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NÁUTICA

DIRETOR
DO DIA

28/1/2012
Sábado

André de Azevedo Machado

29/1/2012
Domingo
Jose Luís R. Gurgel de Sousa

ESPECIAL

C om índices de satisfação superiores 
a 95%, chegou ao fi m a 42ª Colônia 
de Férias do Iate, que nesta edição 

homenageou o saudoso Quintin Segovia. A 
Vela nas Férias, que chegou a sua 11ª edição, 
também registrou percentuais positivos nas 
avaliações dos pais e responsáveis, segun-
do pesquisa realizada pela coordenação do 
evento. 

A programação especial, com ofi cinas varia-
das, passeios externos e atividades lúdicas, foi 
muito elogiada pelos participantes da chama-
da Temporada de Alegria. Ao todo, 355 colo-
nins marcaram presença e as vagas da turma 
da Vela foram praticamente esgotadas.

Desta vez, o tema escolhido foi “Culturas 
com alegria Brasil e Paraguai”. Durante o 
show de encerramento, no Ginásio da Pete-
ca, os pequenos protagonizaram encantado-
ras apresentações de cantos e dança. Acesse 
www.iateclubedebrasilia.com.br e confi ra to-
das as fotos. 

Temporada de Alegria:
Diversão do começo ao fi m

Emiate:
Seguem abertas as inscrições para os cursos de Hatha Yoga, Mosaico, Dança de Salão, Pintura e Desenho
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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

Emoção e luta até a última regata. Assim 
foi a disputa do 40º Campeonato Brasi-
leiro da Classe Optimist. A competição, 
sediada pelo Clube dos Jangadeiros, 
terminou no último sábado, em Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul. Na água, 122 
competidores enfrentaram o sol forte e 
velejaram como gente grande, encaran-
do ventos de até 13 nós. 

Mais uma vez, os atletas que defende-
ram as cores do Iate Clube de Brasília 
mostraram muita garra e superação. 
Destaque para o Iatista Felipe Rondina, 
que conquistou o quinto lugar no geral.

Após 12 regatas, com uma velejada 
constante e segura, a Flotilha do Cerrado conseguiu colocar seis atletas 
entre os 70 primeiros, o que garantiu seis vagas extras (além das cinco 
estaduais) para o próximo Campeonato Brasileiro, que será realizado no 
Yacht Club Santo Amaro, em São Paulo.
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Diretoria 
Náutica informa
As inscrições para a turma de 
Optimist Iniciantes estão aber-
tas. As aulas serão realizadas 
aos sábados e domingos, das 
9h30 às 12h30, e todo o mate-
rial utilizado será cedido pelo 
Iate. As atividades estão pre-
vistas para começar em março. 
Quem já faz parte da turma, 
também deve renovar a ma-
trícula. Outras informações: 
3329-8747.

Curso de Vela 
para adultos
Estão abertas as inscrições para 
o Curso de Vela para adultos do 
Iate Clube de Brasília. Com todo 
material cedido pelo Iate, as au-
las serão realizadas aos sábados 
e domingos, das 9h às 12h. As 
vagas são limitadas e as matrí-
culas devem ser feitas na Secre-
taria Náutica. 

Seguro 
obrigatório para 
embarcações 
Anualmente, é necessário fazer 
a renovação do seguro obriga-
tório para embarcações. É im-
portante que todos verifi quem 
o vencimento do seu seguro, 
para evitarmos transtornos. De 
acordo com a Lei nº 8.374, de 30 
de dezembro de 1991, os barcos 
motorizados são obrigados a 
contratar o Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais Causados por 
Embarcações ou por suas Cargas 
(DPEM). Para mais informações, 
procure a Secretaria Náutica ou 
ligue: 3329-8748.

Optimist: Iatistas conquistam ótimos 
resultados no Brasileiro

Classifi cação fi nal:

Felipe Rondina: 5º
Vitor Costa: 11º
Gustavo Macedo: 21º
Lucas Faria: 26º
Caio Uchoa: 55º
Igor Azevedo: 68º
Clara Felix: 85º
João Maximiliano: 96º
Tiago Brugger: 101º
Pedro Mendonça: 113º
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Carnaval
P ara quem não vai viajar durante o Carnaval, o melhor 

lugar para festejar a data é, sem dúvida, o Iate Clube de 
Brasília. O tradicional Baile da Folia será realizado em 20 

de fevereiro (segunda-feira), a partir das 22h, no Salão Social.

Sucesso em 2011, a parceria entre a cantora baiana Dhy Ribeiro 
e o DJ Felippe Brown será repetida este ano. Grandes clássicos 
do samba, pagode e as tradicionais marchinhas de Carnaval 
vão embalar a noite.

Os foliões terão motivos de sobra para caprichar nas fantasias. 
As pessoas que forem fantasiadas ao evento concorrerão ao 
sorteio de vários prêmios. Entre eles, uma passagem aérea com 
direito a acompanhante para um destino brasileiro.

Para sócios, a entrada é gratuita, sem lugar à mesa. Durante a 
festa, serão vendidos petiscos variados e bebidas. 

Confi ra os valores:

é no Iate

  Sócio

Individual........................ Entrada franca
Lugar à mesa ................. R$ 25 

 Conveniado (Clube do Exército e Clube Social da 
Unidade de Vizinhança nº 1)

Lugar à mesa .................. R$ 40

 Convidado

Lugar à mesa .................. R$ 50
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Caros Iatistas,

N esta segunda-feira (30/1), te-
rão início os serviços de co-
bertura das quadras de tênis 

G1 e G2. A obra é um desejo antigo 
dos tenistas e vai permitir o uso dos 
locais em dias de chuva e de clima 
instável. Com o investimento de R$ 
643 mil, a previsão é de que os tra-
balhos sejam fi nalizados até 30 de 
junho deste ano. Nesse período, os 
espaços também passarão por diver-
sas melhorias como pintura e revisão 
nas instalações elétricas e hidráulicas.

A Diretoria de Engenharia ressalta 
que a cobertura de telhas com iso-
lamento termo acústico terá suporte 
de uma estrutura metálica, que será 
capaz de vencer grandes vãos livres. 
As fundações serão assentadas em 
camadas de solo fi rme, passando 
pelo lençol freático com a profundi-
dade acima de oito metros. A inten-
ção é garantir a qualidade e a segu-
rança da empreitada. 

Para execução dos serviços, será ne-
cessário o desvio de alguns pontos 
da Pista de Caminhada próximos ao 
local. Por isso, pedimos a compre-
ensão do quadro social antecipada-
mente. Além de trazer mais conforto 
e comodidade para a prática de tênis 
em nosso Clube, a obra de cobertura 
das quadras G1 e G2 valorizará ainda 
mais o patrimônio da família Iatista.

