

Esta foi a última competição da classe deste ano. 
Agora os velejadores vão se dedicar aos treinos, visando 
a participação no 67º Campeonato Brasileiro da Classe 
Snipe, que será realizado no Yacht Clube da Bahia, de 21 
a 29 de janeiro de 2016.

A confraternização de dezembro com os amigos da 
família iatista sempre renova as energias para começar 
um ano novo. Mas, as festas não podem colocar em risco 
a vida e o meio ambiente preservado no Clube. Atento à 
questão da sustentabilidade, o Iate decidiu colocar luzes 
decorativas apenas na entrada, evitando gastos extras de 
energia elétrica, pertubação dos animais que vivem nas 
árvores locais e estrutura de manutenção. 

A natureza e o meio ambiente agradecem e os sócios 
podem continuar aproveitando da melhor forma possível 
o espaço verde para o desencaso semanal! 

natal Verde
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futeboL

Começou na última segunda-feira, dia 30, a tão 
esperada colônia de férias do Flamengo, a FlaCamp. 
Durante cinco dias, crianças de 6 a 16 anos tiveram a 
oportunidade de praticar o esporte em treinos físicos, 
técnicos e práticos nos campos do Iate. 

Na quarta-feira (02), o treino foi ainda mais especial, 
com a presença do ídolo rubro-negro Júlio Cesar Uri 
Gueller. “Faço questão de estar presente em ações 
que envolvem o Flamengo. E falar com criança mexe 
comigo. Dar aula pra mim é mais prazeroso que jogar 
profissionalmente. Vim ao Iate com o maior prazer, 
de peito aberto, e voltarei quantas vezes mais for 
convidado”, disse o jogador, que ensinou às crianças a 
parte técnica, como dribles e jogadas, sua especialidade. 
Na sexta-feira (04) foi a vez de outro ídolo flamenguista, 
Adílio, ministrar aula no Flacamp.

Desde a última segunda-feira (30), 48 crianças estão 
recebendo treinos específicos e intensivos no Iate, com 
o jogador brasiliense profissional Cleber Lima, como 
preparação para o Go Cup 2016. Considerado o maior 
campeonato mundial de futebol infantil na Modalidade 
Futebol 7 (com seis jogadores e um goleiro) do Brasil, será 
realizado de 19 a 26 de março de 2016, em Aparecida 
de Goiânia. Segundo a previsão dos organizadores, 
participarão 240 equipes de 20 países. Serão cerca de 
3.300 atletas disputando 800 partidas.

Você sabia que recém retomado futebol aos domingos 
no Iate não tem limite ou restrição de idade? O Vice-
Diretor de Futebol, Quinho, que treinou na categoria de 
base do Flamengo de 1982 a 1984, convida os Sócios 
a aproveitarem a oportunidade para trazer os filhos 
para esse importante momento de integração familiar. 
“Eu vejo o futebol como uma porta de entrada para as 
crianças no esporte. Desde bem pequenas, com 4 ou 5 
anos, já vemos a meninada correndo atrás da bola. Jogar 
com os filhos aos domingos é diversão garantida”, disse. 
Participe! Todos os domingos, a partir das 10h.

ídolos do flamengo ministram aula no flacamp

crianças do iate são treinadas para 
torneio mundial de futebol

traga seu filho para o futebol de 
domingo
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DIRETORES DO DIA

05/12/2015 – Sabado
Quinho

06/12/2015 -  Domingo
Jorge Brasil

AnIversArIAntes
05/12 Luciano Girade Correa, Eduardo Cerqueira Pinto, 
Renato de Oliveira Resende, Tatiana Malta Vieira, Carlos 
Magno de Carvalho Pessoa, Sergio Barbosa Fernandes, 
Andrei Blomfield Van Der Broocke, Euler Baeta 
Mendonca, Luiza Cerqueira de Paiva, Fabiana Pincowsca 
Cardoso M. de A. Alvim

06/12 Carlos Ivan Petersen Paredes Junior, Erito Pereira 
da Cunha, Ana Catarina N. da Costa Silva, Carlos Antonio 
Silva Dos Santos, Ana Myriam Sanchez Bonomo, Inacio 
Magalhaes Filho, Elias Hanna Mokdissi, Roberto Macedo 
de Siqueira, Wolmar Carneiro da Cunha J., Ana Carolina 
Marini Gedda Rocha Ramos, Simone Borges Simao 
Monteiro, Ricardo David Brandalise

07/12 Armando Garcia Coelho, Guilherme Augusto 
Garisto Montes, Andre Luis de Oliveira Pedroza, 
Guilherme Augusto Garisto Montes, Baelon Pereira 

Alves, Luiz Eduardo Barros Manara, Antonio Bastos 
Ramos, Fabio Florencio Fernandes, Francisco Carlos Vaz 
de Farias

