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DIRETOR
DO DIA

5/5/2012
Sábado

Gastão do Bem

ESPECIAL

ITF Pro Circuits:
De 6 a 13 de maio, o Iate sedia o Aberto de Brasília Feminino 2012. As disputas serão nas quadras de saibro 6, 7 e 8. Prestigie!
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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

NÁUTICA

Definidos os campeões 
da Regata Iate 52 anos

VISITAÇÃO

Frequência em 
28 e 29 de abril
O Iate Clube de Brasília contabi-
lizou 6.285 acessos entre sábado 
e domingo da última semana 
(28 e 29/4). Desses, 5.499 são só-
cios e 756 convidados. Os outros 
30 são referentes a convites de 
Clubes Conveniados. Confi ra as 
informações detalhadas na ta-
bela ao lado:

CATEGORIAS

Associados

Autorização de Embarque

Convidados de Sócios

Convidados de Diretores

Convidados de Conselheiros

Clubes conveniados

2.923

76

339

6

25

16

5.499

106

591

14

45

30

DOMINGO (29/4) TOTAL

Números gerais

2.576

30

252

8

20

14

SÁBADO (28/4)

2.900 3.385 6.285

CULTURA

6/5/2012
Domingo
Álvaro Veiga

Percurso Longo 

Sir Peter Blake²: 1º
Inspiration: 2º
Orion: 3º

Regata A

Orion: 1º

Cruzeiro A

Anjo Azul: 1º

Flotilha Delta 26

Sir Peter Blake²: 1º
Inspiration: 2º
Scarpat: 3º

G rande parte dos 3.752 sócios patrimoniais do 
Iate Clube de Brasília têm feito reclamações em 
relação à elevada frequência da nossa institui-

ção durante os fi nais de semana e feriados. A maioria 
das queixas é feita por meio da Ouvidoria, mas uma ex-
pressiva parcela é recebida diretamente por integrantes 
da Comodoria e do Conselho Diretor. Dados da Secre-
taria Social apontam que 11% dos frequentadores não 
são associados.

Vale ressaltar que a alta visitação difi culta a garantia da 
qualidade de vários serviços aos sócios e a seus mais de 
12 mil dependentes. Tais como: atendimento no Servi-
ço Médico, acesso ao Parque Aquático, Churrasqueiras, 
Sauna, concessionários, entre outros. 

Com o objetivo de informar aos associados a evolução da 
frequência, desde o início deste ano, são divulgados se-
manalmente, no Jornal do Iate, os números de acessos 
aos sábados e domingos, com o detalhamento de convites 
emitidos. Além do acompanhamento, a medida também 
ajuda na elaboração de providências administrativas.

“Inúmeros esforços vêm sendo feitos pela Comodoria 
para que as normas do Regulamento de Acesso ao Clube 
(RAC), disponível no site www.iateclubedebrasilia.com.br, 
sejam cumpridas rigorosamente”, frisa o comodoro em 
exercício, Newton Marques.

Cada sócio deve ser um fi scal do Iate

“Apesar dos esforços, temos percebido que alguns mem-
bros do quadro social, infelizmente, ainda não compreen-
deram a importância dessas ações mais efetivas para evi-
tar o ingresso de não-sócios”, ressalta Newton Marques. 

Assim, o Iate pede o auxílio de todos os sócios para que 
atuem com compreensão e colaboração no monitora-
mento da entrada de não-sócios durante os fi nais de se-
mana e feriados. 

Afi nal, queremos que o Iate seja, cada vez mais, “a sala 
de visitas da nova metrópole”, conforme idealizou nosso 
patrono, Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Clube cada vez melhor
Em busca de um

A tradicional Regata de Aniversário do 
Iate Clube de Brasília reuniu cerca de 
200 velejadores em dois dias de acirra-

das disputas. Devido à falta de vento, as provas 
da classe oceano, que seriam em 15 de abril, ti-
veram que ser adiadas para o último domingo. 
Regatas acirradas e bons momentos de con-
fraternização marcaram a disputa, realizada 
na Raia Norte do Lago Paranoá, em frente ao 
nosso Clube.

A cerimônia de premiação foi realizada na 
noite de 2 de maio, no Espaço Gourmet da 
Náutica. O resultado completo da Regata de 
Aniversário Iate 52 anos pode ser visualizado 
em www.iateclubedebrasilia.com.br. Confi ra 
os Iatistas que mais se destacaram:

Flotilha Fast 230

Paturi: 1º 
Magia: 2º
Brisa: 3º

SMP2

Magia IV: 2º
Safo: 3º

No Restaurante Oscar,
o Dia das Mães é o Dia da Mamma.

Buffet completo com sobremesas apenas R$ 48,00*. 

Informações e reservas:  3306-9060 / 3306-9000
www.oscarrestaurante.com.br - oscar@plazabrasIlIa.com.br

Reúna a família e venha saborear o buffet especial que o Restaurante 
Oscar preparou. São massas, carnes, peixes, aves, pães, saladas e 
risotos, além de várias sobremesas, todos inspirados na tradicional 
cozinha italiana. Sua mamma vai adorar.

*Condições especiais para crianças de até doze anos. Bebidas não inclusas.

Contador de Histórias em 13/5
Com o tema Dia das Mães, o Contador de Histórias volta aos gramados do Iate no próximo domingo (13/5). O encontro, 
destinado a crianças de todas as idades, está marcado para 11h, em frente à Secretaria de Esportes.

Optimistas do Iate em águas internacionais
Resultados na Seletiva

Felipe Rondina: 5º lugar (conquistou a vaga para o Mun-
dial de Optimist) 
Vitor Abreu: 12º lugar (classifi cado para o Norte-Americano)
Lucas de Almeida Abreu Faria: 21º lugar (classifi cado para 
o Norte-Americano)
Gustavo Andrade Macedo: 25º lugar 
Caio Queiroz Uchôa: 43º lugar

Classifi cação no Brasil Centro de Optimist

Felipe Rondina: 4º lugar 
Lucas de Almeida Abreu Faria: 13º lugar 
Gustavo Andrade Macedo: 26º lugar 
Vitor Abreu: 29º lugar

Após 14 regatas no Campeonato Brasileiro e mais oito 
no Campeonato Brasil Centro – Seletiva Nacional, en-
cerrado na última segunda-feira, em Búzios (RJ), a fl oti-
lha Iatista conseguiu excelentes classifi cações para cam-
peonatos internacionais da classe optimist.

Felipe Rondina, 4º colocado no geral, carimbou seu pas-
saporte para o Mundial de Optimist 2012, de 15 a 26 de 
julho, na cidade de Boca Chica, República Dominicana. 
Será a quarta vez consecutiva que o jovem velejador 
representará o Iate Clube de Brasília na competição.

Os também Iatistas Vitor Abreu e Lucas de Almeida 
Abreu Faria garantiram presença no Campeonato Nor-
te-Americano da Classe Optimist 2012, marcado para 
outubro, em Valle Bravo, México.



DO COMODORO
Palavra

EDIÇÃO Nº 18, DE 5 A 11 DE MAIO DE 20122 EDIÇÃO Nº 18, DE 5 A 11 DE MAIO DE 2012 4

Caros Iatistas,

E m 31 de maio, 1º e 2 de ju-
nho, realizaremos a Festa 
Junina 2012 do Iate Clube 

de Brasília. Desde já, convida-
mos todo o quadro social para 
prestigiar esse que é o maior e 
mais esperado evento da nossa 
instituição. Serão três noites de 
muita diversão, ecléticas atra-
ções musicais e deliciosas comi-
das típicas. 