Boa semana,

Mario Sergio da Costa Ramos

ANIVERSARIANTES

01/02 Julyana Machado Rodrigues, João 
Emílio Caram Rohlfs, David Chalub Mar-
tins, Marília Gonzaga de Siqueira, Leonardo 
Artigas e Vieira, João Carlos Feitoza, Luiz 
Fernando M. de Oliveira, André da Costa 
Ramos, André Luiz Piante Salles, Mari Lau-
ra Duarte, Joaquim Lucas de Castro, Adônis 
Assumpção Pereira Júnior, Cristiano Barroso 
Pinheiro Penna e Simone Iunes Machado.

02/02 Leizer Divino de Castro Valadão, Tar-
so Magnus da Cunha Frota Júnior, Márcio 
de Assis Borges, Rosana Silveira Jobim, Caio 
Pândia de Oliveira Bastone, Ivo Montene-
gro, Mario Sergio da Costa Ramos, Maria de 
Lurdes Calheiros de Lima, Antônio de Pádua 
Gonçalves Novaes, Manoel Ximenes Neto, 
Luiz Paulo Garcia Parente, Renata Meira de 
Mesquita, Fernando Toscano Costa e Flávia 
Machado Gomes P. de Oliveira.

03/02 Almerindo Augusto B. Torres, Ale-
xandre Sattin da Costa Ribeiro, Eduardo 
Curado Matta, Ricardo Alencar Machado, 
Aires Roberto dos Santos, Shirley de Faria 
S. de Carvalho, Regina Helena Geaquinto, 
Helladio Toledo Monteiro Filho, Carlos Ro-
berto Chamelete, Luiz Antônio de Souza 
Cordeiro, Luiz Ronaldo Cherulli, Rodolfo 
Rodrigues de Paula Júnior, Alessandra Mar-
queto, Alarico Antônio Cristiano Jacomo, 
Ana Carolina Machado e Dias, Hermano Al-
ves de Araújo, André Luiz Borges de Sousa 
e Emmanuel Guedes Ferreira.

28/01 Alexandre Mattos Pontual Pinheiro, 
Isabella Viegas Moraes Sarmento, Marcelo 
Lavocat Galvão, Luís Carlos Figueira Cam-

pelo, Gerson de Sousa Lima Filho, Hamilton 
Franca, Olavo Gonçalves Diniz, Álvaro Sil-
veira Júnior, André Favarini Mitraud, Edson 
Carvalho Mendonça, Alexandre de Goês 
Monteiro Cabral, Luiza Helena Sartório 
Guaraciaba e Diomédio Alves dos Santos F.

29/01 Valdecy Miguel Evangelista, Ales-
sandra de Mello Rocha, Nádia Nishimura 
Carneiro, Joaquim de Paiva e Silva, Lício 
Silva de Almeida Grangeiro, Humberto de 
Mendonça Gomes, Rojer Garrido de Madru-
ga, Francisco José T. C. de C. Pessoa, Beatriz 
Zanella, Lorena Gallo Cassini Cardillo, Maria 
Beatriz de Medeiros, Celina de Matos Souza 
e Guilherme Valadares Vasconcelos.

30/01 Ewerton Muniz de Melo, Marcelo de 
Aguiar Duarte, Gustavo Romeiro de Olivei-
ra, Alexandre Cápua Martignago, Leandro 
de Freitas Rocha, Marluce Aparecida Barbo-
sa Lima, Luiz Roberto Rizerio Amorim, Pe-
dro Carlos Abelha Peixoto, Marcello Alen-
car de Araújo, Israel Pereira Coelho, Fábio 
Simão, Hélio de Araújo Freitas e Ana Luiza 
Tamm Rabello.

31/01 Rodrigo Quixabeira Zorzin, Carmem 
Lúcia Lopes Peres, Roberto Bianchi Juliano, 
Rodrigo Theophilo Caldas, Paulo Roberto 
Nunes de Bessa, Marcelino Federal Hermi-
da Neto, Saulo de Resende Vianna Barbosa, 
Hélio Fernando Siqueira Celidonio, Lucia-
no Pessoa Luduvice, Fernanda Brandão M. 
Rocha, Eunice Maria Machado Malvar, José 
Caubi Diniz Júnior, Jalil Moufarrege, Ale-
xandre Liberal Ferreira de Santana e Alfre-
do de Souza L. C. Carrijó.

SAUNA SECA

Horário de funcionamento ampliado 
A partir de 1º de fevereiro (quarta-feira), a Sauna Seca funcionará das 9h às 21h30 
de segunda a sexta-feira. Vale ressaltar que o novo horário será em caráter experi-
mental ao longo de três meses. Caso haja demanda, a ampliação do funcionamen-
to poderá ser mantida.

EMIATE

Curso de Fotografi a Digital abre inscrições
A partir desta quarta-feira (1º/2), os sócios podem se inscrever para o Curso de Foto-
grafi a Digital, que terá início em 16 de abril. As aulas serão realizadas às segundas 
e quartas-feiras, das 9h às 12h, na Antiga Academia. A taxa é de R$ 600 e poderá 
ser dividida no cheque ou em débito na mensalidade. O curso terá a duração de 
aproximadamente dois meses. Focalização, fotometria, balanço do branco e uso do 
fl ash estarão entre os temas das aulas, que também ensinarão a ajustar de maneira 
adequada os equipamentos fotográfi cos.

Ainda existem Pierrots e Colombinas 
Com o tema Ainda existem Pierrots e Colombinas, o baile de Carnaval do Emiate será 
realizado em 17 de fevereiro (sexta-feira), a partir das 20h, na Antiga Sede. O evento 
contará com a participação de um DJ da cidade, que tocará as populares marchinhas. 
Durante a noite, será oferecido buffet com mesa posta, além de água, cerveja, refri-
gerante e suco. Os preços são de R$ 20 para sócios e R$ 40 para convidados.

AGENDA

Feijoada 
Pré-Carnaval 
Data: 11/2 (sábado)
Local: Salão Social

Baile “Ainda 
existem Pierrots e 
Colombinas”
Data: 17/2 (sexta-feira)
Local: Antiga Sede

Matinê da Alegria
Data: 19/2 (domingo)
Local: Salão Social

NOVOS SÓCIOS

A comissão de Sindicância está examinando 
as seguintes propostas de admissão ao Iate 
Clube de Brasília:

Ariel Lôbo de Oliveira, 
Rafael Avelino Rios Guércio, 
Ana Carolina de Lima Rick, 

Ana Lúcia Rocha Studart, Su Yi 
Song, Silvana Darc Gonçalves, José 

Carlos Ricardo de Albuquerque

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

SOCIAL

Árvores serão substituídas
Com o objetivo de garantir a segurança dos frequentadores, 
três árvores da espécie Pachira Aguatica, popularmente co-
nhecida como “Monguba”, serão retiradas da área próxima 
à Piscina do Feijão.

