
CLIMA
11º C MÍN
25º C MÁX

Sol durante o dia.

11º C MÍN
26º 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

O Luau do Iate Clube de Brasília está chegando! 
Na próxima sexta-feira (28), a partir de 21h, a 
orla mais badalada da cidade recebe uma das 

maiores bandas de rock do país: Skank! Em turnê do novo 
álbum Velocia, o grupo promete um show para todas as 
idades, mesclando novas faixas e sucessos consagrados, 
como “Jackie Tequila”, “Garota Nacional”, “Balada do 
Amor Inabalável” e “Vou Deixar”. O quarteto formado 
por Samuel Rosa, Henrique Portugal, Lelo Zaneti e 
Haroldo Ferretti costuma levar o público ao delírio, com 
repertório diversificado e energia contagiante.

O primeiro álbum, “Skank”, foi lançado de forma 
independente em 1993, mas rapidamente alcançou o 
sucesso. Lançado em 1994, o segundo disco foi o passo 
para o estrelato: foram vendidas mais de 1 milhão de 
cópias de “Calango”. O trabalho seguinte foi ainda mais 
longe: “O Samba Poconé” levou o grupo a se apresentar 
em vários países do mundo. O single “Garota Nacional”, 
por exemplo, é o único exemplar da música brasileira a 
integrar a caixa “Soundtrack for a Century”, lançada para 
comemorar os 100 anos da Sony Music.

A Diretora Social, Nilma Melo, projeta uma 
apresentação mais que especial. “Trazer uma banda do 
sucesso do Skank, que já vendeu quase 6 milhões de 
discos, é uma demonstração de que o Luau do Iate será 

um evento grandioso. Grandes artistas já tocaram no 
Clube e nessa edição não será diferente”, destacou.

Serviço

Além da banda mineira, o Luau terá VJ com o 
melhor dos anos 70, 80, 90 e atualidades, venda de 
coquetéis exóticos, camarão empanado, batata frita, 
crepes, comida baiana, comida japonesa e bebidas. Os 
convites individuais já estão no segundo lote e custam 
R$ 70,00 (Sócio) e R$ 120,00 (Não Sócio). Já o camarote 
My Music custa R$ 90,00 (Sócio) e R$ 150,00 (Não 
Sócio). Vale ressaltar que a área não é open bar e haverá 
venda de bebidas e alimentação. Todos os ingressos 
citados têm valores de meia entrada e estão à venda na 
Tesouraria do Clube ou no site www.bilheteriadigital.
com. Sócios de clubes conveniados ao SinLazer poderão 
adquirir entradas a preço de Sócio do Iate, mediante a 
apresentação da carteira social no ato da compra e na 
entrada do evento.

 
Quer ganhar um par de ingressos para curtir esse 

supershow ao lado de alguém especial? Então acesse 
o Instagram oficial do Iate (@iatebsb) e participe da 
promoção que está rolando. O resultado sai na próxima 
quarta-feira (26). Não fique de fora!

Luau do Iate: Skank na capItaL do rock
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IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 028/2015 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, em conformidade 
com o art. 75, XXI, do Estatuto,

RESOLVE:

Constituir Comissão composta pelo Fundador e Benemérito ÁLVARO 
ALBERTO SAMPAIO, pelo ex-Presidente do Conselho Deliberativo 
JOSÉ HILÁRIO DE VASCONCELOS e pela Conselheira Nata ELIANA 
COUTINHO DO ORIENTE CRUZ, para, sob a presidência do primeiro, 
normatizar a concessão dos Méritos Iate, Rubi e Ouro. 
 
Brasília, 20 de agosto de 2015.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

ATO DA COMODORIA AC 34/2015

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso XVIII do artigo 91 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

DISPENSAR o Diretor Administrativo e de Recursos Humanos CARLOS 
ALBERTO FERREIRA JUNIOR de exercer interinamente o cargo de 
Diretor Jurídico, por motivo do retorno das férias do titular.

Brasília,14 de agosto de 2015.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Comodoro 

Atos e ContrAtos

ConseLho deLIberAtIvo

CurtAs

mesas de sinuca mudarão de local

Quadras de futevôlei interditadas

Nos dias 27 e 28 de agosto, a área da Sinuca estará 
fechada para desmontagem das mesas que serão 
realocadas para a Pérgola do Salão Social.

