
CLIMA
18º C MÍN
25º C MÁX

Chuvas isoladas ao 
longo do dia

16º C MÍN
26º C MÁX

Chuvoso, com possíveis 
trovoadas

SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet
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Diretoria amplia a participação da 
MuLher no IAte

A Comodoria do Iate Clube determinou 
a criação da Comissão para planejar 
as atividades do programa Iate Mulher, 

que faz parte das propostas de campanha da 
nova gestão. A iniciativa será responsável 
por promover a igualdade entre os gêneros, 
realizar ações voltadas à saúde, carreira, 
filhos, além da integração com ONGs, 
sociedade civil e órgãos públicos para o 
apoio às políticas de proteção da mulher.

A criação da Comissão é o primeiro 
passo para oferecer às associadas 
espaços, atividades e eventos exclusivos, 
destacando ainda mais a importância 
do público feminino no Clube. 
Promoção da igualdade, ações 
educativas, de conscientização, 
entretenimento, cultura, moda e 
estética são algumas das questões 
que serão promovidas no Clube.

Em breve ocorrerá a designação 
dos integrantes da Comissão, bem 
como o cronograma inicial do 
projeto. A ideia da nova gestão é 
dar espaço para as mulheres, ouvir 
suas necessidades e buscar a melhor 
forma de atendê-las. Além das sócias, 
o programa Iate Mulher dará suporte para que o 
Clube possa receber grandes e importantes eventos 
da capital voltados para o público feminino.
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ATO DA COMODORIA AC 41/2014

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXII do artigo 92 
do Estatuto do Clube e, ainda, considerando a deliberação constante da Reunião do Conselho Diretor 
realizada em 10 de março de 2014,

R E S O L V E

Art. 1º – DESIGNAR o Vice-Diretor Técnico de Academia, SPARTACUS EDUARDO BOTTARO MARQUES; 
para responder pela Vice- Diretoria Suporte e Operações de Academia durante licença do Vice-Diretor 
ULYSSES CESAR AMARO DE MELO.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação no Jornal Semanal, devendo ser também 
afixado no quadro de avisos desse Clube.

Brasília, 27 de março de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 40/2014

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXII do artigo 92 
do Estatuto do Clube e, ainda, considerando a deliberação constante da Reunião do Conselho Diretor 
realizada em 10 de março de 2014,

R E S O L V E

Art. 1º – DISPENSAR a pedido o Vice-Diretor de Suporte e Operações da Academia, ULYSSES CESAR 
AMARO DE MELO; do encargo de membro e Presidente da Comissão de Sidicância que apura fatos 
relatados na Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo desse Clube, realizada em 25 de fevereiro de 
2014, que indicam supostas irregularidades na contratação, realização e pagamento da Obra do Espaço 
Poliesportivo Sul.

Art. 2º - DESIGNAR o Diretor Financeiro, RONALDO DO MONTE ROSA em substituição; prorrogando o 
prazo de conclusão dos trabalhos da comissão em 10 ( dez)dias.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação no Jornal Semanal, devendo ser também 
afixado no quadro de avisos desse Clube.

Brasília, 27 de março de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 42/2014

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere os incisos X e XXII, do 
artigo 92, combinado com o inciso VII do artigo 89 do Estatuto do Clube. 

R E S O L V E

Art. 1º - CONSTITUIR Comissão, com o fim especifico de implementar o programa IATE MULHER, que 
objetiva desenvolver atividades sociais, artísticas, esportivas, culturais e cívicas, das mulheres integrantes 
do quadro social, conforme competência do Conselho Diretor nos termos do inciso VII do art. 89 do 
estatuto social.

Art. 2º - A comissão do programa IATE MULHER terá como atribuições: 

I. Formular o programa e cronograma das atividades voltadas para a valorização da mulher e seu bem 
estar; planejar a realização de eventos para o desenvolvimento do programa; e
II. Fomentar o debate e a implantação de atividades relacionadas à promoção da saúde, alimentação, 
esportes, eventos sociais, culturais e de entretenimento.