As árvores estão condenadas em todo o Distrito Federal, pois 
uma espécie de besouro (Coleoptero Euchroma Gigantea), 
cujas larvas fazem galerias no tronco e sistema radicular, suga 
a seiva, causando o enfraquecimento das mesmas. Tal pro-

cesso tem causado a queda inesperada das árvores e 
eventuais acidentes podem acontecer.

Como as árvores proporcionam um belo vi-
sual e sombra em um dos locais mais fre-
quentados pelo quadro social, novas espé-
cies serão plantadas. Tão bonitas quanto 
as Mongubas, o Jambo Vermelho India-
no (myrtacea- eugenia malaecensis) e o 
Lamdim (Guttiferae-Calophyllum brasi-
liensis), serão as espécies “substitutas”. 
As árvores são resistentes, as folhas não 

caem com tanta frequência durante o pe-
ríodo da seca e as copas produzem sombra 

muito agradável.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO
DECISÃO 006/2012 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clu-
be de Brasília, no uso de suas atribuições estatutárias e 
regimentais, nos termos do art. 16, inciso IX do Regimen-
to Interno,

RESOLVE:

Designar o Conselheiro Efetivo EVERALDO MAIA para 
substituir o Ex-Conselheiro INDALECIO MARTINS DAL 
SECCHI como membro da Comissão, composta ainda pe-
los Conselheiros Natos DARIONE NUNES CARDOSO, que 
a preside, e FRANCISCO YIDA, instituída para emitir pare-
cer sobre o Regimento Interno do Conselho Diretor.      

Brasília, 26 de janeiro 2012.

GERALDO BRINDEIRO
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Feijoada Pré-Carnaval: Aproveite os valores promocionais
Os preços do primeiro lote para a Feijoada 
Pré-Carnaval 2012 seguem até este domingo 
(29/1). Os valores são de R$ 60 para sócios e 
R$ 80 para convidados. O evento será realiza-
do em 11 de fevereiro (sábado), a partir das 
12h, no Salão Social. O ingresso dá direito à 
feijoada completa, serviço de open bar (água, 
caipirinha, cerveja, refrigerante e suco), sobre-
mesa e uma camiseta personalizada.

A Velha Guarda Musical de Vila Isabel será a 
principal atração do evento. O grupo carioca, 

apadrinhado por Martinho da Vila, promete 
entoar os melhores sambas enredos das es-
colas do Rio de Janeiro, além de resgatar os 
tradicionais sambas de Noel Rosa e reveren-
ciar outros clássicos da música nacional. Um 
DJ brasiliense também vai agitar o evento com 
tradicionais marchinhas que marcaram época. 

Preços a partir de 30 de janeiro (segunda-feira)

  Sócio ........................ R$ 70

  Convidado ............... R$ 90

Folia para a criançada
Para os pequenos, também não faltará diversão no Car-
naval. O Salão Social será palco de uma festa muito ani-
mada, colorida e cheia de fantasia. A Matinê da Alegria 
será em 19 de fevereiro (domingo), das 15h às 19h.

Entre as atividades, o Grupo Ciranda realizará brinca-
deiras, pintura de rosto e animação com personagens 
infantis. Além disso, um DJ promete agitar a pista de 
dança para os pequenos foliões. 

Para repor as energias, refrigerante, água, suco, pipoca, 
algodão-doce, crepe, mini pizza, churros, hambúrguer e 
batata frita serão vendidos durante a Matinê. Os ingres-
sos estão disponíveis na Tesouraria. 

Veja os preços:

  Sócio.................................. Entrada franca
 Convidado
Até 4 anos............................. Entrada franca
De 5 a 8 anos ....................... R$ 20 
Acima de 9 anos e adulto ... R$ 30

Circo: Atividades 
voltam em 5/2
As aulas da Ofi cina de Circo, gratuitas 
para o quadro social e convidados, se-
rão retomadas em 5 de fevereiro. As 
atividades são ministradas aos domin-
gos e feriados, das 13h às 15h, próxi-
mo ao Ginásio de Esportes.

Retorno das aulas de patinação adiado
O retorno das aulas de patinação, previs-
to para 1º de fevereiro (quarta-feira), será 
adiado por tempo indeterminado.

Devido às fortes chuvas, o Ginásio de Es-
portes fi cou alagado e passa por vários 
serviços de manutenção. Diversos setores 
do Clube estão envolvidos para que o lo-

cal esteja, o quanto antes, em condições 
para o retorno das atividades.

A Superintendência de Esportes e Secreta-
ria de Patinação trabalham para encontrar 
locais alternativos para a prática da moda-
lidade e, assim que possível, comunicarão 
aos alunos sobre o retorno das aulas.

AVISOS
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Caros Iatistas,

N esta segunda-feira (30/1), te-
rão início os serviços de co-
bertura das quadras de tênis 

G1 e G2. A obra é um desejo antigo 
dos tenistas e vai permitir o uso dos 
locais em dias de chuva e de clima 
instável. Com o investimento de R$ 
643 mil, a previsão é de que os tra-
balhos sejam fi nalizados até 30 de 
junho deste ano. Nesse período, os 
espaços também passarão por diver-
sas melhorias como pintura e revisão 
nas instalações elétricas e hidráulicas.

A Diretoria de Engenharia ressalta 
que a cobertura de telhas com iso-
lamento termo acústico terá suporte 
de uma estrutura metálica, que será 
capaz de vencer grandes vãos livres. 
As fundações serão assentadas em 
camadas de solo fi rme, passando 
pelo lençol freático com a profundi-
dade acima de oito metros. A inten-
ção é garantir a qualidade e a segu-
rança da empreitada. 

Para execução dos serviços, será ne-
cessário o desvio de alguns pontos 
da Pista de Caminhada próximos ao 
local. Por isso, pedimos a compre-
ensão do quadro social antecipada-
mente. Além de trazer mais conforto 
e comodidade para a prática de tênis 
em nosso Clube, a obra de cobertura 
das quadras G1 e G2 valorizará ainda 
mais o patrimônio da família Iatista.

Boa semana,

Mario Sergio da Costa Ramos

ANIVERSARIANTES

01/02 Julyana Machado Rodrigues, João 
Emílio Caram Rohlfs, David Chalub Mar-
tins, Marília Gonzaga de Siqueira, Leonardo 
Artigas e Vieira, João Carlos Feitoza, Luiz 
Fernando M. de Oliveira, André da Costa 
Ramos, André Luiz Piante Salles, Mari Lau-
ra Duarte, Joaquim Lucas de Castro, Adônis 
Assumpção Pereira Júnior, Cristiano Barroso 
Pinheiro Penna e Simone Iunes Machado.

02/02 Leizer Divino de Castro Valadão, Tar-
so Magnus da Cunha Frota Júnior, Márcio 
de Assis Borges, Rosana Silveira Jobim, Caio 
Pândia de Oliveira Bastone, Ivo Montene-
gro, Mario Sergio da Costa Ramos, Maria de 
Lurdes Calheiros de Lima, Antônio de Pádua 
Gonçalves Novaes, Manoel Ximenes Neto, 
Luiz Paulo Garcia Parente, Renata Meira de 
Mesquita, Fernando Toscano Costa e Flávia 
Machado Gomes P. de Oliveira.