A partir desta segunda-feira 
(7/5), começaremos a monta-
gem de toda a estrutura, que 
ocupará uma área de apro-
ximadamente 18.500 m². Por 
isso, algumas vagas do esta-
cionamento das Churrasquei-
ras terão que ser interditadas, 
conforme divulgado previa-
mente.

Este ano, o tema da Festa Ju-
nina do Iate será o centená-
rio de Luiz Gonzaga, uma das 
fi guras mais importantes da 
música popular brasileira. Ho-
menagear o Rei do Baião é um 
combustível extra para reali-
zarmos um evento ainda mais 
especial. Além disso, estare-
mos empenhados em garantir 
o conforto, a segurança e a 
comodidade dos sócios e con-
vidados, tradicionais pontos de 
destaque do nosso arraial.

Boa semana,

Newton Marques
Comodoro em exercício

ANIVERSARIANTES

05/05 Pedro Henrique de Castro Barre-
to, Cláudia Neder Reis, Paulo Josetti Jú-
nior, Alziro Silva Filho, Frederico José da 
S. Monteiro, Lourdes Paiva Mello, Heitor 
Alcebiades Faria Diniz e Armando Teodo-
ro Almeida Neto.             

06/05 Mônica Souza Ferreira, Henrique 
Miguel Ayres, Eliana Simões de Castro 
Romeu, Fernanda Tavares da Silva Porto, 
Thelma Teresa Palmerston Xavier, Rafael 
Cima de Souza, Fábio Pires Vieira, Hé-
lio Paes Leme R. de Barros, José Sérgio 
Pastor Macedo, Ricardo Lucho do Valle, 
Yumico Takasaki, Rosa Maria Campos da 
Silva e Marie Claude Youssef Yammine.            

07/05 Herman Ted Barbosa, Cláudia 
Cristina Caixeta de Souza, João Francisco 
Sobrinho, Wayne José Pinheiro, Vanessa 
Chaves de Mendonça, Fernanda Oliveira 
de Souza, Denise Pierre, Simone Borges 
Santos, Manoel Augusto de Almeida, 
Cristiane Lemos Hoff, Henrique Marques 
Vieira Pinto, Roberto Baptista, Nabil Nazir 
El Haje, Pedro Crivaro Lobo, Elisa de Car-
valho Malheiros e Bruno Tamm Rabello.                       

08/05 Arivaldo Guimarães Vivas, Ana 
Paula Rodrigues S. T. de Almeida, Cristia-

ne Cortopassi Sales Dias, Fernando Mon-
teiro de Figueiredo e Mônica Gonçalves 
Chaves.                  

09/05 Gustavo Raulino, Cesar Guimarães, 
Cláudia Maria Gazola de Souza, Milene 
Aragão Gonçalves Leite, Frederico Orlan-
do Calazans Machado, Luiz Ricardo Konar-
ski, Marcus de Oliveira Kaufmann, Alfredo 
Ambrósio Bastos Brito, Luciana Moreira 
de Medeiros, Sérgio Roberto de Azevedo 
Bomfi m, Dario José Campos Cardoso, Se-
bastião de Carvalho Neto, Rogério Pio Tei-
xeira e Gisela Maria Silva da Cunha.        

10/05 Fernando Antônio Nobrega Matos, 
Beatriz Furtado Silva Barreto, Aloisio Na-
lon de Queiroz, Weber de Azevedo Maga-
lhães e Erika França Gebrim.                      

11/05 Máximo Ascário Sanchez Paredes, 
Renata Mafra Ribeiro, Rodrigo Bastos Bay-
ma, Paulo Ramos Filho, Leonardo Resende 
Nader, Rogerio Bellini dos Santos, Mauricio 
Golinelli, Marcelo Mendes Tavares, Paulo 
Roberto Balbino de Freitas, Diógenes Wal-
ter Oliveira, Gláucia Maria Marques Lopes, 
Ricardo Fenelon das Neves, André Philippe 
Schmidt Patier, Fernanda de Oliveira Brito 
Blom e Eivany Antônio da Silva.

AVISO

Curso de Informática tem inscrições 
abertas
As inscrições para Curso de Informática, que vai ensinar de forma básica a 
utilizar os aplicativos e outras funções do iPhone e iPad, devem ser feitas 
na Secretaria do Emiate. As aulas serão na Antiga Academia às segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 10h às 12h. No ato da matrícula, os participan-
tes devem doar 1 kg de alimento não perecível.

Veja as datas:

1ª turma: 14, 16 e 18/5 
2ª turma: 21, 23 e 25/5

A Alquimia da Nutrição: Saúde por 
meio dos alimentos
As inscrições para a palestra A Alquimia da Nutrição: Saúde por meio dos 
alimentos continuam abertas. O evento será em 15 de maio (terça-feira), a 
partir das 20h, no Salão Social. A orientadora alimentar Susana Gigo Ayres 
promete esclarecer tópicos como O que nosso organismo necessita para 
estar bem alimentado? e Como manter uma alimentação saudável e praze-
rosa. Garanta a sua participação no www.iateclubedebrasilia.com.br. 

EMIATE

PATINAÇÃO

NOVOS SÓCIOS

A comissão de Sindicância está examinando as se-
guintes propostas de admissão ao Iate Clube de 
Brasília:

Gustavo Freire Santos, Cibele Sebba Gontijo 
Campello, Fábio Sobral de Carvalho, Vanes-
sa Maria Lisboa Frederico, Osmarina Maciel 
do Nascimento, Natália de Albuquerque 
Soares, Fernando de Castro Pereira

De acordo com as normas do processo de admissão 
no quadro social, solicita-se aos associados que co-
muniquem à Comodoria, no prazo máximo de 30 
dias, fatos de seu conhecimento que possam incom-
patibilizar os candidatos citados com os princípios e 
normas que regem o convívio social.

AGENDA

World Snipe Day
Data: 12/5 (sábado)
Local: Raia Norte, em 
frente ao Iate

Quinta Cultural
Data: 24/5
Local: Antiga Sede

Festa Junina 2012
Data: 31/5, 1º e 2/6
Local: Estacionamento 
das Churrasqueiras

ACADEMIA

Seu canal de comunicação com o Iate
A Ouvidoria é uma das principais ferramentas de gestão do Iate Clube de Brasília. Quan-
do justifi cáveis, as contribuições anônimas são acolhidas. A identifi cação, no entanto, 
garante a resposta. Vale ressaltar que os nomes dos demandantes são mantidos em 
sigilo, exceto nos casos de elogios. Confi ra o total de demandas e contribuições por de-
partamento referentes a abril nos gráfi cos abaixo.

OUVIDORIA

Vestiário interditado
Para evitar possíveis acidentes ao quadro social, o vestiário feminino das piscinas semio-
límpicas estará interditado em 7 e 8 de maio. Entre outros serviços, será realizada a troca 
do corrimão.