Em virtude da montagem do camarote My Music para 
Luau do Iate, as quadras de Futevôlei estarão interditadas 
nos dias 27, 28 e 29 de agosto. 

tênIs

2ª etapa circuito interno chega ao fim

iatistas se destacam em competições 
nacionais e internacionais

Realizada nas quadras de saibro desde 27 de julho, a 
competição, que contou com a participação de mais de 
100 tenistas, se encerra neste domingo (23). A premiação 
será realizada na Tribuna de Tênis, a partir das 9h.

No torneio Pacificador, a tenista Julia Rocha Moraes 
foi campeã de simples na categoria 14 anos. Já a tenista 
Beatriz Satin conquistou o vice-campeonato na categoria 
16 anos. 

No dois torneios do ITF Assunção, o tenista Rafael 
Wagner, na categoria 18 anos, obteve resultados 
expressivos. Na primeira semana, chegou às quartas 
de final  no simples e foi campeão de duplas. Já no 
segundo torneio, ele levou o vice-campeonato de 
duplas, melhorando consideravelmente sua pontuação 
no  ranking mundial (ITF). Parabéns aos atletas!

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA
ELEIÇÕES GERAIS - 2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O COMODORO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições 
estatutárias, guardando obediência às Normas e Instruções Disciplinadoras 
do Processo Eleitoral 2015, aprovadas pelo Conselho Deliberativo em 12 
de agosto de 2015, C O N V O C A os senhores Fundadores e os Sócios 
Patrimoniais Proprietários e Patrimoniais Especiais, na plenitude dos seus 
direitos sociais e quites com as suas obrigações perante a Tesouraria e 
Secretaria do Clube, para ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA, prevista nos 
arts. 61, I, e 113, do Estatuto, a realizar-se no dia 8 (oito) de outubro de 
2015, quinta-feira, na Sede Social, às 9h, em primeira convocação, e, não 
havendo o quorum mínimo de 2/3 (dois terços) estipulado pelo art. 64, I, 
do Estatuto, ficam os mesmos convocados para às 9h30, em segunda e 
última convocação, com o número de sócios ali presentes que satisfaçam 
todas as exigências estatutárias, para comparecerem à instalação da 
Assembleia-Geral Ordinária com a seguinte ORDEM DO DIA:

ITEM ÚNICO: Eleger, através de voto pessoal, singular e secreto, 
para um mandato de dois anos, os três sócios patrimoniais que irão 
integrar a Comodoria do Iate, composta pelo Comodoro e seus 1º e 2º 
Vice-Comodoros e também os sessenta que irão integrar o Conselho 
Deliberativo, sendo quarenta Conselheiros Efetivos e vinte Suplentes 
de Conselheiro, devendo o processo de votação ter início às 11h, se 
prolongando, ininterruptamente, até às 20h, quando, depois de satisfeitas 
todas as exigências previstas nas Normas Eleitorais 2015, será iniciado 
o processo de apuração, findo o qual o Presidente da Assembleia-Geral 
Ordinária fará a proclamação dos resultados, marcando data para a 
diplomação dos cargos e posse dos eleitos.

Brasília, 14 de agosto de 2015.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Comodoro do Iate Clube de Brasília
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A quinta-feira (20) foi a data escolhida para 
celebrar mais uma edição da festa de aniversário dos 
frequentadores do Espaço Poliesportivo Sul, que puderam 
celebrar com seus familiares e convidados em uma 
comemoração com música ao vivo e muita animação. 

A festança teve direito a bolo, parabéns e pista de 
dança, que esteve movimentada com muitos Associados 
e convidados. A celebração do aniversário dos 
frequentadores do Espaço é uma tradição no Clube, e os 
participantes sempre aproveitam cada minuto do evento. 
Confira algumas imagens: 

peteCA

festa de aniversário agita espaço 
Poliesportivo sul

náutICA

resultado do torneio do cerrado da 
clase optimist – 3ª etapa

12ª taça Xangô da classe snipe

No último final de semana (15 e 16), foi realizada 
a 3ª Etapa do Torneio do Cerrado, evento válido para 
ranking da Classe Optimist e classificatório para o 
próximo Campeonato Brasileiro, em Florianópolis/SC. 
Os 15 jovens velejadores fizeram bonito mostrando 
muita garra e determinação. O resultado completo pode 
ser consultado em www.iatebsb.com.br/nautica.