03/02 Almerindo Augusto B. Torres, Ale-
xandre Sattin da Costa Ribeiro, Eduardo 
Curado Matta, Ricardo Alencar Machado, 
Aires Roberto dos Santos, Shirley de Faria 
S. de Carvalho, Regina Helena Geaquinto, 
Helladio Toledo Monteiro Filho, Carlos Ro-
berto Chamelete, Luiz Antônio de Souza 
Cordeiro, Luiz Ronaldo Cherulli, Rodolfo 
Rodrigues de Paula Júnior, Alessandra Mar-
queto, Alarico Antônio Cristiano Jacomo, 
Ana Carolina Machado e Dias, Hermano Al-
ves de Araújo, André Luiz Borges de Sousa 
e Emmanuel Guedes Ferreira.

28/01 Alexandre Mattos Pontual Pinheiro, 
Isabella Viegas Moraes Sarmento, Marcelo 
Lavocat Galvão, Luís Carlos Figueira Cam-

pelo, Gerson de Sousa Lima Filho, Hamilton 
Franca, Olavo Gonçalves Diniz, Álvaro Sil-
veira Júnior, André Favarini Mitraud, Edson 
Carvalho Mendonça, Alexandre de Goês 
Monteiro Cabral, Luiza Helena Sartório 
Guaraciaba e Diomédio Alves dos Santos F.

29/01 Valdecy Miguel Evangelista, Ales-
sandra de Mello Rocha, Nádia Nishimura 
Carneiro, Joaquim de Paiva e Silva, Lício 
Silva de Almeida Grangeiro, Humberto de 
Mendonça Gomes, Rojer Garrido de Madru-
ga, Francisco José T. C. de C. Pessoa, Beatriz 
Zanella, Lorena Gallo Cassini Cardillo, Maria 
Beatriz de Medeiros, Celina de Matos Souza 
e Guilherme Valadares Vasconcelos.

30/01 Ewerton Muniz de Melo, Marcelo de 
Aguiar Duarte, Gustavo Romeiro de Olivei-
ra, Alexandre Cápua Martignago, Leandro 
de Freitas Rocha, Marluce Aparecida Barbo-
sa Lima, Luiz Roberto Rizerio Amorim, Pe-
dro Carlos Abelha Peixoto, Marcello Alen-
car de Araújo, Israel Pereira Coelho, Fábio 
Simão, Hélio de Araújo Freitas e Ana Luiza 
Tamm Rabello.

31/01 Rodrigo Quixabeira Zorzin, Carmem 
Lúcia Lopes Peres, Roberto Bianchi Juliano, 
Rodrigo Theophilo Caldas, Paulo Roberto 
Nunes de Bessa, Marcelino Federal Hermi-
da Neto, Saulo de Resende Vianna Barbosa, 
Hélio Fernando Siqueira Celidonio, Lucia-
no Pessoa Luduvice, Fernanda Brandão M. 
Rocha, Eunice Maria Machado Malvar, José 
Caubi Diniz Júnior, Jalil Moufarrege, Ale-
xandre Liberal Ferreira de Santana e Alfre-
do de Souza L. C. Carrijó.

SAUNA SECA

Horário de funcionamento ampliado 
A partir de 1º de fevereiro (quarta-feira), a Sauna Seca funcionará das 9h às 21h30 
de segunda a sexta-feira. Vale ressaltar que o novo horário será em caráter experi-
mental ao longo de três meses. Caso haja demanda, a ampliação do funcionamen-
to poderá ser mantida.

EMIATE

Curso de Fotografi a Digital abre inscrições
A partir desta quarta-feira (1º/2), os sócios podem se inscrever para o Curso de Foto-
grafi a Digital, que terá início em 16 de abril. As aulas serão realizadas às segundas 
e quartas-feiras, das 9h às 12h, na Antiga Academia. A taxa é de R$ 600 e poderá 
ser dividida no cheque ou em débito na mensalidade. O curso terá a duração de 
aproximadamente dois meses. Focalização, fotometria, balanço do branco e uso do 
fl ash estarão entre os temas das aulas, que também ensinarão a ajustar de maneira 
adequada os equipamentos fotográfi cos.

Ainda existem Pierrots e Colombinas 
Com o tema Ainda existem Pierrots e Colombinas, o baile de Carnaval do Emiate será 
realizado em 17 de fevereiro (sexta-feira), a partir das 20h, na Antiga Sede. O evento 
contará com a participação de um DJ da cidade, que tocará as populares marchinhas. 
Durante a noite, será oferecido buffet com mesa posta, além de água, cerveja, refri-
gerante e suco. Os preços são de R$ 20 para sócios e R$ 40 para convidados.

AGENDA

Feijoada 
Pré-Carnaval 
Data: 11/2 (sábado)
Local: Salão Social

Baile “Ainda 
existem Pierrots e 
Colombinas”
Data: 17/2 (sexta-feira)
Local: Antiga Sede

Matinê da Alegria
Data: 19/2 (domingo)
Local: Salão Social

NOVOS SÓCIOS

A comissão de Sindicância está examinando 
as seguintes propostas de admissão ao Iate 
Clube de Brasília:

Ariel Lôbo de Oliveira, 
Rafael Avelino Rios Guércio, 
Ana Carolina de Lima Rick, 

Ana Lúcia Rocha Studart, Su Yi 
Song, Silvana Darc Gonçalves, José 

Carlos Ricardo de Albuquerque

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

SOCIAL

Árvores serão substituídas
Com o objetivo de garantir a segurança dos frequentadores, 
três árvores da espécie Pachira Aguatica, popularmente co-
nhecida como “Monguba”, serão retiradas da área próxima 
à Piscina do Feijão.

As árvores estão condenadas em todo o Distrito Federal, pois 
uma espécie de besouro (Coleoptero Euchroma Gigantea), 
cujas larvas fazem galerias no tronco e sistema radicular, suga 
a seiva, causando o enfraquecimento das mesmas. Tal pro-

cesso tem causado a queda inesperada das árvores e 
eventuais acidentes podem acontecer.

