
CLIMA
16º C MÍN
22º C MÁX

Sol com algumas nuvens

15º C MÍN
21º C MÁX

Sol com muitas nuvens durante o dia
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

Festa Junina transForma iate
na capital do Forró

Chegou a festa mais esperada de Brasília. A tradicional 
Festa Junina do Iate Clube começa hoje e, como 
sempre, é garantia de muita animação, comidas, 

bebidas, shows, danças e brincadeiras para as crianças. 
Este ano, a inspiração vem das grandes festas nordestinas,  
transformando o Clube na Capital do Forró! 

A festança chega com uma grande novidade: preocupado 
com a questão ambiental, o Iate Clube utilizará em sua Festa 
Junina materiais reciclados ou ecológicos na concepção 
de estandes, lounges, pisos, tendas, mobiliários, lixeiras, 
suportes de banners, biombos e cenografia, visando reduzir 
o impacto ambiental do evento. 

Venha festejar com o melhor Clube de Brasília nos dias 
18, 19 e 20 de junho (quinta, sexta e sábado) a partir das 
19h. As atrações musicais vão agitar as três noites. 

Hoje, a animação fica com a Banda Terminal Zero e 
a Quadrilha Formiga da Roça. A sexta-feira (19) promete 
muito agito com a Banda Rastapé, a Quadrilha Ribuliço 
e, para deleite dos papais e mamães, a apresentação da 
Quadrilha Infantil do Ciate. A dupla sertaneja Roniel e 
Rafael e a Quadrilha Triscou Queimou são as atrações 
do sábado (20). Em todos os dias, show com Paulinho do 
Forró e Banda Xamego Bom, além do DJ Renê Ricochet 
comandando as pick-ups para não deixar ninguém parado! 

Feira de artesanato, berçário, brinquedoteca, fazendinha 
e queima de fogos complementam a  festança. E entre as 
novidades, a barraca institucional do Clube. Confira aqui 
tudo o que espera por você e sua família na Festa Junina 
do Iate! 
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PALCO

- Árvores

+

Barraca 
do Iate

ENTRADA

+

MAPA DA FESTA 

0 - Tonhão Carrero
01 - Crepes, Cores e Sabores
02 - Fondues, Cores e Sabores
03 - Queijos & Vinhos
04- Parrila Madrid
05- Axé Bahia
06 - Brazbier
07 - Whisqueria
08 - Carpe Diem
09 - Espetinho Alex Churrasco
10 - Espetinho Alex Churrasco
11 - Pedacinhos Pizzas
12 - Miquéias
13 - Churros do Tio
14 - Buba Burguer
15 - Koni Store
16 - Ki Caldos
17 - Bebidas &  Energéticos
18 - Duo Bar e Drinks
19 - Xique-Xique
20 - Pastelaria Parlamento
21 - Pastelaria Parlamento
22 - Consulado Petiscos
23- Delícias do Milho
24 - Camarão Empanado
25 - Tapioca Saborosa da Tati

- Barraca do Cafezinho
   Perdidos e achados

Barraca do Iate

Barraca 
do Iate
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CONSELHO DELIBERATIVO
ATO DELIBERATIVO 005/2015

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 17 de junho de 
2015, faz saber que o Colegiado resolveu: 

I. por unanimidade, aprovar a Ata da Reunião Extraordinária de 31 de março de 2015;

II. por unanimidade, aprovar a Prestação de Contas do exercício de 2014, apresentadas pelo 
Conselho Diretor, nos termos do parecer e das recomendações da Comissão Fiscal; 

III. por unanimidade, aprovar a proposta do Conselho Diretor de redução dos valores das 
Contribuições Fixas (mensalidades) e orçamento de investimento do Setor Náutico (Pátio/
Píer);

IV. por unanimidade, aprovar a Decisão nº 004/2015 da Mesa Diretora, determinada ad 
referendum do Colegiado, que ratifica o arquivamento do Proc. Adm. nº. 001/2015; 

V. por unanimidade, aprovar o projeto de substituição da cobertura da Sinuca, nos termos 
dos pareceres das Comissões de Obras e do Plano Diretor do Iate Clube de Brasília;  

VI. por unanimidade, aprovar proposta de convênio a ser firmada entre o Iate Clube de 
Brasília e o Yatch Club de Ilhabela; e

VII. por unanimidade, aprovar a indicação do Conselheiro Máximo Ascário Sanchez Paredes 
e da Conselheira Letícia Karla Lopes Dias, para comporem a Comissão Fiscal do Conselho 
Deliberativo do Iate Clube de Brasília, como integrantes efetivo e suplente, respectivamente.   