A Diretoria de Esportes Náuticos informa aos Sócios 
proprietários de embarcações sobre a disponibilidade 
de oficina, contendo bancada de serviços e ferramentas 
para pequenos reparos, localizada no Galpão de 
Embarcações. Mais informações na Secretaria Náutica 
pelos telefones: 3329-8747 / 8748.

Neste final de semana (22 e 23), será realizada a 12ª 
Taça Xangô da Classe Snipe, merecida homenagem a 
um dos maiores incentivadores da vela e fundador do 
Iate Clube de Brasília, o Sr. Álvaro Sampaio. Hoje (22), a 
largada está prevista para as 9h30 e amanhã (23), para o 
mesmo horário. Não percam!

oficina com bancada de serviços e 
ferramentas

MeIo AMbIente 

conscientização do uso racional da 
água

A água está próxima da escassez! Não há mais 
alternativas: é preciso do que ainda resta. Ao contrário 
do que nos foi ensinado, a água é finita. é preciso 
compreender que a natureza não é um produto a ser 
explorado, mas sim um elemento essencial para a 
nossa sobrevivência, conforto e bem-estar. O Iate Clube 
precisa de você para continuar a usufruir desse bem com 
racionalidade. Colabore, feche a torneira e abra a mente! 
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esportes

CArteAdo

alunos do futebol e futsal recebem 
festa e comemoram com a família

2º torneio de buraco 2015

No último domingo (16), a Tribuna do Futebol foi o 
cenário escolhido para a Festa da Família, comemoração 
preparada especialmente para os praticantes de Futebol e 
Futsal, que promete ser tradição no Iate Clube de Brasília. 
O dia foi de descontração e harmonia nos campos, com 
a presença de mais de 80 alunos de diferentes faixas 
etárias da escolinha. 

Como de costume, pais, tios e avós prestigiaram este 
belo evento e foram consagrados com uma medalha 
de participação, assim como os alunos. Para encerrar 
as atividades, foi oferecido um delicioso lanche com 
frutas, sucos, espetinhos e refrigerante. Na ocasião, o 
Vice-diretor de Futebol, Arnaldo Martins, e o  diretor 
de Esportes Coletivos, Marcos Carraca, agradeceram a 
presença de todos e ao Departamento de Futebol pela 
organização da grande festa.

Em sua segunda edição, o Torneio de Buraco 2015 
promete agitar os amantes das cartas. A competição será 
nos dias 29 e 30 de agosto no Espaço Poliesportivo Sul, 
a partir das 10h. Inscrições no Cyber Café e no Salão de 
Sinuca até o dia 27 de agosto. Não perca!

ACAdeMIA
confraternização da turma Viva +

aniversário da academia

 Na última quarta-feira (19), o Iate recebeu mais uma 
confraternização dos Sócios que fazem parte da turma 
Viva +. A modalidade é uma parceria entre o Emiate 
e a Academia e os encontros ocorrem a cada dois 
meses. Os participantes, além de saborear um delicioso 
almoço, estreitam laços de amizade e desfrutam de bons 
momentos. 

O Diretor do Espaço Saúde, Flávio Schegerin Ribeiro, 
destacou a importância dessa iniciativa. “Percebemos 
a necessidade e os objetivos em comum com o Emiate 
e decidimos implantar os encontros. Aproveito a 
oportunidade para convidar todos os Associados a 
participar da turma Viva +, projeto pioneiro que vem 
dando certo no Iate”, disse.

A Presidente do Emiate, Nídia Marlene, enfatizou 
que a parceria mostra o diálogo que existe entre o corpo 
diretor. “A turma do Viva + celebra a saúde e o bem-
estar. Essa iniciativa revela o comprometimento e o 
esforço em atender o Associado do Iate Clube da melhor 
forma, além de estender o convívio social”, comentou. 

As aulas acontecem às segundas, quartas e sextas-
feiras de 10h às 10h50, no Espaço da Melhor Idade 
(próximo a Antiga Sede), sob orientação do professor 
élder Guimarães.  

Novidade

No mês de setembro, a turma Viva + poderá 
acompanhar palestras sobre alimentação saudável e 
dicas do assunto com a nutricionista da Academia, Cibele 
Salomão. Em breve, serão divulgadas mais informações. 
é o Iate levando cada vez mais qualidade de vida e saúde 
à Família Iatista!