Como as árvores proporcionam um belo vi-
sual e sombra em um dos locais mais fre-
quentados pelo quadro social, novas espé-
cies serão plantadas. Tão bonitas quanto 
as Mongubas, o Jambo Vermelho India-
no (myrtacea- eugenia malaecensis) e o 
Lamdim (Guttiferae-Calophyllum brasi-
liensis), serão as espécies “substitutas”. 
As árvores são resistentes, as folhas não 

caem com tanta frequência durante o pe-
ríodo da seca e as copas produzem sombra 

muito agradável.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO
DECISÃO 006/2012 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clu-
be de Brasília, no uso de suas atribuições estatutárias e 
regimentais, nos termos do art. 16, inciso IX do Regimen-
to Interno,

RESOLVE:

Designar o Conselheiro Efetivo EVERALDO MAIA para 
substituir o Ex-Conselheiro INDALECIO MARTINS DAL 
SECCHI como membro da Comissão, composta ainda pe-
los Conselheiros Natos DARIONE NUNES CARDOSO, que 
a preside, e FRANCISCO YIDA, instituída para emitir pare-
cer sobre o Regimento Interno do Conselho Diretor.      

Brasília, 26 de janeiro 2012.

GERALDO BRINDEIRO
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Feijoada Pré-Carnaval: Aproveite os valores promocionais
Os preços do primeiro lote para a Feijoada 
Pré-Carnaval 2012 seguem até este domingo 
(29/1). Os valores são de R$ 60 para sócios e 
R$ 80 para convidados. O evento será realiza-
do em 11 de fevereiro (sábado), a partir das 
12h, no Salão Social. O ingresso dá direito à 
feijoada completa, serviço de open bar (água, 
caipirinha, cerveja, refrigerante e suco), sobre-
mesa e uma camiseta personalizada.

A Velha Guarda Musical de Vila Isabel será a 
principal atração do evento. O grupo carioca, 

apadrinhado por Martinho da Vila, promete 
entoar os melhores sambas enredos das es-
colas do Rio de Janeiro, além de resgatar os 
tradicionais sambas de Noel Rosa e reveren-
ciar outros clássicos da música nacional. Um 
DJ brasiliense também vai agitar o evento com 
tradicionais marchinhas que marcaram época. 

Preços a partir de 30 de janeiro (segunda-feira)

  Sócio ........................ R$ 70

  Convidado ............... R$ 90

Folia para a criançada
Para os pequenos, também não faltará diversão no Car-
naval. O Salão Social será palco de uma festa muito ani-
mada, colorida e cheia de fantasia. A Matinê da Alegria 
será em 19 de fevereiro (domingo), das 15h às 19h.

Entre as atividades, o Grupo Ciranda realizará brinca-
deiras, pintura de rosto e animação com personagens 
infantis. Além disso, um DJ promete agitar a pista de 
dança para os pequenos foliões. 

Para repor as energias, refrigerante, água, suco, pipoca, 
algodão-doce, crepe, mini pizza, churros, hambúrguer e 
batata frita serão vendidos durante a Matinê. Os ingres-
sos estão disponíveis na Tesouraria. 

Veja os preços:

  Sócio.................................. Entrada franca
 Convidado
Até 4 anos............................. Entrada franca
De 5 a 8 anos ....................... R$ 20 
Acima de 9 anos e adulto ... R$ 30

Circo: Atividades 
voltam em 5/2
As aulas da Ofi cina de Circo, gratuitas 
para o quadro social e convidados, se-
rão retomadas em 5 de fevereiro. As 
atividades são ministradas aos domin-
gos e feriados, das 13h às 15h, próxi-
mo ao Ginásio de Esportes.

Retorno das aulas de patinação adiado
O retorno das aulas de patinação, previs-
to para 1º de fevereiro (quarta-feira), será 
adiado por tempo indeterminado.

Devido às fortes chuvas, o Ginásio de Es-
portes fi cou alagado e passa por vários 
serviços de manutenção. Diversos setores 
do Clube estão envolvidos para que o lo-

cal esteja, o quanto antes, em condições 
para o retorno das atividades.

A Superintendência de Esportes e Secreta-
ria de Patinação trabalham para encontrar 
locais alternativos para a prática da moda-
lidade e, assim que possível, comunicarão 
aos alunos sobre o retorno das aulas.

AVISOS
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Caros Iatistas,

N esta segunda-feira (30/1), te-
rão início os serviços de co-
bertura das quadras de tênis 

G1 e G2. A obra é um desejo antigo 
dos tenistas e vai permitir o uso dos 
locais em dias de chuva e de clima 
instável. Com o investimento de R$ 
643 mil, a previsão é de que os tra-
balhos sejam fi nalizados até 30 de 
junho deste ano. Nesse período, os 
espaços também passarão por diver-
sas melhorias como pintura e revisão 
nas instalações elétricas e hidráulicas.

A Diretoria de Engenharia ressalta 
que a cobertura de telhas com iso-
lamento termo acústico terá suporte 
de uma estrutura metálica, que será 
capaz de vencer grandes vãos livres. 
As fundações serão assentadas em 
camadas de solo fi rme, passando 
pelo lençol freático com a profundi-
dade acima de oito metros. A inten-
ção é garantir a qualidade e a segu-
rança da empreitada. 

Para execução dos serviços, será ne-
cessário o desvio de alguns pontos 
da Pista de Caminhada próximos ao 
local. Por isso, pedimos a compre-
ensão do quadro social antecipada-
mente. Além de trazer mais conforto 
e comodidade para a prática de tênis 
em nosso Clube, a obra de cobertura 
das quadras G1 e G2 valorizará ainda 
mais o patrimônio da família Iatista.

Boa semana,

Mario Sergio da Costa Ramos

ANIVERSARIANTES

01/02 Julyana Machado Rodrigues, João 
Emílio Caram Rohlfs, David Chalub Mar-
tins, Marília Gonzaga de Siqueira, Leonardo 
Artigas e Vieira, João Carlos Feitoza, Luiz 
Fernando M. de Oliveira, André da Costa 
Ramos, André Luiz Piante Salles, Mari Lau-
ra Duarte, Joaquim Lucas de Castro, Adônis 
Assumpção Pereira Júnior, Cristiano Barroso 
Pinheiro Penna e Simone Iunes Machado.

02/02 Leizer Divino de Castro Valadão, Tar-
so Magnus da Cunha Frota Júnior, Márcio 
de Assis Borges, Rosana Silveira Jobim, Caio 
Pândia de Oliveira Bastone, Ivo Montene-
gro, Mario Sergio da Costa Ramos, Maria de 
Lurdes Calheiros de Lima, Antônio de Pádua 
Gonçalves Novaes, Manoel Ximenes Neto, 
Luiz Paulo Garcia Parente, Renata Meira de 
Mesquita, Fernando Toscano Costa e Flávia 
Machado Gomes P. de Oliveira.

03/02 Almerindo Augusto B. Torres, Ale-
xandre Sattin da Costa Ribeiro, Eduardo 
Curado Matta, Ricardo Alencar Machado, 
Aires Roberto dos Santos, Shirley de Faria 
S. de Carvalho, Regina Helena Geaquinto, 
Helladio Toledo Monteiro Filho, Carlos Ro-
berto Chamelete, Luiz Antônio de Souza 
Cordeiro, Luiz Ronaldo Cherulli, Rodolfo 
Rodrigues de Paula Júnior, Alessandra Mar-
queto, Alarico Antônio Cristiano Jacomo, 
Ana Carolina Machado e Dias, Hermano Al-
ves de Araújo, André Luiz Borges de Sousa 
e Emmanuel Guedes Ferreira.