Brasília, 18 de junho de 2015.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

ConseLho deLIberAtIvogestão
conselho deliberativo aprova as 
contas do clube referentes a 2014

aprovada a redução no valor da 
contribuição mensal do associado

Na quarta feira (17/6), o Conselho Deliberativo aprovou 
por unanimidade a proposta do Conselho Diretor  que 
diminui os valores cobrados a título de contribuição de 
administração mensal para todo o quadro social do Iate 
Clube. A redução pode ser viabilizada após a estabilização 
do número de Associados na base contributiva, que foi 
ampliada na atualização do Estatuto do Clube aprovada 
no final de 2014.  Todas as categorias de Sócios terão 
abatimento dos valores cobrados, conforme a tabela 
acima.

O Conselheiro nato João Rodrigues Neto, durante a 
sua fala na reunião, exaltou a seriedade da administração 
em implementar as mudanças necessárias para o Clube. 
“Em um momento em que nosso país vive um cenário de 
inflação crescente,  esta gestão trabalhou com afinco para 
viabilizar este feito extraordinário, que é a redução no 
valor das contribuições”, comentou.

Durante a reunião, o Conselheiro Luiz Napoleão Brito 
parabenizou, da tribuna do Conselho, a diretoria pela 
organização do excepcional Baile dos 55 anos do Iate 
Clube, bem como a repercussão positiva do evento Iate in 
Concert, com a apresentação da Orquestra Sinfônica do 
Teatro Nacional.

REDUÇÃO DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL 
APROVADOS PELO CONSELHO DELIBERATIVO

Associados  Valor atual  Valor aprovado
Proprietário R$ 380,00  R$ 360,00
Dependente  (Prop. 18 a 25 anos) R$ 114,00 R$ 108,00
Dependente  (usuários 18 a 25 anos) R$ 171,00 R$ 162,00
Dependente  (Prop. > 25 anos)  R$ 190,00  R$ 180,00
Dependente  (Cont. Temp. 18 a 25 anos)  R$ 285,00  R$ 270,00
Dependente  (Cont. Temp. > 25 anos)  R$ 475,00  R$ 450,00
Contribuinte Temporário Especial  R$ 950,00  R$ 900,00
Contribuinte Feminina  R$ 570,00  R$ 540,00
Contribuinte Temporário Atleta I  R$ 151,00  R$ 144,00
Contribuinte Temporário Atleta II  R$ 193,00  R$ 180,00
Contribuinte Temporário Atleta III  R$ 228,00  R$ 216,00
Usuários - Taxas Naúticas Redução de 5,25%

EVOLUÇÃO DE RESULTADOS DOS ExERCíCIOS   DE 2010  A 2014
Resultado 2010 -R$ 1.480.681,52
Resultado 2011 -R$ 1.238.366,06
Resultado 2012 -R$ 1.460.697,89
Resultado 2013 -R$ 1.690.552,38
Resultado 2014  R$ 3.308.719,28

Em reunião realizada em 17/6, o Conselho Deliberativo 
aprovou por unanimidade as contas do Clube, acompanhando 
o parecer da Comissão Fiscal que analisou o Balanço 
Patrimonial referente ao ano de 2014. Em seu parecer, a 
Comissão ressaltou a arrecadação do Clube em 2014, 5% 
superior ao aprovado no orçamento e que resultou em uma 
receita adicional de R$ 1.255.086,00. No resultado do 
exercício, o Iate apresentou um superávit de R$ 3.308.719,28.

Outro resultado assinalado pela Comissão se refere à 
liquidez positiva do Clube em 3,61, o que significa que para 
cada R$ 1,00 em dívidas, o Clube dispunha em caixa e em 
Bancos R$ 3,61 para liquidez corrente.

 
O alto índice de adimplência dos Associados mereceu 

destaque no parecer fiscal, que ao final recomendou a 
aprovação do Balanço por considerar  que as demonstrações 
contábeis apresentadas representam adequadamente a 
posição patrimonial e financeira do Clube no ano de 2014. 
Para melhorar ainda mais a gestão financeira  do Clube, a 
Comissão Fiscal propôs algumas recomendações, entre elas 
que seja auditada a folha de pagamento, a correção de alguns 
lançamentos realizados nos balanços anteriores a 2013, a 
reavaliação de  ativos representados por recebíveis de difícil 
realização, dentre outras medidas corretivas.