Art.3º - A designação das integrantes da comissão, e o respectivo cronograma de atividades, serão 
estabelecidos em ato próprio, após aprovação pelo Conselho Diretor.

Brasília, 28 de março de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro

ATOS E CONTRATOS

CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista a solicitação da Comissão Fiscal, constante da 
CI.1001.007.14, de 20 de março de 2014, e ainda, ouvida a Mesa Diretora deste Conselho, 

RESOLVE 

1. Suspender as reuniões ordinária e extraordinária marcadas para o dia 27 de março de 2014; e
2. Remarcar as referidas reuniões para o dia 31 de março de 2014, segunda-feira, às 19h, em primeira 
convocação, ou, às 19h30, em segunda e última convocação, com a seguinte ORDEM DO DIA:

REUNIÃO ORDINÁRIA

Item único – Em conformidade com o art. 77, I, b, do Estatuto, julgar as contas anuais relativas ao 
exercício financeiro de 2013, apresentadas pelo Conselho Diretor, com o parecer da Comissão Fiscal.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Item I – Deliberar sobre o projeto de Regulamentação da Ouvidoria do Iate Clube de Brasília; 
Item II - Deliberar sobre o Regimento Interno da Comissão fiscal;
Item III – Submeter a julgamento pelo Conselho Deliberativo o Proc. Adm. 006/2014, com o parecer 
da Comissão, instaurado nos termos do Regimento Interno e da Resolução do Conselho Deliberativo nº 
001/2011, que regula a matéria; 
Item IV - Assuntos Gerais.

Brasília, 21 de março de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

AnIVerSArIAnteS
29/03 Fabiano Antônio de Lima, Francisco 
Solano Borges Neto, Flávio Cals Dolabella, 
Renato Salles Cortopassi, Ivone Maria de 
Oliveira, Éllen Maria Santoro Trigueiro 
Zagarese, Polyanna Mamede dos Santos 
Ramos, Túlio Barbosa, Rodrigo Maia Carvalho, 
Sérgio Augusto Borges de Oliveira, Manoela 
da Cunha Dias, Laerte Vieira Júnior, Vandick 
Nogueira de Azevedo Maia, Francisco Sanches 
Faria, Mayla Angelini Vidigal Zago, Fernanda 
Álvares da S. Salgado, Mauro Moreira e Souza 
e Silva e Carlos Mário da S. Velloso Filho.         

30/03 Marzia Elena de Souza e Silva Valente, 
Roberto Machado Cruz, Hugo Guimarães Costa, 
José Ronaldo do Amaral, Janilto Lima Costa,  
Yordan Cirilo, Bruno de Azevedo Henriques, 
Flávio Silva Palma Lima, Marlete Sabino de 
Oliveira, Márcia Cabral dos Santos, Maria 
do Socorro Amorim, Ênio Mathias Ferreira, 

Alessandra Augusta dos Santos, Giuliana Faria 
Morrone e Myrtes Ramos de Almeida.                  

31/03 Marcellus Sganzerla, Patrícia Braga 
Kzam, Hamilton Heitor de Queiroz, Fabíola 
Brunken Clemente Bafutto, Luís Carlos Lyra 
Pato e Renato Fabbrini Marsiglio.                

1º/04 Ricardo Augusto Vieira Aboudib, 
Carlos Henrique Simões Ayres, Maria Helena 
Petruccio Cabral, Luciana Matos Sampaio 
Tavernard, Zuleide Ribeiro Neves, Rafael Lima 
Aguiar, Fernando Naves Adriano, Ruth Martins 
Soares e Roberto Marques Piza.                     

02/04 André Luiz de Araújo Espíndola, Cláudio 
Antônio Manfroi, Rogério Magalhães Nunes, 
Frederico José Silva Corrêa, Luiz Carlos Soares 
de Carvalho, Maria de Fátima de P. Pessoa 
Costa, Carlos Roberto Couto, Eliacir Marques 

Pereira, Ana Carolina Aguiar Cardoso Naves e 
Adriane Medeiros Casado.                  