Caminhada Ecológica: 
Vagas limitadas
Ainda restam vagas para a Caminhada Eco-
lógica. O passeio será realizado em 19 de 
maio (sábado), das 7h às 18h, na Chapada 
Imperial. Preservada desde 1986, a reserva 
ecológica possuiu belas cachoeiras e diver-
sos animais.  Para sócios, o valor é de R$ 79 
e convidados, R$ 130. O pacote inclui: trilha 
ecológica, taxa de entrada, café da manhã, 
almoço, guias capacitados, educação am-
biental, transporte (ida e volta), pistas de ar-
vorismo, tirolesa, piscinas naturais, redários 
e outras atividades.

Aulão com churrasco 
das mães malhadoras
A Academia convida todos os alunos, em es-
pecial as “mães malhadoras”, para uma gran-
de festa em comemoração ao Dia das Mães. 
O evento será em 12 de maio (sábado) e terá 
início com um aulão de várias modalidades, 
às 11h. Em seguida, os participantes partici-
parão de um churrasco com a presença do 
cantor George Durant, conhecido por suas 
interpretações de MPB. 

O diretor de Esportes Individuais, Antonio 
Augusto Pinheiro, anuncia que também du-
rante o evento será lançada uma pesquisa 
de opinião entre os alunos. “O questionário 
servirá de parâmetro para realização de me-
lhorias no processo de gestão da Academia. 
A pesquisa poderá ser respondida, entre 12 e 
22/5, pela internet ou por meio de atenden-
tes que colherão as informações na própria 
Academia”, explica Pinheiro.

Aberto de Brasília 
Feminino – ITF Pro 
Circuits
De 6 a 13 de maio, o Iate Clube de Brasí-
lia será o anfi trião de um dos três maiores 
eventos de tênis feminino do Brasil. O Aber-
to de Brasília Feminino. Atletas de mais de 
15 países duelam em busca da premiação 
de US$ 25 mil e 50 pontos no ranking mun-
dial para primeira colocada. Destaque do 
Brasil na Fed Cup, realizada em fevereiro 
deste ano em Curitiba (PR), Vivian Segni-
ni é uma das principais jogadoras da chave 
ao lado de Roxane Vaisemberg e Ana Clara 
Duarte, também titulares da equipe que 
defendeu o país. Jovens talentos do tênis 
nacional como Carla Forte e Gabriela Cé, 
que também participaram da seleção bra-
sileira em Curitiba, se juntam às principais 
atletas do torneio.

TÊNIS

Atletas do Iate conquistaram expressivos resultados na 
1ª etapa do Campeonato Brasiliense de Patinação Artística 
– temporada 2012, realizada em 28 e 29 de abril, no Giná-
sio do Cruzeiro. Nossa instituição foi representada por 23 
atletas da equipe e pré-equipe de Patinação. Ao todo, os 
patinadores conquistaram 71 das 120 medalhas disputadas. 
Foram 39 de ouro, 21 de prata e 11 de bronze. 

ATLETISMO

Marotinha Infantil será em 19/5
A primeira edição da Marotinha Infantil de 2012 será em 19 de 
maio (sábado), a partir das 10h. A concentração para o even-
to será no campo de futebol society. Durante a competição 
haverá sorteio de brindes e distribuição de cachorro-quente 
pipoca, algodão doce, refrigerante e picolé.

Glauber Silva e Marina 
Nascimento fi zeram boni-
to no Campeonato Brasi-
leiro Absoluto de Natação 
– Troféu Maria Lenk, dis-
putado entre 24 e 28 de 
abril, no Rio de Janeiro. 
Glauber foi o campeão da 
prova dos 100m borboleta e o terceiro colocado nos 50m 
do mesmo estilo. Marina garantiu o bronze, sua primeira 
medalha em um Campeonato Brasileiro Absoluto, na prova 
dos 200m costas. 

NATAÇÃO

Utilização das quadras de saibro até 14/5
Devido ao ITF Pro Circuits, a quadra de saibro nº 2 fi cará interditada 
para a montagem e permanência de uma arquibancada nos próximos 
dias. Outras quadras também estarão indisponíveis em virtude da com-
petição internacional. Acesse www.iateclubedebrasilia.com.br e confi ra 
a tabela completa de utilização. 

Torneio da Escolinha de Tênis 2012
Começa neste fi m de semana e continua no próximo (12 e 13/5) o Torneio 
da Escolinha de Tênis 2012 . As partidas serão realizadas nas quadras nº 
10 e 11, a partir das 9h. Prestigie nossos atletas!

Vem aí 2ª etapa do Circuito Interno
Os sócios que tiverem interesse em participar da 2ª etapa do Circuito In-
terno de Tênis devem fi car atentos: as inscrições estão abertas e seguem 
até 30 de maio (quarta-feira). A competição será realizada entre 12/6 e 
15/7, nas categorias masculina (1ª a 5ª classe) e feminina (1ª a 3ª classe). 
Outras informações: 3329-8754. 

Iate conquista 71 medalhas no 
Brasiliense

Troféu Maria Lenk: 
Iate no alto do pódio
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Caros Iatistas,

E m 31 de maio, 1º e 2 de ju-
nho, realizaremos a Festa 
Junina 2012 do Iate Clube 

de Brasília. Desde já, convida-
mos todo o quadro social para 
prestigiar esse que é o maior e 
mais esperado evento da nossa 
instituição. Serão três noites de 
muita diversão, ecléticas atra-
ções musicais e deliciosas comi-
das típicas. 

A partir desta segunda-feira 
(7/5), começaremos a monta-
gem de toda a estrutura, que 
ocupará uma área de apro-
ximadamente 18.500 m². Por 
isso, algumas vagas do esta-
cionamento das Churrasquei-
ras terão que ser interditadas, 
conforme divulgado previa-
mente.

Este ano, o tema da Festa Ju-
nina do Iate será o centená-
rio de Luiz Gonzaga, uma das 
fi guras mais importantes da 
música popular brasileira. Ho-
menagear o Rei do Baião é um 
combustível extra para reali-
zarmos um evento ainda mais 
especial. Além disso, estare-
mos empenhados em garantir 
o conforto, a segurança e a 
comodidade dos sócios e con-
vidados, tradicionais pontos de 
destaque do nosso arraial.

Boa semana,

Newton Marques
Comodoro em exercício

ANIVERSARIANTES

05/05 Pedro Henrique de Castro Barre-
to, Cláudia Neder Reis, Paulo Josetti Jú-
nior, Alziro Silva Filho, Frederico José da 
S. Monteiro, Lourdes Paiva Mello, Heitor 
Alcebiades Faria Diniz e Armando Teodo-
ro Almeida Neto.             

06/05 Mônica Souza Ferreira, Henrique 
Miguel Ayres, Eliana Simões de Castro 
Romeu, Fernanda Tavares da Silva Porto, 
Thelma Teresa Palmerston Xavier, Rafael 
Cima de Souza, Fábio Pires Vieira, Hé-
lio Paes Leme R. de Barros, José Sérgio 
Pastor Macedo, Ricardo Lucho do Valle, 
Yumico Takasaki, Rosa Maria Campos da 
Silva e Marie Claude Youssef Yammine.            