 
Na ocasião, o Fundador e Benemérito Álvaro Alberto 

Sampaio elogiou o trabalho da administração. “Sinto-me 
envaidecido como Fundador, de ver que o Clube se encontra 
em ótimas mãos. Nesta oportunidade, além do meu voto 
positivo às contas, quero aproveitar para dizer que estou muito 
comovido, pois em 56 anos de Clube, nunca vi uma festa 
tão bonita e agradável como foi a apresentação da Orquestra 
Sinfônica no evento Iate in Concert”, exaltou.

 
O Comodoro Edison Garcia comentou a aprovação do 

Balanço Patrimonial pelo Conselho Deliberativo. “Todo o 
Conselho Diretor trabalhou com muito afinco e seriedade 
na gestão responsável das contas do Clube, otimizando os 
gastos nos setores e investindo os recursos arrecadados com 
responsabilidade e transparência. Ainda, a nossa iniciativa de 
contratar uma auditoria externa se mostrou acertada, posto 
que essa análise independente nos permite definir ajustes e 
aprimorar a gestão do Iate”, ponderou. Ele também elogiou 
o trabalho minucioso realizado pela Comissão Fiscal, bem 
como agradeceu a confiança do Conselho Deliberativo que, 
na unanimidade dos 58 conselheiros presentes, aprovou a 
gestão em 2014.



JORNAL DO IATE  Edição nº 25, 18 a 26 de junho de 20154

Com muita sofisticação e clima de romance no ar, os 
casais apaixonados e amigos celebraram a noite do Dia dos 
Namorados com o Jantar Romântico oferecido pelo Emiate. 
Com os ingressos esgotados rapidamente, já era possível 
estimar o sucesso que seria o evento.

Pontuais, os convidados demonstravam animação e alguns 
aproveitaram o momento oportuno para a troca de presentes. 
O casal Fabíola e Gil Dutra marcam presença nos eventos do 
Clube sempre que podem. “Aqui é a segunda casa do meu 
marido e, nesta data especial, não poderia ser diferente. Está 
tudo muito bem organizado”, disse Fabíola.

No decorrer da noite, a Banda Infinity tocou os melhores 
hits do momento e colocou todos na pista de dança. Para 
a Presidente do Emiate, Nídia Fernandes, o evento atendeu 
todas as expectativas e a demanda de Sócios que solicitavam 
festas acessíveis. “Não deu pra quem quis. Mesmo por um 
custo benefício baixo, a qualidade e o bom gosto não ficaram 
de lado. Estamos programando novas edições em breve”, 
afirmou.

casais festejam dia dos namorados 
com jantar romântico

eMIAte

iate clube de brasília é campeão 
brasiliense de inverno

O Iate Clube de Brasília conquistou o primeiro lugar no 
Campeonato Brasiliense Absoluto de Natação de Inverno 
2015, que aconteceu nos dias 13 e 14 de junho no Parque 
Aquático Claudio Coutinho, em Brasília. O torneio faz parte 
do calendário oficial da Federação de Desportos Aquáticos 
do Distrito Federal (FDA-DF). Os atletas Iatistas conquistaram 
um total de 28 medalhas, sendo 24 de ouro, 2 de prata e 
2 de bronze. O Iate foi a única equipe a bater recordes de 
campeonato (8), somando 406 pontos no total. 

Os atletas Marcelo Araújo, Guilherme Rabelo, Glauber 
Silva, Paula Vaz e Simone Kohler foram os responsáveis pelos 
excelentes resultados, conquistados também no Revezamento 
4 x 50m livre feminino, com equipe formada por Ana Carolina 
Amaral, Ana Luiza Matias, Paula Vaz e Simone Kohler, e no 
Revezamento 4 x 100m medley masculino, com Guilherme 
Rabelo, Marcelo Araújo, Glauber Silva e Guilherme Moreno. 
Além dos recordes, os nadadores Simone Noronha Kohler 
e Glauber Henrique Silva conquistaram ainda o troféu 
de Melhor Índice Técnico do Campeonato no feminino e 
masculino, respectivamente. 

nAtAção

O amor estará no ar no dia 21 de junho (domingo), 
a partir das 10h, com a confraternização dos casais 
que participarão do torneio de tênis Iate com Amor. Na 
programação, muitas brincadeiras como passadas, volta 
ao mundo, acertar cones. Para completar o evento, haverá 
a distribuição de vários brindes aos presentes, que terão à 
sua disposição uma deliciosa mesa de frutas da estação. 
Após a confraternização, haverá jogo-exibição na quadra 
1. Mais informações pelo telefone 3329-8754

Vem aí o torneio iate com amor 
tênIs

confira o resultado da regata solitário 
náutICA

Como nos anos anteriores, a Regata Solitário promovida 
pelo Clube foi um sucesso. Mais de 20 embarcações 
largaram no sábado (13), no Cota Mil Iate Clube, em 
direção à linha de chegada em frente ao Iate, percorrendo 
mais de 6 milhas náuticas. Não faltou disputa entre os 
competidores, e os nossos representantes ficaram assim:

CLASSE SMP2:
1° Lugar – Barco Maitoi 3;
2° Lugar – Barco Magia IV.