03/04 Luís Paulo de Área Leão Rosas Costa, 
Guilherme Teixeira Faria, Danielle de Barros 
Magalhães Peixoto, Márcia Mendonça Ferreira 
da Silva, Alexandre Domingues Campos, 
Islande Braga de Santo Antônio, José Américo 
Miari, Simone Cordeiro Vieira e Patrícia Gatti 
Raulino.                   

04/04 Iuri Cúrcio Nunes, André Luiz Rodrigues 
Santana, Márcia Vitória Vivan de M. Hofmann, 
João Elias Mokdissi, Antônio Carlos Dantas 
Ribeiro, Cadmo de Leão Lima, José Ribamar 
de Castro Viana, Vera Machado Ungaretti, Luiz 
Vasconcelos, Gustavo Henrique Caputo Bastos 
e Andréa de Paula Porto Fernandes Peixoto.

CurtAS

eVentoS

FIque por Dentro 

copa da Juventude de Vela

Entre os dias 19 e 23 de março foi realizada a Copa 
da Juventude, na Sede Oceânica do Iate Clube de 
Santa Catarina. Os velejadores Caio Uchoa e Felipe 
Rondina representaram  o Iate Clube de Brasília.

aniversário em grande estilo

O Iate Clube irá comemorar os seus 54 anos no 
próximo domingo, dia 06/04. A festa será na Orla, 
das 10h às 18h, com um DJ para animar o evento 
e show da Banda Surf Sessions. A diversão para a 
criançada está garantida com brinquedos infláveis, 
cama elástica, acqua ball, pipoca, algodão doce e 
muito mais. 

encerrada a 1ª etapa do circuito 
interno de tênis

Chega ao fim a 1ª Etapa do Circuito Interno de 
Tênis neste domingo (30). A premiação será realizada 
durante a comemoração dos aniversariantes do 
trimestre do Tênis na sexta-feira (4/4), a partir das 
20h30, na Tribuna do Tênis.

Os apaixonados por pop-rock nacional podem se 
preparar para a próxima edição do tradicional Luau 
do Iate Clube de Brasília. Os Paralamas do Sucesso 
vão animar a festa que acontece todos os anos no mês 
de agosto. 

A escolha foi feita por uma enquete no site do 
Iate que contou com mais de 1.700 votos. A banda 
vencedora recebeu 708 indicações para subir ao 
palco e agitar os brasilienses e ficou na frente de 
Skank, Capital Inicial e Roupa Nova.  

Paralamas do sucesso é a banda 
escolhida para o luau

Foi realizada, no último dia 25/03, audiência de 
instrução para oitiva de testemunhas, com objetivo 
de colher provas da tempestividade da propositura 
do recurso pela Chapa 11 (Novos Tempos) junto 
à Assembleia-Geral Eleitoral. A impugnação à 
proclamação do resultado objetivou corrigir o erro 
cometido pela comissão eleitoral, quando indicou o 
candidato à Comodoro pela Chapa 22 como o mais 
antigo no quadro social.

O juiz da 21ª Vara Cível de Brasília conduziu a 
instrução e ouviu como testemunhas o sócio e ex-
Comodoro, Edson Carvalho Mendonça e o sócio 
fundador Léo Sebastião David, tendo em vista que ele 
presidiu a Assembleia-Geral Eleitoral em 08/10/13.  

Na ocasião, as testemunhas confirmaram que o 
recurso da Chapa 11 foi apresentado imediatamente 
após a proclamação do resultado, sendo, portanto 
tempestivo. Feita esta instrução do processo, o juiz 
vai proferir a sentença após a apresentação das razões 
finais pelas partes envolvidas.