A Academia do Iate Clube comemora 7 anos em 2015. 
E para celebrar essa data especial, a diretoria do Espaço 
Saúde promoverá um dia recheado de comemorações e 
uma programação especial! No próximo domingo (30), 
a partir de 10h, a Academia terá aulas específicas e 
divertidas (vagas limitadas). De 10h às 11h30, a Zumba 
tomará conta da festa. No mesmo horário, haverá ainda 
o desafio entre atletas selecionados de Treinamento 
Funcional e aula de Cycling. Após as aulas, a partir de 
11h30, vai rolar um churrasco de confraternização com 
banda ao vivo. Vai ficar de fora? Para participar, basta 
fazer sua inscrição na Recepção da Academia. Mais 
informações pelo telefone 3329-8755.  
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CuLturAL

a exposição “a expressão das imagens” 
combina arte e solidariedade

entidade beneficente recebe alimentos 
arrecadados no recital solidário 

As telas de José Maciel trouxeram aos visitantes um 
olhar questionador sobre a sua própria existência. No 
evento de abertura, realizado na quarta-feira (19), Sócios 
e convidados puderam apreciar pinturas expressivas, 
com rostos construídos para explorar toda a riqueza que 
a natureza humana oferece.

Maciel, ex-presidente do conselho Deliberativo e 
Conselheiro Nato foi prestigiado por artistas plásticos de 
renome local, diversas autoridades, ministros, amigos e 
colegas advogados. A vernissage foi concorrida e contou 
com a presença de mais de 300 pessoas, que puderam 
aproveitar uma noite que combinou boa música, arte 
e solidariedade, visto que o valor obtido na venda das 
obras foi revertido para a Rede Feminina de combate 
ao Câncer, presidida por Maria Teresa Falcão. Durante 
sua fala, Maria Teresa agradeceu o desprendimento do 
artista, ao colaborar com essa nobre causa. 

Segundo o Diretor Cultural, Carlos Santiago, a 
exposição atingiu seu objetivo quando aliou as obras 
instigantes do artista José Maciel com o espírito 
solidário.”Ficamos sensibilizados com a generosidade 
do Doutor José Maciel em reverter a venda de seus 
quadros para tão importante tema. Esse desprendimento 
veio ao encontro do propósito da diretoria, que é aliar 
eventos culturais de qualidade com o espírito solidário”, 
comemorou.  

No dia 14 de agosto, a Diretoria Cultural, juntamente 
com o Emiate, realizou a entrega dos alimentos 
arrecadados no “Recital Solidário”, que recebeu a 
pianista Regina Moura em 13/08 no Salão Social do Iate 
Clube. A apresentação contou com músicas eruditas e 
clássicos da MPB no repertório. O evento arrecadou 180 
latas de leite em pó,  que foram doadas à instituição 
Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista (FALE), que 
acolhe cerca de 180 pessoas portadoras do vírus HIV 
e que é auxiliada pelo ICB por intermédio do Emiate, 
presidida por Nídia Marlene Fernandes.

Na última quinta-feira (20), a Diretora do Emiate, 
Nídia Marlene, acompanhada da vice-diretora de RH 
e Gestão de Pessoas, Acsa Vasconcellos, fez a entrega 
formal à Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista 
(FALE), instituição que atende e cuida de soropositivos. 
22 caixas de leite, angariadas pela Diretoria de Tênis no 
Torneio Iate com Amor 2015, além de roupas, calçados 
e brinquedos esquecidos no “Perdidos e Achados”, sob 
cuidado do Departamento de Operações e Logística 
(D.O.L.), foram levados para a sede da associação, no 
Recanto das Emas. Também fizeram parte da doação 9 
muletas e 3 bengalas, cedidos particularmente por um 
Sócio do Clube. é o compromisso social no Iate Clube!

eMIAte
iate entrega donativos à instituição carente
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DIRETORES DO DIA

22/08/2015 – Sábado
 Nilma Melo

23/08/2015 – Domingo
Rafael Hora

AnIversArIAntes
22/08 Pedro Lima Dal Col, Antônio Evanildo Alves, 
Ronald Starling Soares Filho, Frederico Donati 
Barbosa, Maria Alice Zaidman, Klaus Dieter Neder, 
Evandro José Sperotto, Lauro Maranhão Aires Neto, 
Júlio César Lerias Ribeiro, José Carlos Damasio, 
Getúlio Porto César, Walter Gustavo R.S. de Souza 
Lima e Aureliza Batista Corrêa. 