08/12 Francisco Alexandre Ribeiro, Ricardo de Queiroz, 
Walter Germano de Oliveira, Joanna Marini Vieira Ferreira, 
Gustavo Torrezan Nunes, Joaquim Ignacio Correia Serra, 
Juvenal Antunes Pereira

09/12 Tiago Alvim de Sa e Benevides, Ricardo Rodrigues 
Lage, Bruno Machado Colela Maciel, Luiz Eduardo Sa 
Roriz, Denis Dutra, Jose Alberto Goncalves da Motta, João 
Vicente de Sousa Marcal, Marcio Pinto Braga, Maria Alicia 
Muniz Gaspar, Ana Luzia Barbosa Fernandes Brauna, 
Sandra Mara Fidelis de Souza, Robson Aurelio Neri, 
Antonio Carlos Bezerra da Mota

10/12 Felipe Nazir El Haje, Juliana Sabino Diniz de 

Sousa, Milene Goston Nery, Maria Fatima de Carvalho 
Pires, Marcelo Teixeira Gallerani, Thais Soares Jancoski, 
Leandro Caetano Pompeo, Durval Moraes De Carvalho 
Junior

11/12 Elizabete Dos Santos Moraes, Mauro Cesar Alves 
Lacerda, Marcio Pinho de Carvalho, Luciano Carvalho 
de Oliveira, Caio Augusto Sitta Fortini, Marcos Vinicius 
Barros Ottoni, Samir Najjar, Jose Agamenon de Andrade 
Lima, Guilherme Ribeiro Dos Reis, Carlos Augusto B. 
de Castro Bichuette, Jose Raimundo Baganha Teixeira, 
Carlos Hamilton Santana, Humberto Fonseca de 
Carvalho, Luciana Arruda de Rezende, Rodrigo Peres 
Torelly, Hugo Costa Gomes, Jose Agamenon de Andrade 
Lima, Giancarlo Gregorio, Gilvan Correia de Queiroz 
Filho, Ana Paula Leite Maia, Leopoldina Cavalcante 
Barros, João Barata R. Blanco Barroso, Jose Batista da 
Costa Filho, Katia Rivana Rodrigues Ramos

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

André de Souza Estuqui, Carlos Sergio Gomes Ferreira
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.

soCIAL

O Réveillon 2016 do Iate terá todo o luxo e glamour 
das festas do Oscar. Os convidados serão recebidos com 
tapete vermelho e poderão circular livremente em dois 
ambientes, Hollywood (Salão Social) e Las Vegas (Pérgola 
Inferior), que serão totalmente decorados dentro do tema 
da festa: Celebridade! Os ingressos já estão à venda na 
Superintendência do Clube.

No Salão Social, a Banda DF Music promete uma 
apresentacão animada do começo ao fim. Já no espaço 
Las Vegas, destinado ao público jovem, Lupa e Paula 
Torelli comandarão as Pick ups. Haverá grande queima 
de fogos e jantar completo do tradicional Buffet Sweet 
Cake. O sistema open bar incluirá água, refrigerante, 
sucos, cerveja Stela Artois, vinho tinto, whisky Old Parr 
(12 anos), espumante Casa Valduga Arte Brut (noite toda) 
e Vodka Absolut.

O Clube vai oferecer, ainda, serviço de berçário para 
crianças de 0 a 12 anos, com brinquedoteca, sala de 
jogos em rede, cinema, vídeos e lanches. Para garantir 
maior conforto aos convidados, estarão disponíveis 
também os serviços de manobristas, Rádio Táxi e Posto 
Médico.

sócio será celebridade no réveillon 
do iate

Será neste domingo (06) a chegada do Papai Noel no 
Iate, na Orla (local poderá ser alterado para o Ginásio 
ou Salão Social em caso de chuva). Das 10h às 14h, 
as crianças irão se divertir com o Bom Velhinho e 
com os monitores. Haverá gincana, brincadeiras em 
equipe, distribuição de pipoca e algodão doce e muitos 
brinquedos (tombo legal, pula-pula, cama elástica e 
brinquedoteca). Traga seus filhos!

Às 12h, no mesmo local, haverá a apresentação 
do Coral Sarazate. Sob regência do maestro Antônio 
Sarazate, 30 coralistas irão presentear a família iatista 
com repertório formado exclusivamente por canções 
natalinas.

A partir deste domingo (06), até o dia 22 de dezembro, 
o Iate estará recebendo as doações de brinquedos 
novos e usados (em bom estado) que farão a alegria das 
crianças carentes da Vila Santa Luzia (Estrutural), neste 
Natal. Haverá caixas para que os brinquedos sejam 
depositados no Emiate e na Superintendência do Clube. 
Os presentes serão entregues no dia de Natal para as 
crianças do local, a maioria filhas de catadores de lixo. 
Informações: Comunicação Social 3329-8743.

Papai noel chega no iate domingo

Participe do natal solidário do iate!

Natal das 
Crianças