07/05 Herman Ted Barbosa, Cláudia 
Cristina Caixeta de Souza, João Francisco 
Sobrinho, Wayne José Pinheiro, Vanessa 
Chaves de Mendonça, Fernanda Oliveira 
de Souza, Denise Pierre, Simone Borges 
Santos, Manoel Augusto de Almeida, 
Cristiane Lemos Hoff, Henrique Marques 
Vieira Pinto, Roberto Baptista, Nabil Nazir 
El Haje, Pedro Crivaro Lobo, Elisa de Car-
valho Malheiros e Bruno Tamm Rabello.                       

08/05 Arivaldo Guimarães Vivas, Ana 
Paula Rodrigues S. T. de Almeida, Cristia-

ne Cortopassi Sales Dias, Fernando Mon-
teiro de Figueiredo e Mônica Gonçalves 
Chaves.                  

09/05 Gustavo Raulino, Cesar Guimarães, 
Cláudia Maria Gazola de Souza, Milene 
Aragão Gonçalves Leite, Frederico Orlan-
do Calazans Machado, Luiz Ricardo Konar-
ski, Marcus de Oliveira Kaufmann, Alfredo 
Ambrósio Bastos Brito, Luciana Moreira 
de Medeiros, Sérgio Roberto de Azevedo 
Bomfi m, Dario José Campos Cardoso, Se-
bastião de Carvalho Neto, Rogério Pio Tei-
xeira e Gisela Maria Silva da Cunha.        

10/05 Fernando Antônio Nobrega Matos, 
Beatriz Furtado Silva Barreto, Aloisio Na-
lon de Queiroz, Weber de Azevedo Maga-
lhães e Erika França Gebrim.                      

11/05 Máximo Ascário Sanchez Paredes, 
Renata Mafra Ribeiro, Rodrigo Bastos Bay-
ma, Paulo Ramos Filho, Leonardo Resende 
Nader, Rogerio Bellini dos Santos, Mauricio 
Golinelli, Marcelo Mendes Tavares, Paulo 
Roberto Balbino de Freitas, Diógenes Wal-
ter Oliveira, Gláucia Maria Marques Lopes, 
Ricardo Fenelon das Neves, André Philippe 
Schmidt Patier, Fernanda de Oliveira Brito 
Blom e Eivany Antônio da Silva.

AVISO

Curso de Informática tem inscrições 
abertas
As inscrições para Curso de Informática, que vai ensinar de forma básica a 
utilizar os aplicativos e outras funções do iPhone e iPad, devem ser feitas 
na Secretaria do Emiate. As aulas serão na Antiga Academia às segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 10h às 12h. No ato da matrícula, os participan-
tes devem doar 1 kg de alimento não perecível.

Veja as datas:

1ª turma: 14, 16 e 18/5 
2ª turma: 21, 23 e 25/5

A Alquimia da Nutrição: Saúde por 
meio dos alimentos
As inscrições para a palestra A Alquimia da Nutrição: Saúde por meio dos 
alimentos continuam abertas. O evento será em 15 de maio (terça-feira), a 
partir das 20h, no Salão Social. A orientadora alimentar Susana Gigo Ayres 
promete esclarecer tópicos como O que nosso organismo necessita para 
estar bem alimentado? e Como manter uma alimentação saudável e praze-
rosa. Garanta a sua participação no www.iateclubedebrasilia.com.br. 

EMIATE

PATINAÇÃO

NOVOS SÓCIOS

A comissão de Sindicância está examinando as se-
guintes propostas de admissão ao Iate Clube de 
Brasília:

Gustavo Freire Santos, Cibele Sebba Gontijo 
Campello, Fábio Sobral de Carvalho, Vanes-
sa Maria Lisboa Frederico, Osmarina Maciel 
do Nascimento, Natália de Albuquerque 
Soares, Fernando de Castro Pereira

De acordo com as normas do processo de admissão 
no quadro social, solicita-se aos associados que co-
muniquem à Comodoria, no prazo máximo de 30 
dias, fatos de seu conhecimento que possam incom-
patibilizar os candidatos citados com os princípios e 
normas que regem o convívio social.

AGENDA

World Snipe Day
Data: 12/5 (sábado)
Local: Raia Norte, em 
frente ao Iate

Quinta Cultural
Data: 24/5
Local: Antiga Sede

Festa Junina 2012
Data: 31/5, 1º e 2/6
Local: Estacionamento 
das Churrasqueiras

ACADEMIA

Seu canal de comunicação com o Iate
A Ouvidoria é uma das principais ferramentas de gestão do Iate Clube de Brasília. Quan-
do justifi cáveis, as contribuições anônimas são acolhidas. A identifi cação, no entanto, 
garante a resposta. Vale ressaltar que os nomes dos demandantes são mantidos em 
sigilo, exceto nos casos de elogios. Confi ra o total de demandas e contribuições por de-
partamento referentes a abril nos gráfi cos abaixo.

OUVIDORIA

Vestiário interditado
Para evitar possíveis acidentes ao quadro social, o vestiário feminino das piscinas semio-
límpicas estará interditado em 7 e 8 de maio. Entre outros serviços, será realizada a troca 
do corrimão.

Caminhada Ecológica: 
Vagas limitadas
Ainda restam vagas para a Caminhada Eco-
lógica. O passeio será realizado em 19 de 
maio (sábado), das 7h às 18h, na Chapada 
Imperial. Preservada desde 1986, a reserva 
ecológica possuiu belas cachoeiras e diver-
sos animais.  Para sócios, o valor é de R$ 79 
e convidados, R$ 130. O pacote inclui: trilha 
ecológica, taxa de entrada, café da manhã, 
almoço, guias capacitados, educação am-
biental, transporte (ida e volta), pistas de ar-
vorismo, tirolesa, piscinas naturais, redários 
e outras atividades.

Aulão com churrasco 
das mães malhadoras
A Academia convida todos os alunos, em es-
pecial as “mães malhadoras”, para uma gran-
de festa em comemoração ao Dia das Mães. 
O evento será em 12 de maio (sábado) e terá 
início com um aulão de várias modalidades, 
às 11h. Em seguida, os participantes partici-
parão de um churrasco com a presença do 
cantor George Durant, conhecido por suas 
interpretações de MPB. 

O diretor de Esportes Individuais, Antonio 
Augusto Pinheiro, anuncia que também du-
rante o evento será lançada uma pesquisa 
de opinião entre os alunos. “O questionário 
servirá de parâmetro para realização de me-
lhorias no processo de gestão da Academia. 
A pesquisa poderá ser respondida, entre 12 e 
22/5, pela internet ou por meio de atenden-
tes que colherão as informações na própria 
Academia”, explica Pinheiro.

Aberto de Brasília 
Feminino – ITF Pro 
Circuits
De 6 a 13 de maio, o Iate Clube de Brasí-
lia será o anfi trião de um dos três maiores 
eventos de tênis feminino do Brasil. O Aber-
to de Brasília Feminino. Atletas de mais de 
15 países duelam em busca da premiação 
de US$ 25 mil e 50 pontos no ranking mun-
dial para primeira colocada.  Destaque do 
Brasil na Fed Cup, realizada em fevereiro 
deste ano em Curitiba (PR), Vivian Segni-
ni é uma das principais jogadoras da chave 
ao lado de Roxane Vaisemberg e Ana Clara 
Duarte, também titulares da equipe que 
defendeu o país. Jovens talentos do tênis 
nacional como Carla Forte e Gabriela Cé, 
que também participaram da seleção bra-
sileira em Curitiba, se juntam às principais 
atletas do torneio.