23/08 Rafael Cavalcante Patusco, Haman Tabosa de 
Moraes e Cordova, João Frattini Gonçalves Ramos, 
Ronaldo Feldmann Hermeto, Leopoldo Araújo 
Rodrigues, Terezinha Maria M. da França Kind,  
Célia Maria Domingos Rangel, Francisco Lima Dal 
Col e Milena Sidrim Marrara.         

24/08 Paulo Henrique Soares, Elayne Magaldi 
Daemon, Maria Fernandes Farias, Gregório da 

Rocha Miranda Pontes, Hecliton Santini Henriques, 
José Gerardo Ponte Pierre Filho, Vera Lúcia Nunes 
Soares, Rafael Hora Aimone, Epaminondas Ely 
Veloso e Enid Rocha Andrade da Silva.  

25/08 Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, Edmur 
Carlos de Araújo,   Rodney Farah, Adriana Beckman 
Meirelles, Virgílio Reis Sarmento, André Paulino 
Mattos, Marcos Monteiro Nery, Gláucia Sabba 
Franco, Kristien de Godoi Roepke, Fernando Boani 
Paulucci, Gabriela Chagas Dornelles e  Cláudia 
Regina de Farias Leitão.   

26/08 Sandra Vieira Fernandes, Afonso Ubirajara 
P. Gimenes, Luiz Napoleão da Silva Brito, Carlos 
Alberto dos Santos Vieira, Rodrigo Carvalho de C. 
Caiado, Antônio César Hummel, João Vanderlei 

Prata Andrade, Carlos Netto Cardoso, Josias Fenelon 
das Neves Júnior, Alberto Cavalcante Braga e João 
Evangelista de S. Sobrinho.

27/08 Luiz Fernando Corrêa Silva, Marisa Carla 
Queiroz Alves da Cunha, Ricardo Moreira Maia, 
George Nicolas Kouzak, Ivana Auxiliadora M. 
Santos, Luciana Moura Alvarenga Simioni, Monia 
Carla Araújo Barbosa Soares,  Rebeca Lins de 
Albuquerque Aganetti e Luiz Reginaldo Vieira de 
Melo. 

28/08 Flávio Cunha Ludgero Belo, Gisele Ribeiro 
de Toledo Camargo, José Alcino Scarassati, Gustavo 
Moreira da Costa e Fabrício Borges Graciano.

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

Thais Roriz Mendes Domenici De Morais, Valeria Furtado Holanda Caetano, Priscila Turra Mendes Dos Santos, Leticia Maria Ruy Ferreira, Joaquim Ignacio Correa Serra
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.

nAtAção

A natação para bebês se baseia no processo 
pedagógico embutido no mundo de brincadeiras, 
respeitando cada etapa do desenvolvimento motor. Entre 
outros benefícios, a prática auxilia no desenvolvimento 
da linguagem, da visão/atenção, da força muscular e da 
afetividade.

O Iate, sempre atento e disposto a trazer novidades 
aos Associados, realizará um aulão inaugural no dia 12 
de setembro (sábado), a partir das 10h, na Piscina do 
Toboágua. Mais informações na Secretaria de Esportes 
ou pelo telefone 3329-8752.

natação para bebês
vôLeI

iatistas participam de campeonato 
de Vôlei de Praia

Entre os dias 14 e 16 deste mês, ocorreu a I Etapa 
do Circuito Open Banco do Brasil de Vôlei de Praia, em 
estrutura montada no Estádio Mané Garrincha. O evento 
reuniu os 16 melhores times do país nas categorias 
feminino e masculino.  

O Iate foi representado no feminino pela dupla 
Fernanda Nunes e Danielle Neves, que ficaram na 
9ª posição. Já no masculino, a dupla formada por 
Leonardo Vieira e Averaldo Pereira (foto) ficaram em 4º 
lugar. Os jogos tiveram transmissão ao vivo pelo site 
da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), e pelas 
emissoras RedeTV! e SporTV.

engenhArIA
interdição dos banheiros da sinuca

A partir do próximo dia 24 (segunda-feira), os banheiros situados na área da Sinuca serão interditados para a 
demolição do espaço, de acordo com o cronograma aprovado que trata da reforma do local. Como alternativa, os 
vestiários do Espaço Poliesportivo Sul, localizado ao lado da Sinuca, estarão disponíveis durante todo o período das 
obras, que têm duração prevista de 120 dias.