28/01 Alexandre Mattos Pontual Pinheiro, 
Isabella Viegas Moraes Sarmento, Marcelo 
Lavocat Galvão, Luís Carlos Figueira Cam-

pelo, Gerson de Sousa Lima Filho, Hamilton 
Franca, Olavo Gonçalves Diniz, Álvaro Sil-
veira Júnior, André Favarini Mitraud, Edson 
Carvalho Mendonça, Alexandre de Goês 
Monteiro Cabral, Luiza Helena Sartório 
Guaraciaba e Diomédio Alves dos Santos F.

29/01 Valdecy Miguel Evangelista, Ales-
sandra de Mello Rocha, Nádia Nishimura 
Carneiro, Joaquim de Paiva e Silva, Lício 
Silva de Almeida Grangeiro, Humberto de 
Mendonça Gomes, Rojer Garrido de Madru-
ga, Francisco José T. C. de C. Pessoa, Beatriz 
Zanella, Lorena Gallo Cassini Cardillo, Maria 
Beatriz de Medeiros, Celina de Matos Souza 
e Guilherme Valadares Vasconcelos.

30/01 Ewerton Muniz de Melo, Marcelo de 
Aguiar Duarte, Gustavo Romeiro de Olivei-
ra, Alexandre Cápua Martignago, Leandro 
de Freitas Rocha, Marluce Aparecida Barbo-
sa Lima, Luiz Roberto Rizerio Amorim, Pe-
dro Carlos Abelha Peixoto, Marcello Alen-
car de Araújo, Israel Pereira Coelho, Fábio 
Simão, Hélio de Araújo Freitas e Ana Luiza 
Tamm Rabello.

31/01 Rodrigo Quixabeira Zorzin, Carmem 
Lúcia Lopes Peres, Roberto Bianchi Juliano, 
Rodrigo Theophilo Caldas, Paulo Roberto 
Nunes de Bessa, Marcelino Federal Hermi-
da Neto, Saulo de Resende Vianna Barbosa, 
Hélio Fernando Siqueira Celidonio, Lucia-
no Pessoa Luduvice, Fernanda Brandão M. 
Rocha, Eunice Maria Machado Malvar, José 
Caubi Diniz Júnior, Jalil Moufarrege, Ale-
xandre Liberal Ferreira de Santana e Alfre-
do de Souza L. C. Carrijó.

SAUNA SECA

Horário de funcionamento ampliado 
A partir de 1º de fevereiro (quarta-feira), a Sauna Seca funcionará das 9h às 21h30 
de segunda a sexta-feira. Vale ressaltar que o novo horário será em caráter experi-
mental ao longo de três meses. Caso haja demanda, a ampliação do funcionamen-
to poderá ser mantida.

EMIATE

Curso de Fotografi a Digital abre inscrições
A partir desta quarta-feira (1º/2), os sócios podem se inscrever para o Curso de Foto-
grafi a Digital, que terá início em 16 de abril. As aulas serão realizadas às segundas 
e quartas-feiras, das 9h às 12h, na Antiga Academia. A taxa é de R$ 600 e poderá 
ser dividida no cheque ou em débito na mensalidade. O curso terá a duração de 
aproximadamente dois meses. Focalização, fotometria, balanço do branco e uso do 
fl ash estarão entre os temas das aulas, que também ensinarão a ajustar de maneira 
adequada os equipamentos fotográfi cos.

Ainda existem Pierrots e Colombinas 
Com o tema Ainda existem Pierrots e Colombinas, o baile de Carnaval do Emiate será 
realizado em 17 de fevereiro (sexta-feira), a partir das 20h, na Antiga Sede. O evento 
contará com a participação de um DJ da cidade, que tocará as populares marchinhas. 
Durante a noite, será oferecido buffet com mesa posta, além de água, cerveja, refri-
gerante e suco. Os preços são de R$ 20 para sócios e R$ 40 para convidados.

AGENDA

Feijoada 
Pré-Carnaval 
Data: 11/2 (sábado)
Local: Salão Social

Baile “Ainda 
existem Pierrots e 
Colombinas”
Data: 17/2 (sexta-feira)
Local: Antiga Sede

Matinê da Alegria
Data: 19/2 (domingo)
Local: Salão Social

NOVOS SÓCIOS

A comissão de Sindicância está examinando 
as seguintes propostas de admissão ao Iate 
Clube de Brasília:

Ariel Lôbo de Oliveira, 
Rafael Avelino Rios Guércio, 
Ana Carolina de Lima Rick, 

Ana Lúcia Rocha Studart, Su Yi 
Song, Silvana Darc Gonçalves, José 

Carlos Ricardo de Albuquerque

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

SOCIAL

Árvores serão substituídas
Com o objetivo de garantir a segurança dos frequentadores, 
três árvores da espécie Pachira Aguatica, popularmente co-
nhecida como “Monguba”, serão retiradas da área próxima 
à Piscina do Feijão.

As árvores estão condenadas em todo o Distrito Federal, pois 
uma espécie de besouro (Coleoptero Euchroma Gigantea), 
cujas larvas fazem galerias no tronco e sistema radicular, suga 
a seiva, causando o enfraquecimento das mesmas. Tal pro-

cesso tem causado a queda inesperada das árvores e 
eventuais acidentes podem acontecer.

Como as árvores proporcionam um belo vi-
sual e sombra em um dos locais mais fre-
quentados pelo quadro social, novas espé-
cies serão plantadas. Tão bonitas quanto 
as Mongubas, o Jambo Vermelho India-
no (myrtacea- eugenia malaecensis) e o 
Lamdim (Guttiferae-Calophyllum brasi-
liensis), serão as espécies “substitutas”. 
As árvores são resistentes, as folhas não 

caem com tanta frequência durante o pe-
ríodo da seca e as copas produzem sombra 

muito agradável.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO
DECISÃO 006/2012 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clu-
be de Brasília, no uso de suas atribuições estatutárias e 
regimentais, nos termos do art. 16, inciso IX do Regimen-
to Interno,

RESOLVE:

Designar o Conselheiro Efetivo EVERALDO MAIA para 
substituir o Ex-Conselheiro INDALECIO MARTINS DAL 
SECCHI como membro da Comissão, composta ainda pe-
los Conselheiros Natos DARIONE NUNES CARDOSO, que 
a preside, e FRANCISCO YIDA, instituída para emitir pare-
cer sobre o Regimento Interno do Conselho Diretor.      

Brasília, 26 de janeiro 2012.