TÊNIS

Atletas do Iate conquistaram expressivos resultados na 
1ª etapa do Campeonato Brasiliense de Patinação Artística 
– temporada 2012, realizada em 28 e 29 de abril, no Giná-
sio do Cruzeiro. Nossa instituição foi representada por 23 
atletas da equipe e pré-equipe de Patinação. Ao todo, os 
patinadores conquistaram 71 das 120 medalhas disputadas. 
Foram 39 de ouro, 21 de prata e 11 de bronze. 

ATLETISMO

Marotinha Infantil será em 19/5
A primeira edição da Marotinha Infantil de 2012 será em 19 de 
maio (sábado), a partir das 10h. A concentração para o even-
to será no campo de futebol society. Durante a competição 
haverá sorteio de brindes e distribuição de cachorro-quente 
pipoca, algodão doce, refrigerante e picolé.

Glauber Silva e Marina 
Nascimento fi zeram boni-
to no Campeonato Brasi-
leiro Absoluto de Natação 
– Troféu Maria Lenk, dis-
putado entre 24 e 28 de 
abril, no Rio de Janeiro. 
Glauber foi o campeão da 
prova dos 100m borboleta e o terceiro colocado nos 50m 
do mesmo estilo. Marina garantiu o bronze, sua primeira 
medalha em um Campeonato Brasileiro Absoluto, na prova 
dos 200m costas. 

NATAÇÃO

Utilização das quadras de saibro até 14/5
Devido ao ITF Pro Circuits, a quadra de saibro nº 2 fi cará interditada 
para a montagem e permanência de uma arquibancada nos próximos 
dias. Outras quadras também estarão indisponíveis em virtude da com-
petição internacional. Acesse www.iateclubedebrasilia.com.br e confi ra 
a tabela completa de utilização. 

Torneio da Escolinha de Tênis 2012
Começa neste fi m de semana e continua no próximo (12 e 13/5) o Torneio 
da Escolinha de Tênis 2012 . As partidas serão realizadas nas quadras nº 
10 e 11, a partir das 9h. Prestigie nossos atletas!

Vem aí 2ª etapa do Circuito Interno
Os sócios que tiverem interesse em participar da 2ª etapa do Circuito In-
terno de Tênis devem fi car atentos: as inscrições estão abertas e seguem 
até 30 de maio (quarta-feira). A competição será realizada entre 12/6 e 
15/7, nas categorias masculina (1ª a 5ª classe) e feminina (1ª a 3ª classe). 
Outras informações: 3329-8754. 

Iate conquista 71 medalhas no 
Brasiliense

Troféu Maria Lenk: 
Iate no alto do pódio



DO COMODORO
Palavra

EDIÇÃO Nº 18, DE 5 A 11 DE MAIO DE 20122 EDIÇÃO Nº 18, DE 5 A 11 DE MAIO DE 2012 4

Caros Iatistas,

E m 31 de maio, 1º e 2 de ju-
nho, realizaremos a Festa 
Junina 2012 do Iate Clube 

de Brasília. Desde já, convida-
mos todo o quadro social para 
prestigiar esse que é o maior e 
mais esperado evento da nossa 
instituição. Serão três noites de 
muita diversão, ecléticas atra-
ções musicais e deliciosas comi-
das típicas. 

A partir desta segunda-feira 
(7/5), começaremos a monta-
gem de toda a estrutura, que 
ocupará uma área de apro-
ximadamente 18.500 m². Por 
isso, algumas vagas do esta-
cionamento das Churrasquei-
ras terão que ser interditadas, 
conforme divulgado previa-
mente.

Este ano, o tema da Festa Ju-
nina do Iate será o centená-
rio de Luiz Gonzaga, uma das 
fi guras mais importantes da 
música popular brasileira. Ho-
menagear o Rei do Baião é um 
combustível extra para reali-
zarmos um evento ainda mais 
especial. Além disso, estare-
mos empenhados em garantir 
o conforto, a segurança e a 
comodidade dos sócios e con-
vidados, tradicionais pontos de 
destaque do nosso arraial.

Boa semana,

Newton Marques
Comodoro em exercício

ANIVERSARIANTES

05/05 Pedro Henrique de Castro Barre-
to, Cláudia Neder Reis, Paulo Josetti Jú-
nior, Alziro Silva Filho, Frederico José da 
S. Monteiro, Lourdes Paiva Mello, Heitor 
Alcebiades Faria Diniz e Armando Teodo-
ro Almeida Neto.             

06/05 Mônica Souza Ferreira, Henrique 
Miguel Ayres, Eliana Simões de Castro 
Romeu, Fernanda Tavares da Silva Porto, 
Thelma Teresa Palmerston Xavier, Rafael 
Cima de Souza, Fábio Pires Vieira, Hé-
lio Paes Leme R. de Barros, José Sérgio 
Pastor Macedo, Ricardo Lucho do Valle, 
Yumico Takasaki, Rosa Maria Campos da 
Silva e Marie Claude Youssef Yammine.            

07/05 Herman Ted Barbosa, Cláudia 
Cristina Caixeta de Souza, João Francisco 
Sobrinho, Wayne José Pinheiro, Vanessa 
Chaves de Mendonça, Fernanda Oliveira 
de Souza, Denise Pierre, Simone Borges 
Santos, Manoel Augusto de Almeida, 
Cristiane Lemos Hoff, Henrique Marques 
Vieira Pinto, Roberto Baptista, Nabil Nazir 
El Haje, Pedro Crivaro Lobo, Elisa de Car-
valho Malheiros e Bruno Tamm Rabello.                       

08/05 Arivaldo Guimarães Vivas, Ana 
Paula Rodrigues S. T. de Almeida, Cristia-

ne Cortopassi Sales Dias, Fernando Mon-
teiro de Figueiredo e Mônica Gonçalves 
Chaves.                  

09/05 Gustavo Raulino, Cesar Guimarães, 
Cláudia Maria Gazola de Souza, Milene 
Aragão Gonçalves Leite, Frederico Orlan-
do Calazans Machado, Luiz Ricardo Konar-
ski, Marcus de Oliveira Kaufmann, Alfredo 
Ambrósio Bastos Brito, Luciana Moreira 
de Medeiros, Sérgio Roberto de Azevedo 
Bomfi m, Dario José Campos Cardoso, Se-
bastião de Carvalho Neto, Rogério Pio Tei-
xeira e Gisela Maria Silva da Cunha.        

10/05 Fernando Antônio Nobrega Matos, 
Beatriz Furtado Silva Barreto, Aloisio Na-
lon de Queiroz, Weber de Azevedo Maga-
lhães e Erika França Gebrim.                      

11/05 Máximo Ascário Sanchez Paredes, 
Renata Mafra Ribeiro, Rodrigo Bastos Bay-
ma, Paulo Ramos Filho, Leonardo Resende 
Nader, Rogerio Bellini dos Santos, Mauricio 
Golinelli, Marcelo Mendes Tavares, Paulo 
Roberto Balbino de Freitas, Diógenes Wal-
ter Oliveira, Gláucia Maria Marques Lopes, 
Ricardo Fenelon das Neves, André Philippe 
Schmidt Patier, Fernanda de Oliveira Brito 
Blom e Eivany Antônio da Silva.