Presidente da assembleia-Geral 
confirma em juízo que recurso da 
chapa 11 foi tempestivo

restaurante das churrasqueiras 
funcionará de quarta a domingo 

A Diretoria de Administração negociou junto 
ao concessionário Vento em Popa (restaurante das 
churrasqueiras) o seu funcionamento em caráter 
experimental de quarta a sexta-feira, das 11h30 às 
14h. A mudança já vale a partir da próxima quarta-
feira, 02 de abril. Aos finais de semana o horário 
permanece inalterado.náutICA

cezar castro e bruno ferreira levam a taça Walter reinicke
Os velejadores Cezar Castro e Bruno Ferreira 

foram os primeiros colocados da categoria Snipe na 
11ª edição da Taça Walter Reinicke, realizada no Iate 
Clube de Brasília nos dias 22 e 23 de março. A dupla 
fez mais rápido o percurso em duas das três regatas 
que aconteceram no final de semana.

Muita emoção e adrenalina marcou a competição. 
Os velejadores enfrentaram um temporal que caiu 
de surpresa na primeira regata do campeonato, que 
aconteceu durante a tarde de sábado. Os ventos 
chegaram a 39 nós, cerca de 56 km/h.

A chuva, contudo, não atrapalhou os atletas, pelo 
contrário. O vencedor Cezar Castro informou que o 
temporal trouxe mais vento. “O que os velejadores 
precisam é de vento, e quanto mais, melhor”, 
destacou. Bruno Ferreira também não desanimou com 
a mudança climática e aproveitou a regata. “O vento 
estava ótimo e a chuva não atrapalhou a competição”, 
afirma.

A dupla compete junta há cerca de cinco anos 
e isso facilita a integração e a técnica diante da 
mudança de condições de navegação, segundo Cezar 

Castro. Para o atleta, esse entrosamento é essencial e 
traz vantagens durante as competições.

Vitor Costa e Paulo Aires ficaram na segunda 
colocação, e Guilherme Raulino e Rafael Dias 
garantiram o terceiro lugar da competição, que 
pontua para o ranking do Distrito Federal. O torneio é 
realizado em homenagem a Walter Reinicke, um dos 
sócios mais ativos no iatismo e considerado um dos 
pioneiros da vela em Brasília.

torneio de truco tem nova data

O Torneio de Truco comemorativo aos 54 anos do 
Iate Clube será realizado em nova data. A competição 
agora será em 26 e 27 de abril.

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 014/2014 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, em conformidade com o inciso X do art. 16 do Regimento Interno do Colegiado, 
 
RESOLVE:

Nomear os Conselheiros HERMENEGILDO FERNANDES GONÇALVES, FERNANDO BOANI PAULUCCI JÚNIOR e HEGLER JOSÉ HORTA BARBOSA como assessores jurídicos da Presidência do Conselho Deliberativo.  
 
Brasília, 28 de março de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo
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eSporteS

SInuCA

Petequeiros são premiados no 
torneio de ano novo

Primeiro torneio interno de 2014 
tem início dia 1o de abril 

A competição, que abriu os Torneios de Peteca 
no Iate Clube de Brasília em 2014, finalizou com 24 
premiados, distribuídos nas categorias Especiais, A, 
B e C. A disputa aconteceu em quatro dias (18, 20, 
22 e 23/3) e contou com a participação de atletas de 
outros clubes e estados.

Ao todo, 40 participantes disputaram um lugar 
ao pódio. Durante a premiação os competidores 
receberam uma boa notícia: em breve o espaço da 
Peteca estará disponível para os treinos e competições. 
As obras no local haviam sido interrompidas no ano 
passado, e uma negociação da atual administração 
com a construtora contratada garantiu a retomada do 
projeto.