GERALDO BRINDEIRO
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Feijoada Pré-Carnaval: Aproveite os valores promocionais
Os preços do primeiro lote para a Feijoada 
Pré-Carnaval 2012 seguem até este domingo 
(29/1). Os valores são de R$ 60 para sócios e 
R$ 80 para convidados. O evento será realiza-
do em 11 de fevereiro (sábado), a partir das 
12h, no Salão Social. O ingresso dá direito à 
feijoada completa, serviço de open bar (água, 
caipirinha, cerveja, refrigerante e suco), sobre-
mesa e uma camiseta personalizada.

A Velha Guarda Musical de Vila Isabel será a 
principal atração do evento. O grupo carioca, 

apadrinhado por Martinho da Vila, promete 
entoar os melhores sambas enredos das es-
colas do Rio de Janeiro, além de resgatar os 
tradicionais sambas de Noel Rosa e reveren-
ciar outros clássicos da música nacional. Um 
DJ brasiliense também vai agitar o evento com 
tradicionais marchinhas que marcaram época. 

Preços a partir de 30 de janeiro (segunda-feira)

  Sócio ........................ R$ 70

  Convidado ............... R$ 90

Folia para a criançada
Para os pequenos, também não faltará diversão no Car-
naval. O Salão Social será palco de uma festa muito ani-
mada, colorida e cheia de fantasia. A Matinê da Alegria 
será em 19 de fevereiro (domingo), das 15h às 19h.

Entre as atividades, o Grupo Ciranda realizará brinca-
deiras, pintura de rosto e animação com personagens 
infantis. Além disso, um DJ promete agitar a pista de 
dança para os pequenos foliões. 

Para repor as energias, refrigerante, água, suco, pipoca, 
algodão-doce, crepe, mini pizza, churros, hambúrguer e 
batata frita serão vendidos durante a Matinê. Os ingres-
sos estão disponíveis na Tesouraria. 

Veja os preços:

  Sócio.................................. Entrada franca
 Convidado
Até 4 anos............................. Entrada franca
De 5 a 8 anos ....................... R$ 20 
Acima de 9 anos e adulto ... R$ 30

Circo: Atividades 
voltam em 5/2
As aulas da Ofi cina de Circo, gratuitas 
para o quadro social e convidados, se-
rão retomadas em 5 de fevereiro. As 
atividades são ministradas aos domin-
gos e feriados, das 13h às 15h, próxi-
mo ao Ginásio de Esportes.

Retorno das aulas de patinação adiado
O retorno das aulas de patinação, previs-
to para 1º de fevereiro (quarta-feira), será 
adiado por tempo indeterminado.

Devido às fortes chuvas, o Ginásio de Es-
portes fi cou alagado e passa por vários 
serviços de manutenção. Diversos setores 
do Clube estão envolvidos para que o lo-

cal esteja, o quanto antes, em condições 
para o retorno das atividades.

A Superintendência de Esportes e Secreta-
ria de Patinação trabalham para encontrar 
locais alternativos para a prática da moda-
lidade e, assim que possível, comunicarão 
aos alunos sobre o retorno das aulas.

AVISOS



EDIÇÃO Nº 4, DE 28 DE JANEIRO A 3 DE FEVEREIRO DE 2012 5 EDIÇÃO Nº 4, DE 28 DE JANEIRO A 3 DE FEVEREIRO DE 20126

O canal de comunicação com o sócio.

ouvidoria@iatebsb.com.br
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NÁUTICA

DIRETOR
DO DIA

28/1/2012
Sábado

André de Azevedo Machado

29/1/2012
Domingo
Jose Luís R. Gurgel de Sousa

ESPECIAL

C om índices de satisfação superiores 
a 95%, chegou ao fi m a 42ª Colônia 
de Férias do Iate, que nesta edição 

homenageou o saudoso Quintin Segovia. A 
Vela nas Férias, que chegou a sua 11ª edição, 
também registrou percentuais positivos nas 
avaliações dos pais e responsáveis, segun-
do pesquisa realizada pela coordenação do 
evento. 

A programação especial, com ofi cinas varia-
das, passeios externos e atividades lúdicas, foi 
muito elogiada pelos participantes da chama-
da Temporada de Alegria. Ao todo, 355 colo-
nins marcaram presença e as vagas da turma 
da Vela foram praticamente esgotadas.

Desta vez, o tema escolhido foi “Culturas 
com alegria Brasil e Paraguai”. Durante o 
show de encerramento, no Ginásio da Pete-
ca, os pequenos protagonizaram encantado-
ras apresentações de cantos e dança. Acesse 
www.iateclubedebrasilia.com.br e confi ra to-
das as fotos. 

Temporada de Alegria:
Diversão do começo ao fi m

Emiate:
Seguem abertas as inscrições para os cursos de Hatha Yoga, Mosaico, Dança de Salão, Pintura e Desenho
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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

Emoção e luta até a última regata. Assim 
foi a disputa do 40º Campeonato Brasi-
leiro da Classe Optimist. A competição, 
sediada pelo Clube dos Jangadeiros, 
terminou no último sábado, em Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul. Na água, 122 
competidores enfrentaram o sol forte e 
velejaram como gente grande, encaran-
do ventos de até 13 nós. 

Mais uma vez, os atletas que defende-
ram as cores do Iate Clube de Brasília 
mostraram muita garra e superação. 
Destaque para o Iatista Felipe Rondina, 
que conquistou o quinto lugar no geral.

Após 12 regatas, com uma velejada 
constante e segura, a Flotilha do Cerrado conseguiu colocar seis atletas 
entre os 70 primeiros, o que garantiu seis vagas extras (além das cinco 
estaduais) para o próximo Campeonato Brasileiro, que será realizado no 
Yacht Club Santo Amaro, em São Paulo.
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Diretoria 
Náutica informa
As inscrições para a turma de 
Optimist Iniciantes estão aber-
tas. As aulas serão realizadas 
aos sábados e domingos, das 
9h30 às 12h30, e todo o mate-
rial utilizado será cedido pelo 
Iate. As atividades estão pre-
vistas para começar em março. 
Quem já faz parte da turma, 
também deve renovar a ma-
trícula. Outras informações: 
3329-8747.

Curso de Vela 
para adultos
Estão abertas as inscrições para 
o Curso de Vela para adultos do 
Iate Clube de Brasília. Com todo 
material cedido pelo Iate, as au-
las serão realizadas aos sábados 
e domingos, das 9h às 12h. As 
vagas são limitadas e as matrí-
culas devem ser feitas na Secre-
taria Náutica. 

Seguro 
obrigatório para 
embarcações 
Anualmente, é necessário fazer 
a renovação do seguro obriga-
tório para embarcações. É im-
portante que todos verifi quem 
o vencimento do seu seguro, 
para evitarmos transtornos. De 
acordo com a Lei nº 8.374, de 30 
de dezembro de 1991, os barcos 
motorizados são obrigados a 
contratar o Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais Causados por 
Embarcações ou por suas Cargas 
(DPEM). Para mais informações, 
procure a Secretaria Náutica ou 
ligue: 3329-8748.