AVISO

Curso de Informática tem inscrições 
abertas
As inscrições para Curso de Informática, que vai ensinar de forma básica a 
utilizar os aplicativos e outras funções do iPhone e iPad, devem ser feitas 
na Secretaria do Emiate. As aulas serão na Antiga Academia às segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 10h às 12h. No ato da matrícula, os participan-
tes devem doar 1 kg de alimento não perecível.

Veja as datas:

1ª turma: 14, 16 e 18/5 
2ª turma: 21, 23 e 25/5

A Alquimia da Nutrição: Saúde por 
meio dos alimentos
As inscrições para a palestra A Alquimia da Nutrição: Saúde por meio dos 
alimentos continuam abertas. O evento será em 15 de maio (terça-feira), a 
partir das 20h, no Salão Social. A orientadora alimentar Susana Gigo Ayres 
promete esclarecer tópicos como O que nosso organismo necessita para 
estar bem alimentado? e Como manter uma alimentação saudável e praze-
rosa. Garanta a sua participação no www.iateclubedebrasilia.com.br. 

EMIATE

PATINAÇÃO

NOVOS SÓCIOS

A comissão de Sindicância está examinando as se-
guintes propostas de admissão ao Iate Clube de 
Brasília:

Gustavo Freire Santos, Cibele Sebba Gontijo 
Campello, Fábio Sobral de Carvalho, Vanes-
sa Maria Lisboa Frederico, Osmarina Maciel 
do Nascimento, Natália de Albuquerque 
Soares, Fernando de Castro Pereira

De acordo com as normas do processo de admissão 
no quadro social, solicita-se aos associados que co-
muniquem à Comodoria, no prazo máximo de 30 
dias, fatos de seu conhecimento que possam incom-
patibilizar os candidatos citados com os princípios e 
normas que regem o convívio social.

AGENDA

World Snipe Day
Data: 12/5 (sábado)
Local: Raia Norte, em 
frente ao Iate

Quinta Cultural
Data: 24/5
Local: Antiga Sede

Festa Junina 2012
Data: 31/5, 1º e 2/6
Local: Estacionamento 
das Churrasqueiras

ACADEMIA

Seu canal de comunicação com o Iate
A Ouvidoria é uma das principais ferramentas de gestão do Iate Clube de Brasília. Quan-
do justifi cáveis, as contribuições anônimas são acolhidas. A identifi cação, no entanto, 
garante a resposta. Vale ressaltar que os nomes dos demandantes são mantidos em 
sigilo, exceto nos casos de elogios. Confi ra o total de demandas e contribuições por de-
partamento referentes a abril nos gráfi cos abaixo.

OUVIDORIA

Vestiário interditado
Para evitar possíveis acidentes ao quadro social, o vestiário feminino das piscinas semio-
límpicas estará interditado em 7 e 8 de maio. Entre outros serviços, será realizada a troca 
do corrimão.

Caminhada Ecológica: 
Vagas limitadas
Ainda restam vagas para a Caminhada Eco-
lógica. O passeio será realizado em 19 de 
maio (sábado), das 7h às 18h, na Chapada 
Imperial. Preservada desde 1986, a reserva 
ecológica possuiu belas cachoeiras e diver-
sos animais.  Para sócios, o valor é de R$ 79 
e convidados, R$ 130. O pacote inclui: trilha 
ecológica, taxa de entrada, café da manhã, 
almoço, guias capacitados, educação am-
biental, transporte (ida e volta), pistas de ar-
vorismo, tirolesa, piscinas naturais, redários 
e outras atividades.

Aulão com churrasco 
das mães malhadoras
A Academia convida todos os alunos, em es-
pecial as “mães malhadoras”, para uma gran-
de festa em comemoração ao Dia das Mães. 
O evento será em 12 de maio (sábado) e terá 
início com um aulão de várias modalidades, 
às 11h. Em seguida, os participantes partici-
parão de um churrasco com a presença do 
cantor George Durant, conhecido por suas 
interpretações de MPB. 

O diretor de Esportes Individuais, Antonio 
Augusto Pinheiro, anuncia que também du-
rante o evento será lançada uma pesquisa 
de opinião entre os alunos. “O questionário 
servirá de parâmetro para realização de me-
lhorias no processo de gestão da Academia. 
A pesquisa poderá ser respondida, entre 12 e 
22/5, pela internet ou por meio de atenden-
tes que colherão as informações na própria 
Academia”, explica Pinheiro.

Aberto de Brasília 
Feminino – ITF Pro 
Circuits
De 6 a 13 de maio, o Iate Clube de Brasí-
lia será o anfi trião de um dos três maiores 
eventos de tênis feminino do Brasil. O Aber-
to de Brasília Feminino. Atletas de mais de 
15 países duelam em busca da premiação 
de US$ 25 mil e 50 pontos no ranking mun-
dial para primeira colocada.  Destaque do 
Brasil na Fed Cup, realizada em fevereiro 
deste ano em Curitiba (PR), Vivian Segni-
ni é uma das principais jogadoras da chave 
ao lado de Roxane Vaisemberg e Ana Clara 
Duarte, também titulares da equipe que 
defendeu o país. Jovens talentos do tênis 
nacional como Carla Forte e Gabriela Cé, 
que também participaram da seleção bra-
sileira em Curitiba, se juntam às principais 
atletas do torneio.

TÊNIS

Atletas do Iate conquistaram expressivos resultados na 
1ª etapa do Campeonato Brasiliense de Patinação Artística 
– temporada 2012, realizada em 28 e 29 de abril, no Giná-
sio do Cruzeiro. Nossa instituição foi representada por 23 
atletas da equipe e pré-equipe de Patinação. Ao todo, os 
patinadores conquistaram 71 das 120 medalhas disputadas. 
Foram 39 de ouro, 21 de prata e 11 de bronze. 

ATLETISMO

Marotinha Infantil será em 19/5
A primeira edição da Marotinha Infantil de 2012 será em 19 de 
maio (sábado), a partir das 10h. A concentração para o even-
to será no campo de futebol society. Durante a competição 
haverá sorteio de brindes e distribuição de cachorro-quente 
pipoca, algodão doce, refrigerante e picolé.

Glauber Silva e Marina 
Nascimento fi zeram boni-
to no Campeonato Brasi-
leiro Absoluto de Natação 
– Troféu Maria Lenk, dis-
putado entre 24 e 28 de 
abril, no Rio de Janeiro. 
Glauber foi o campeão da 
prova dos 100m borboleta e o terceiro colocado nos 50m 
do mesmo estilo. Marina garantiu o bronze, sua primeira 
medalha em um Campeonato Brasileiro Absoluto, na prova 
dos 200m costas. 

NATAÇÃO

Utilização das quadras de saibro até 14/5
Devido ao ITF Pro Circuits, a quadra de saibro nº 2 fi cará interditada 
para a montagem e permanência de uma arquibancada nos próximos 
dias. Outras quadras também estarão indisponíveis em virtude da com-
petição internacional. Acesse www.iateclubedebrasilia.com.br e confi ra 
a tabela completa de utilização. 

Torneio da Escolinha de Tênis 2012
Começa neste fi m de semana e continua no próximo (12 e 13/5) o Torneio 
da Escolinha de Tênis 2012 . As partidas serão realizadas nas quadras nº 
10 e 11, a partir das 9h. Prestigie nossos atletas!

