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Náutica: 
A XVII Regata do Conselho Deliberativo será disputada neste final de semana na Raia Norte, em frente ao Iate. Prestigie!

S amba, axé, salsa, merengue, forró, 
sucessos de décadas passadas e os 
hits da atualidade reunidos em uma 

só aula. Esse é o aerodance, uma espécie 
de aula aeróbica dançante que o Encontro 
máster do Iate (Emiate) oferecerá ao qua-
dro social. 

Com apenas uma hora de duração, a ativi-
dade, além de ensinar a dançar, proporcio-
na vários outros benefícios. Confira:

 » melhora do condicionamento físico;

 » Desenvolvimento da coordenação mo-
tora, percepção espacial e consciência 
corporal;

 » auxilia no combate à timidez, depres-
são e solidão;

 » Diminui o stress;

 » aumenta a sensação de bem-estar.

as atividades serão realizadas a partir de 
12 de março, as segundas e quartas-feiras, 
das 18h30 às 19h30. as aulas serão minis-
tradas pelo professor Cássio Fernando na 
antiga academia.

Com duração de três meses, o curso terá a 
taxa de r$ 10 mensais. as vagas são limita-
das e as inscrições devem ser feitas na Su-
perintendência ou na Secretaria do Emiate.

Diversão e queima de calorias
Aerodance:
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DO COMODORO
Palavra

aniVErsariantEs

03/03 Denise miranda Starling de 
Carvalho, César Cassab Danna, Fa-
biano ramos de Carvalho, Luís Fer-
nando roxo medeiros, ana maria de 
resende Chagas, Eduardo Barbosa 
Guedes e mario de Oliveira andrade.

04/03 Valmir Cirilo dos Santos, arthur 
Vicentini F. de azevedo, rodolfo mar-
cos de mello m. Thees, memorina de 
melo rabelo, Jarba Sebastião de Car-
valho e Silva, ricardo Libanez Farret, 
ana alba mafra, Leonardo Ventura 
Teixeira, marcelo Câmara L. Tavares e 
Carla Gomide Santana de Camargos.

05/03 max Jurno Loyola Santana rios, 
ana Flávia Carneiro rezende, Liliane 
de Lourdes Cardoso, José ronaldo a. 
Pereira, aracy Evangelista de Sousa, 
maria das Dores Gonçalves, Gilberto 
Ferreira da Silva, murilo Queiroz Bas-
tos e maria Eduarda Tannuri Pianto.

06/03 guilherme Chianca Franca, 
adauto Cidreira Neto, José Luiz G. 
Vasconcelos, ricardo Franco moura e 
alessandro Lourenço Januário.

07/03 Sérgio roberto Gomes Gonçal-
ves, Henrique de Freitas Soares, José 
maria Saud morheb, Gabriela de Fa-

Caros Iatistas,

N a última terça-feira, o Con-
selho Deliberativo realizou 
a primeira reunião deste 

ano. Entre as decisões, os conselhei-
ros aprovaram, por unanimidade, 
o relatório de atividades referen-
te ao segundo semestre de 2011. 
O regimento Interno do Conselho 
Diretor, que normatiza as ações do 
colegiado, também foi aprovado e 
está à disposição do quadro social 
no www.iateclubedebrasilia.com.br. 

a comissão que examinou o relatório 
semestral, composta pelos conselhei-
ros Nelson Campos (ex-comodoro e 
conselheiro nato), maria rita S. Ca-
pone e Dennis Luís albuquerque de 
Seixas, destacou que o documento 
apresenta informações concisas e 
dados técnicos que expressam a evo-
lução do nosso Clube entre julho e 
dezembro do ano passado.

a partir deste fi m de semana, os as-
sociados podem conferir o relatório 
em nosso site. Basta clicar no ícone 
“Transparência”, logo na página 
inicial. Nos próximos meses, a racio-
nalização e aperfeiçoamento da ges-
tão continuarão a ser incentivados 
diariamente. No segundo semestre, 
queremos comemorar resultados 
ainda mais positivos para a nossa 
instituição.