Especiais

Campeão: Bruno Coelho Ferreira e Fernando Carvalho Junior (Iate/DF); 

Vice-Campeão: Marcelo Lourenço Silva (Iate/DF) e Márcio José Antunes de Carvalho 
(Vizinhança/DF); 

3º lugar: Marlus R V Padovan (Iate/DF)e Bruno Castro (Country Clube/DF); 

Categoria A

Campeão: Bruno Londe Morato e Murilo Lobato (Iate/DF); 

Vice-Campeão: Cassio Aviani Ribeiro e Victor Rodrigues (Iate/DF); 

3ºlugar: José Ferreira dos Santos e José A. Goulart (Iate/DF);  

Categoria B

Campeão: Romulo Cavalcanti Pessoa e Cláudia Carvalho (Iate/DF);

Vice-Campeão: Cassio Aviani Ribeiro e Otavio Costa (Iate/DF);

3º lugar: Ronaldo Vieira Teles (Iate/DF) e Geives Alves (Clube do Exército);  

Categoria C

Campeão: José Vera Cruz B. Viana e Jaime Bicalho (Iate/DF); 

Vice-Campeão: Cleider de Vasconcelos e Raul Pompeo (Iate/DF);

3º lugar: Virgínia Maria Jorge e Marcelo Klimkievicz (Iate/DF);

A Diretoria de Administração e de Recursos 
Humanos, supervisora dos contratos de concessão 
dos restaurantes do Iate clube, detectou que não existe 
previsão contratual para o fornecimento gratuito aos 
concessionários do clube de gelo, gás (GLP) e carvão 
vegetal natural por parte do clube. De acordo com a 
Direção, essa liberalidade, que vinha acontecendo no 
último ano sem nenhuma cobrança, não tem previsão 
contratual.

A decisão foi tomada após análise dos instrumentos 
legais, e comunicada em reunião com os representantes 
das empresas concessionárias. Segundo a Diretoria, 
esse fornecimento foge ao que está previsto, e pode 
ser caracterizado como inadequado. Os valores 
correspondentes a estes insumos serão cobrados já a 
partir de abril, após apuração do quantitativo utilizado 
por cada estabelecimento durante o mês de março. 

No ano de 2013 o Iate pagou, só de faturas de gás, 
(GLP) utilizados pelos restaurantes, o valor de R$ 39 
mil. O setor explicou que o benefício adicional aos 
concessionários não se reverteu em favor da redução 
dos preços aos sócios e funcionários. A Direção ainda 
informou que esta é mais uma medida, das várias que 
vêm sendo adotadas pela atual gestão, para colocar 
ordem na casa.

ADMInIStrAção 

arrumando a casa

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela 
Diretoria de Comunicação e Marketing

Projeto gráfico: Glêves Campos 
Reportagem: Karina Portela, Leane Ribeiro, Sarah Carvalho  Tácido Pries e Uyara Kamayurá; 
Diagramação: Washington Macedo – Setor de Clubes Esportivos Norte, trecho 2, conjunto 4, 

Brasília-DF – (61) 3329-8700; Tiragem: duas mil unidades – www.iatebsb.com.br

DIRETORES DO DIA

29/03/2024 – Sábado
Eduardo Fernandes

30/03/2014 – Domingo
Maurício Albuquerque

O evento terá início no dia 1o de abril com a fase de 
classificação da Categoria Bronze. No dia 3 acontece 
a competição das Categorias Prata e Ouro, com as 
semifinais e finais previstas para os dias 5 e 6 de abril. 
Na fase de classificação, as partidas das Categorias 
Bronze e Prata serão disputadas em melhor de três, e 
a final em melhor de cinco partidas.

Na Classe Ouro as disputas serão realizadas em 
melhor de cinco e a final em melhor de sete partidas. 
A coordenação do torneio prevê a participação de 
aproximadamente 35 competidores.

A Solenidade de Premiação será realizada no 
dia 13 de abril às 10h30, no Espaço da Sinuca. As 
inscrições podem ser feitas até o dia 30 de março no 
local do evento.

noVoS SÓCIoS
A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:

João Emilio Falcão Costa Neto, Luciana dos Reis Velloso Kalume, João Roberto Pereira de Baere Junior
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.