Vem aí 2ª etapa do Circuito Interno
Os sócios que tiverem interesse em participar da 2ª etapa do Circuito In-
terno de Tênis devem fi car atentos: as inscrições estão abertas e seguem 
até 30 de maio (quarta-feira). A competição será realizada entre 12/6 e 
15/7, nas categorias masculina (1ª a 5ª classe) e feminina (1ª a 3ª classe). 
Outras informações: 3329-8754. 

Iate conquista 71 medalhas no 
Brasiliense

Troféu Maria Lenk: 
Iate no alto do pódio
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O canal de comunicação com o sócio.

ouvidoria@iatebsb.com.br
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DIRETOR
DO DIA

5/5/2012
Sábado

Gastão do Bem

ESPECIAL

ITF Pro Circuits:
De 6 a 13 de maio, o Iate sedia o Aberto de Brasília Feminino 2012. As disputas serão nas quadras de saibro 6, 7 e 8. Prestigie!
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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

NÁUTICA

Definidos os campeões 
da Regata Iate 52 anos

VISITAÇÃO

Frequência em 
28 e 29 de abril
O Iate Clube de Brasília contabi-
lizou 6.285 acessos entre sábado 
e domingo da última semana 
(28 e 29/4). Desses, 5.499 são só-
cios e 756 convidados. Os outros 
30 são referentes a convites de 
Clubes Conveniados. Confi ra as 
informações detalhadas na ta-
bela ao lado:

CATEGORIAS

Associados

Autorização de Embarque

Convidados de Sócios

Convidados de Diretores

Convidados de Conselheiros

Clubes conveniados

2.923

76

339

6

25

16

5.499

106

591

14

45

30

DOMINGO (29/4) TOTAL

Números gerais

2.576

30

252

8

20

14

SÁBADO (28/4)

2.900 3.385 6.285

CULTURA

6/5/2012
Domingo
Álvaro Veiga

Percurso Longo 

Sir Peter Blake²: 1º
Inspiration: 2º
Orion: 3º

Regata A

Orion: 1º

Cruzeiro A

Anjo Azul: 1º

Flotilha Delta 26

Sir Peter Blake²: 1º
Inspiration: 2º
Scarpat: 3º

G rande parte dos 3.752 sócios patrimoniais do 
Iate Clube de Brasília têm feito reclamações em 
relação à elevada frequência da nossa institui-

ção durante os fi nais de semana e feriados. A maioria 
das queixas é feita por meio da Ouvidoria, mas uma ex-
pressiva parcela é recebida diretamente por integrantes 
da Comodoria e do Conselho Diretor. Dados da Secre-
taria Social apontam que 11% dos frequentadores não 
são associados.

Vale ressaltar que a alta visitação difi culta a garantia da 
qualidade de vários serviços aos sócios e a seus mais de 
12 mil dependentes. Tais como: atendimento no Servi-
ço Médico, acesso ao Parque Aquático, Churrasqueiras, 
Sauna, concessionários, entre outros. 

Com o objetivo de informar aos associados a evolução da 
frequência, desde o início deste ano, são divulgados se-
manalmente, no Jornal do Iate, os números de acessos 
aos sábados e domingos, com o detalhamento de convites 
emitidos. Além do acompanhamento, a medida também 
ajuda na elaboração de providências administrativas.

“Inúmeros esforços vêm sendo feitos pela Comodoria 
para que as normas do Regulamento de Acesso ao Clube 
(RAC), disponível no site www.iateclubedebrasilia.com.br, 
sejam cumpridas rigorosamente”, frisa o comodoro em 
exercício, Newton Marques.

Cada sócio deve ser um fi scal do Iate

“Apesar dos esforços, temos percebido que alguns mem-
bros do quadro social, infelizmente, ainda não compreen-
deram a importância dessas ações mais efetivas para evi-
tar o ingresso de não-sócios”, ressalta Newton Marques. 

Assim, o Iate pede o auxílio de todos os sócios para que 
atuem com compreensão e colaboração no monitora-
mento da entrada de não-sócios durante os fi nais de se-
mana e feriados. 

Afi nal, queremos que o Iate seja, cada vez mais, “a sala 
de visitas da nova metrópole”, conforme idealizou nosso 
patrono, Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Clube cada vez melhor
Em busca de um

A tradicional Regata de Aniversário do 
Iate Clube de Brasília reuniu cerca de 
200 velejadores em dois dias de acirra-

das disputas. Devido à falta de vento, as provas 
da classe oceano, que seriam em 15 de abril, ti-
veram que ser adiadas para o último domingo. 
Regatas acirradas e bons momentos de con-
fraternização marcaram a disputa, realizada 
na Raia Norte do Lago Paranoá, em frente ao 
nosso Clube.

A cerimônia de premiação foi realizada na 
noite de 2 de maio, no Espaço Gourmet da 
Náutica. O resultado completo da Regata de 
Aniversário Iate 52 anos pode ser visualizado 
em www.iateclubedebrasilia.com.br. Confi ra 
os Iatistas que mais se destacaram:

Flotilha Fast 230

Paturi: 1º 
Magia: 2º
Brisa: 3º

SMP2

Magia IV: 2º
Safo: 3º

No Restaurante Oscar,
o Dia das Mães é o Dia da Mamma.

Buffet completo com sobremesas apenas R$ 48,00*. 

Informações e reservas:  3306-9060 / 3306-9000
www.oscarrestaurante.com.br - oscar@plazabrasIlIa.com.br

Reúna a família e venha saborear o buffet especial que o Restaurante 
Oscar preparou. São massas, carnes, peixes, aves, pães, saladas e 
risotos, além de várias sobremesas, todos inspirados na tradicional 
cozinha italiana. Sua mamma vai adorar.

*Condições especiais para crianças de até doze anos. Bebidas não inclusas.

Contador de Histórias em 13/5
Com o tema Dia das Mães, o Contador de Histórias volta aos gramados do Iate no próximo domingo (13/5). O encontro, 
destinado a crianças de todas as idades, está marcado para 11h, em frente à Secretaria de Esportes.

Optimistas do Iate em águas internacionais
Resultados na Seletiva

Felipe Rondina: 5º lugar (conquistou a vaga para o Mun-
dial de Optimist) 
Vitor Abreu: 12º lugar (classifi cado para o Norte-Americano)
Lucas de Almeida Abreu Faria: 21º lugar (classifi cado para 
o Norte-Americano)
Gustavo Andrade Macedo: 25º lugar 
Caio Queiroz Uchôa: 43º lugar

Classifi cação no Brasil Centro de Optimist

Felipe Rondina: 4º lugar 
Lucas de Almeida Abreu Faria: 13º lugar 
Gustavo Andrade Macedo: 26º lugar 
Vitor Abreu: 29º lugar

Após 14 regatas no Campeonato Brasileiro e mais oito 
no Campeonato Brasil Centro – Seletiva Nacional, en-
cerrado na última segunda-feira, em Búzios (RJ), a fl oti-
lha Iatista conseguiu excelentes classifi cações para cam-
peonatos internacionais da classe optimist.

Felipe Rondina, 4º colocado no geral, carimbou seu pas-
saporte para o Mundial de Optimist 2012, de 15 a 26 de 
julho, na cidade de Boca Chica, República Dominicana. 
Será a quarta vez consecutiva que o jovem velejador 
representará o Iate Clube de Brasília na competição.