CLASSE RGS/DF (REGATA A)
1° Lugar – Barco Fuga III;
3° Lugar – Barco Órion

FLOTILHA DELTA 26
1° Lugar – Barco Arrojado;
2° Lugar – Barco MSF Spolletta;

FLOTILHA RANGER 22
1° Lugar – Barco Jaleco;
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iate in concert 
CuLturAL

O Iate In Concert, evento cultural do projeto “Encontro 
das Artes”, superou todas as expectativas e ofereceu um 
espetáculo que ficará marcado na memória dos Iatistas 
por muito tempo. Com direito a um pôr do sol de tirar o 
fôlego, o evento agraciou a Sócios e convidados com um 
espetáculo emocionante da Orquestra Sinfônica do Teatro 
Nacional, que apresentou músicas clássicas e sucessos 
do cinema, sob a regência do Maestro Claudio Cohen, 
que durante todo o espetáculo esbanjou simpatia com os 
presentes. 

Para Carlos Santiago, Diretor Cultural, o evento 
ficará marcado na história do Clube. “Um sonho Iatista 
transformou-se  em realidade e ficará marcado na 
história do Iate Clube e na mente de cada expectador. 
O sucesso do evento é fruto do apoio incondicional do 
Conselho Diretor e de todos que contribuíram direta ou 
indiretamente para o êxito alcançado. O planejamento foi 
minucioso, repleto de muito amor e dedicação a fim de 
atender as expectativas dos Sócios e de toda a comunidade 
brasiliense”, comemorou. 

O Diretor Cultural destacou também que o Projeto 
Cultural Iate In Concert, além ter propiciado ao público 
presente um espetáculo musical de alto nível, também 
representou uma ótima oportunidade de arrecadar 
donativos àqueles que mais precisam. “O evento cultural 
que promovemos não teria sentido se não fosse aliado 
ao âmbito social. O espírito de solidariedade de Sócios e 
convidados, que doaram 1 kg de alimento não perecível, 
foi fundamental para o sucesso do projeto”, agradeceu. 
As duas toneladas e meia de alimentos arrecadados já 
foram recolhidos pelo GDF e serão destinados a entidades 
carentes que tanto precisam. 

O Comodoro Edison Garcia relembrou que um 
espetáculo de música clássica às margens do Lago Paranoá 
em um final de tarde já era uma vontade antiga da gestão. 
“Procuramos concretizar este desejo aos nossos Sócios. 
Foi uma parceria muito interessante com as Secretarias 
do GDF, que resultou numa bela oportunidade para a 
divulgação de cultura, música clássica e entretenimento, 
além de fazermos o bem à população com a doação de 
donativos para instituições carentes”, finalizou. 
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DIRETORES DO DIA

20/06/2015 – Sábado
 Jorge Brasil

21/06/2015 – Domingo
Thais Kimura

AnIversArIAntes
20/06 Indalécio Martins Dal Secchi, Silvia Ruth 
Penaloza Diez, Paulo Octaviano Marques, Frederico 
Guelber Corrêa,Fábio Gebrim de Souza, Romi Adriani 
Poffo, Gustavo Machado Barbosa, Sônia Damasco 
do Vale, Bruno Fracasso, José Geraldo Maciel Júnior, 
Pojucam da Rocha Cortes, Sanny França Pedrosa 
Tavares,  Marcelo Toledo Watson, Carlos Pedro Dal Col,   
Barbuse Pires Leal e Patrícia Alves Carvalho.                                                     

21/06 Carlos Mateus da Costa C. Branco, Oscar Pinto 
Nogueira, Rosa Teixeira da Silva Seabra, Jose Luís 
Roberto Gurgel de Sousa, Ney Rego Barros Júnior, 
Pedro de Assis Ribeiro, Fernando Barata R. Blanco 
Barroso, Gabriel Gomes Malheiros e   Filipe Pereira 
Fortes.