Optimist: Iatistas conquistam ótimos 
resultados no Brasileiro

Classifi cação fi nal:

Felipe Rondina: 5º
Vitor Costa: 11º
Gustavo Macedo: 21º
Lucas Faria: 26º
Caio Uchoa: 55º
Igor Azevedo: 68º
Clara Felix: 85º
João Maximiliano: 96º
Tiago Brugger: 101º
Pedro Mendonça: 113º
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Carnaval
P ara quem não vai viajar durante o Carnaval, o melhor 

lugar para festejar a data é, sem dúvida, o Iate Clube de 
Brasília. O tradicional Baile da Folia será realizado em 20 

de fevereiro (segunda-feira), a partir das 22h, no Salão Social.

Sucesso em 2011, a parceria entre a cantora baiana Dhy Ribeiro 
e o DJ Felippe Brown será repetida este ano. Grandes clássicos 
do samba, pagode e as tradicionais marchinhas de Carnaval 
vão embalar a noite.

Os foliões terão motivos de sobra para caprichar nas fantasias. 
As pessoas que forem fantasiadas ao evento concorrerão ao 
sorteio de vários prêmios. Entre eles, uma passagem aérea com 
direito a acompanhante para um destino brasileiro.

Para sócios, a entrada é gratuita, sem lugar à mesa. Durante a 
festa, serão vendidos petiscos variados e bebidas. 

Confi ra os valores:

é no Iate

  Sócio

Individual........................ Entrada franca
Lugar à mesa ................. R$ 25 

 Conveniado (Clube do Exército e Clube Social da 
Unidade de Vizinhança nº 1)

Lugar à mesa .................. R$ 40

 Convidado

Lugar à mesa .................. R$ 50
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O canal de comunicação com o sócio.
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NÁUTICA

DIRETOR
DO DIA

28/1/2012
Sábado

André de Azevedo Machado

29/1/2012
Domingo
Jose Luís R. Gurgel de Sousa

ESPECIAL

C om índices de satisfação superiores 
a 95%, chegou ao fi m a 42ª Colônia 
de Férias do Iate, que nesta edição 

homenageou o saudoso Quintin Segovia. A 
Vela nas Férias, que chegou a sua 11ª edição, 
também registrou percentuais positivos nas 
avaliações dos pais e responsáveis, segun-
do pesquisa realizada pela coordenação do 
evento. 

A programação especial, com ofi cinas varia-
das, passeios externos e atividades lúdicas, foi 
muito elogiada pelos participantes da chama-
da Temporada de Alegria. Ao todo, 355 colo-
nins marcaram presença e as vagas da turma 
da Vela foram praticamente esgotadas.

Desta vez, o tema escolhido foi “Culturas 
com alegria Brasil e Paraguai”. Durante o 
show de encerramento, no Ginásio da Pete-
ca, os pequenos protagonizaram encantado-
ras apresentações de cantos e dança. Acesse 
www.iateclubedebrasilia.com.br e confi ra to-
das as fotos. 

Temporada de Alegria:
Diversão do começo ao fi m

Emiate:
Seguem abertas as inscrições para os cursos de Hatha Yoga, Mosaico, Dança de Salão, Pintura e Desenho
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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

Emoção e luta até a última regata. Assim 
foi a disputa do 40º Campeonato Brasi-
leiro da Classe Optimist. A competição, 
sediada pelo Clube dos Jangadeiros, 
terminou no último sábado, em Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul. Na água, 122 
competidores enfrentaram o sol forte e 
velejaram como gente grande, encaran-
do ventos de até 13 nós. 

Mais uma vez, os atletas que defende-
ram as cores do Iate Clube de Brasília 
mostraram muita garra e superação. 
Destaque para o Iatista Felipe Rondina, 
que conquistou o quinto lugar no geral.

Após 12 regatas, com uma velejada 
constante e segura, a Flotilha do Cerrado conseguiu colocar seis atletas 
entre os 70 primeiros, o que garantiu seis vagas extras (além das cinco 
estaduais) para o próximo Campeonato Brasileiro, que será realizado no 
Yacht Club Santo Amaro, em São Paulo.
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Diretoria 
Náutica informa
As inscrições para a turma de 
Optimist Iniciantes estão aber-
tas. As aulas serão realizadas 
aos sábados e domingos, das 
9h30 às 12h30, e todo o mate-
rial utilizado será cedido pelo 
Iate. As atividades estão pre-
vistas para começar em março. 
Quem já faz parte da turma, 
também deve renovar a ma-
trícula. Outras informações: 
3329-8747.

Curso de Vela 
para adultos
Estão abertas as inscrições para 
o Curso de Vela para adultos do 
Iate Clube de Brasília. Com todo 
material cedido pelo Iate, as au-
las serão realizadas aos sábados 
e domingos, das 9h às 12h. As 
vagas são limitadas e as matrí-
culas devem ser feitas na Secre-
taria Náutica. 

Seguro 
obrigatório para 
embarcações 
Anualmente, é necessário fazer 
a renovação do seguro obriga-
tório para embarcações. É im-
portante que todos verifi quem 
o vencimento do seu seguro, 
para evitarmos transtornos. De 
acordo com a Lei nº 8.374, de 30 
de dezembro de 1991, os barcos 
motorizados são obrigados a 
contratar o Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais Causados por 
Embarcações ou por suas Cargas 
(DPEM). Para mais informações, 
procure a Secretaria Náutica ou 
ligue: 3329-8748.

Optimist: Iatistas conquistam ótimos 
resultados no Brasileiro
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Clara Felix: 85º
João Maximiliano: 96º
Tiago Brugger: 101º
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Carnaval
P ara quem não vai viajar durante o Carnaval, o melhor 

lugar para festejar a data é, sem dúvida, o Iate Clube de 
Brasília. O tradicional Baile da Folia será realizado em 20 

de fevereiro (segunda-feira), a partir das 22h, no Salão Social.

Sucesso em 2011, a parceria entre a cantora baiana Dhy Ribeiro 
e o DJ Felippe Brown será repetida este ano. Grandes clássicos 
do samba, pagode e as tradicionais marchinhas de Carnaval 
vão embalar a noite.

Os foliões terão motivos de sobra para caprichar nas fantasias. 
As pessoas que forem fantasiadas ao evento concorrerão ao 
sorteio de vários prêmios. Entre eles, uma passagem aérea com 
direito a acompanhante para um destino brasileiro.

Para sócios, a entrada é gratuita, sem lugar à mesa. Durante a 
festa, serão vendidos petiscos variados e bebidas. 

Confi ra os valores:

é no Iate

  Sócio

Individual........................ Entrada franca
Lugar à mesa ................. R$ 25 

 Conveniado (Clube do Exército e Clube Social da 
Unidade de Vizinhança nº 1)

Lugar à mesa .................. R$ 40

 Convidado

Lugar à mesa .................. R$ 50