Os também Iatistas Vitor Abreu e Lucas de Almeida 
Abreu Faria garantiram presença no Campeonato Nor-
te-Americano da Classe Optimist 2012, marcado para 
outubro, em Valle Bravo, México.
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Gastão do Bem

ESPECIAL

ITF Pro Circuits:
De 6 a 13 de maio, o Iate sedia o Aberto de Brasília Feminino 2012. As disputas serão nas quadras de saibro 6, 7 e 8. Prestigie!

EDIÇÃO Nº 18, DE 5 A 11 DE MAIO DE 2012

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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

NÁUTICA

Definidos os campeões 
da Regata Iate 52 anos

VISITAÇÃO

Frequência em 
28 e 29 de abril
O Iate Clube de Brasília contabi-
lizou 6.285 acessos entre sábado 
e domingo da última semana 
(28 e 29/4). Desses, 5.499 são só-
cios e 756 convidados. Os outros 
30 são referentes a convites de 
Clubes Conveniados. Confi ra as 
informações detalhadas na ta-
bela ao lado:

CATEGORIAS

Associados

Autorização de Embarque

Convidados de Sócios

Convidados de Diretores

Convidados de Conselheiros

Clubes conveniados

2.923

76

339

6

25

16

5.499

106

591

14

45

30

DOMINGO (29/4) TOTAL

Números gerais

2.576

30

252

8

20

14

SÁBADO (28/4)

2.900 3.385 6.285

CULTURA

6/5/2012
Domingo
Álvaro Veiga

Percurso Longo 

Sir Peter Blake²: 1º
Inspiration: 2º
Orion: 3º

Regata A

Orion: 1º

Cruzeiro A

Anjo Azul: 1º

Flotilha Delta 26

Sir Peter Blake²: 1º
Inspiration: 2º
Scarpat: 3º

G rande parte dos 3.752 sócios patrimoniais do 
Iate Clube de Brasília têm feito reclamações em 
relação à elevada frequência da nossa institui-

ção durante os fi nais de semana e feriados. A maioria 
das queixas é feita por meio da Ouvidoria, mas uma ex-
pressiva parcela é recebida diretamente por integrantes 
da Comodoria e do Conselho Diretor. Dados da Secre-
taria Social apontam que 11% dos frequentadores não 
são associados.

Vale ressaltar que a alta visitação difi culta a garantia da 
qualidade de vários serviços aos sócios e a seus mais de 
12 mil dependentes. Tais como: atendimento no Servi-
ço Médico, acesso ao Parque Aquático, Churrasqueiras, 
Sauna, concessionários, entre outros. 

Com o objetivo de informar aos associados a evolução da 
frequência, desde o início deste ano, são divulgados se-
manalmente, no Jornal do Iate, os números de acessos 
aos sábados e domingos, com o detalhamento de convites 
emitidos. Além do acompanhamento, a medida também 
ajuda na elaboração de providências administrativas.

“Inúmeros esforços vêm sendo feitos pela Comodoria 
para que as normas do Regulamento de Acesso ao Clube 
(RAC), disponível no site www.iateclubedebrasilia.com.br, 
sejam cumpridas rigorosamente”, frisa o comodoro em 
exercício, Newton Marques.

Cada sócio deve ser um fi scal do Iate

“Apesar dos esforços, temos percebido que alguns mem-
bros do quadro social, infelizmente, ainda não compreen-
deram a importância dessas ações mais efetivas para evi-
tar o ingresso de não-sócios”, ressalta Newton Marques. 

Assim, o Iate pede o auxílio de todos os sócios para que 
atuem com compreensão e colaboração no monitora-
mento da entrada de não-sócios durante os fi nais de se-
mana e feriados. 

Afi nal, queremos que o Iate seja, cada vez mais, “a sala 
de visitas da nova metrópole”, conforme idealizou nosso 
patrono, Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Clube cada vez melhor
Em busca de um

A tradicional Regata de Aniversário do 
Iate Clube de Brasília reuniu cerca de 
200 velejadores em dois dias de acirra-

das disputas. Devido à falta de vento, as provas 
da classe oceano, que seriam em 15 de abril, ti-
veram que ser adiadas para o último domingo. 
Regatas acirradas e bons momentos de con-
fraternização marcaram a disputa, realizada 
na Raia Norte do Lago Paranoá, em frente ao 
nosso Clube.

A cerimônia de premiação foi realizada na 
noite de 2 de maio, no Espaço Gourmet da 
Náutica. O resultado completo da Regata de 
Aniversário Iate 52 anos pode ser visualizado 
em www.iateclubedebrasilia.com.br. Confi ra 
os Iatistas que mais se destacaram:

Flotilha Fast 230

Paturi: 1º 
Magia: 2º
Brisa: 3º

SMP2

Magia IV: 2º
Safo: 3º

No Restaurante Oscar,
o Dia das Mães é o Dia da Mamma.

Buffet completo com sobremesas apenas R$ 48,00*. 

Informações e reservas:  3306-9060 / 3306-9000
www.oscarrestaurante.com.br - oscar@plazabrasIlIa.com.br

Reúna a família e venha saborear o buffet especial que o Restaurante 
Oscar preparou. São massas, carnes, peixes, aves, pães, saladas e 
risotos, além de várias sobremesas, todos inspirados na tradicional 
cozinha italiana. Sua mamma vai adorar.

*Condições especiais para crianças de até doze anos. Bebidas não inclusas.

Contador de Histórias em 13/5
Com o tema Dia das Mães, o Contador de Histórias volta aos gramados do Iate no próximo domingo (13/5). O encontro, 
destinado a crianças de todas as idades, está marcado para 11h, em frente à Secretaria de Esportes.

Optimistas do Iate em águas internacionais
Resultados na Seletiva

Felipe Rondina: 5º lugar (conquistou a vaga para o Mun-
dial de Optimist) 
Vitor Abreu: 12º lugar (classifi cado para o Norte-Americano)
Lucas de Almeida Abreu Faria: 21º lugar (classifi cado para 
o Norte-Americano)
Gustavo Andrade Macedo: 25º lugar 
Caio Queiroz Uchôa: 43º lugar

Classifi cação no Brasil Centro de Optimist

Felipe Rondina: 4º lugar 
Lucas de Almeida Abreu Faria: 13º lugar 
Gustavo Andrade Macedo: 26º lugar 
Vitor Abreu: 29º lugar

Após 14 regatas no Campeonato Brasileiro e mais oito 
no Campeonato Brasil Centro – Seletiva Nacional, en-
cerrado na última segunda-feira, em Búzios (RJ), a fl oti-
lha Iatista conseguiu excelentes classifi cações para cam-
peonatos internacionais da classe optimist.

Felipe Rondina, 4º colocado no geral, carimbou seu pas-
saporte para o Mundial de Optimist 2012, de 15 a 26 de 
julho, na cidade de Boca Chica, República Dominicana. 
Será a quarta vez consecutiva que o jovem velejador 
representará o Iate Clube de Brasília na competição.

Os também Iatistas Vitor Abreu e Lucas de Almeida 
Abreu Faria garantiram presença no Campeonato Nor-
te-Americano da Classe Optimist 2012, marcado para 
outubro, em Valle Bravo, México.