22/06 Flávia Leal Coelho de S. E Oliveira, Delnei de 

Abreu Andrade, William Passos Jr., Eduardo Fernandes 
de Carvalho, Maria Paula de Oliveira Porto, Márcio 
Edvandro Rocha Machado, Antônio Nilson Craveiro 
Holanda, Tatiana de Carvalho Nery, Umberto Satyro 
Fernandes, Pedro Raphael Campos Fonseca, Milton 
Lopes Barroso V. B. Carvalho e Rodrigo Dantas de Araújo 
Maia.                                                

23/06 Paula Moreno Paro Belmonte, Francisco José de 
Campos Amaral, Ricardo da Costa Martinelli, Alexandre 
Santos de S. Lima, Luiz Henrique Nunez de Oliveira, 
Mariana Studart Soares Pereira, João Bosco de Carvalho 
Lima Freitas, Luz Marina Ferreira da Silva, Tiago Lyra de 
Faro e Ronaldo Augusto A. de Carvalho.   

24/06 Mauro César Vieira Naves, Gisele Marise Parrilla, 
Hélio Santa Rosa Câmara Mafra, Marco Antônio Lopes, 

João Carlos Cendron, Uyran Ayres da Silva Júnior, Maria 
Izabel Miguens Dentice da Silva, José Ruy de Carvalho 
Demes, Paulo Penha de Lima, João Carlos de Castro 
Roller, Gabriela Moreira de Azevedo Soares, Humberto 
Élio Figueiredo dos Santos, João Alexandre Ribeiro 
Gonçalves Barbosa, Alexandre Cardoso Chaves, 
Humberto Bedeschi Dilascio e João Roberto da Cunha. 

25/06 José Paulo Afonso de Sousa, Marilene Amaral 
Weiler, Maurílio Ferreira Matos, Marcelo de Faria 
Franco Negrão, Luiz Carlos Ferreira de Carvalho e 
Francisca Dalvis Pereira. 

26/06 Filipe Simas de Andrade, Marcela Mourão Cysne 
Rocha, Paulo Roberto Gonçalves Ribeiro, Alcides 
Tostes de Aquino Leite, Oswaldo Guy Machado de 
S. Castro, José Sarto Mendes Carneiro, Georg Straub, 
Flávio Gomes de Paula e Ferdimando Cerqueira.

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

Janaina de Araujo F. Santos, Ana Luiza Barbosa B. Cavalcant
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.

lançamento da zumba fitness 
promete agitar o salão social 

inauguração da tenda oficial do clube 
de corrida do iate 

ACAdeMIA

Para acompanhar o expressivo crescimento do Clube de 
Corrida,  o Iate está investindo para melhorar ainda mais 
a modalidade. Reflexo dessa preocupação foi a aquisição 
de uma tenda  de suporte aos Sócios durante as corridas 
externas.

A inauguração da tenda será durante a Etapa Inverno do 
Circuito das Estações Adidas, que será domingo (21/6), na 
Esplanada dos Ministérios. Massagistas e um delicioso coffee 
break serão oferecidos aos atletas. Todos os Iatistas estão 
convidados para a inauguração e para conhecerem o Clube 
de Corrida do Iate, que se encontra às terças e quintas-feiras, 
de 7h às 10h, e aos sábados de 8h às 10h, no Quiosque 
do atleta (em frente à Antiga Sauna), com a supervisão da 
professora Larissa Pacheco. 

A próxima segunda-feira (22) está sendo aguardada 
com muita expectativa por todos os Iatistas, com a estreia 
da Zumba Fitness, exercício que mistura movimentos 
aeróbicos com ritmos descontraídos e coreografias latinas, 
como a salsa e o merengue. 

A nova modalidade será lançada no Clube em um super 
evento a partir das 19h no Salão Social. Todos os Sócios 
do Iate estão convidados, inclusive aqueles que não são 
frequentadores do Espaço Saúde. Importante lembrar que 
para participar é preciso realizar a inscrição na recepção da 
Academia. Após o lançamento oficial, um super coquetel 
será oferecido aos presentes para celebrar a chegada da 
Zumba Fitness, uma solicitação antiga dos alunos. 

Vem aí o 1º Iate Cross Games

E no dia 27/6,  o 1º Iate Cross Games, competição 
de Treinamento Funcional, começa a partir das 9h com 
direito a coffee break, massagista, premiação com troféus 
e medalhas, além de camiseta e DJ. As inscrições também 
devem ser feitas na recepção da Academia, de 17 a 26 de 
junho. Não fique de fora! Mais informações pelo telefone 
3329-8755.

De 8 de junho e durante todo mês de  julho de 2015,o 
Iate disponibiliza, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, 
atendimento médico para os frequentadores do Clube. 
Aos sábados e domingos, os Sócios e convidados poderão 
fazer exames médicos das 9h às 17h.  Serão aceitos 
atestados médicos externos.

serviço médico com horário ampliado 
nas férias

servIço MÉdICo