Boa semana,

Mario sergio da costa ramos

Seu canal de comunicação com o Iate
a Ouvidoria é uma das principais ferramentas de gestão do Iate Clube de Bra-
sília. Quando justifi cáveis, as contribuições anônimas são acolhidas. a identifi -
cação, no entanto, garante a resposta. Vale ressaltar que os nomes dos deman-
dantes são mantidos em sigilo, exceto em casos de elogios. Confi ra o total de 
demandas e as contribuições por departamento referentes a fevereiro de 2012.

ouViDoria

aViso

ria m. Gregório, Pablo malheiros da 
Cunha Frota, rafael aviani Juca, ma-
ximiliano Ferreira Tamer, Sílvio rober-
to Costa, Pedro da rocha acióli, João 
Batista de miranda Torres, Luís alberto 
Beckman meirelles, ricardo Salustiano 
de Ulhoa e Iran machado Nascimento.

08/03 Luciana Silva Teixeira, Fernando 
Fugagnoli madureira, Ângela Silveira 
Banhos, Charles Kelday F. de miranda, 
Cássio moscariello rodrigues, augusto 
César Limp de Oliveira, Daniel Santos 
Guimarães, rachel Barozzi Pires Luz, 
Nasser Youssef Nasr, ricardo Lins Bra-
siliense, Dennis Luiz albuquerque de 
Seixas, aloysio Novais de Carvalho Sil-
va, Virgínia Solino de moraes, adolfo 
Perdigão da Silva, Suzette Chadud m. 
de menezes, Eduardo Barreiro Louren-
ço, alexandre Glauco Vieira do Valle, 
Guilherme raulino, Fernanda Gama N. 
da Silva e adriano mendes.

09/03 Ernesto Wahrendorff Caldas, 
Luiz Cláudio Liberatoscioli, rogério Ho-
nesko de alarcão, Ticiana ribeiro Teixei-
ra monteiro, márcia maria de aguiar V. 
ayres, rogério marinho Leite Chaves, ri-
cardo de Oliveira ramos, Everaldo maia 
e marco antônio rocha Samarcos Filho.

Melhorias na quadra poliesportiva
Para garantir mais qualidade de vida ao quadro social, o Departamento de En-
genharia realizará a manutenção do piso da quadra poliesportiva e a confecção 
de uma canaleta para escoamento de águas pluviais. Devido à obra, o local 
fi cará interditado entre 6 e 10 de março.
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aGEnDa

noVos sÓcios

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

Gustavo Frota de Negreiros, Carlos Edu-
ardo Guimaraes Vieira martins, Gui-
lherme miranda rabelo, rosa maria de 
abreu Carvalho

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

Noite do Cuba Libre 7
Data: 24/3 (sábado)
Local: antiga Sede

Quinta Cultural
Data: 29/3 
Local: antiga Sede

ATO DA COMODORIA AC 44/2012
BIÊNIO 2011/2013
O Comodoro do Iate Clube de Brasília no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso III do artigo 92 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

NOMEAR o sócio patrimonial Sr. MARIO MACEDO DE ALMEIDA E CASTRO – 
P/3384, para o cargo de Vice-Diretor de Voleibol.

Brasília, 13 de fevereiro de 2012.

Mario sErGio Da costa raMos
Comodoro 

CONSELHO DELIBERATIVO
aTO DELIBEraTIVO 001/2012
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO 
DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atri-
buições, nos termos dos arts. 82 e 45, do Esta-
tuto e do regimento Interno, respectivamente, 
considerando as decisões proferidas nas reuniões 
ordinária e extraordinária de 28 de fevereiro de 
2012, comunica que o plenário aprovou: 

1. por unanimidade, a ata das reuniões Ordiná-
ria e Extraordinária do Conselho Deliberativo 
de 14 de dezembro de 2011;

2. por maioria (51 votos favoráveis e 2 contrá-
rios), o relatório de atividades do Conselho 
Diretor, inclusive quanto aos investimentos 
previstos e executados, referentes ao 2º se-
mestre de 2011, nos termos do parecer da Co-
missão;

3. por unanimidade, a Decisão n.º 001/2012 da 
mesa Diretora do Conselho Deliberativo, de-
terminada ad referendum do Egrégio Conse-
lho, relativa ao remanejamento de verbas de 
um setor para outro e a utilização da reserva 
de contingência;

4. por unanimidade, a proposta de regimento 
Interno do Conselho Diretor, em conformida-
de com o parecer da Comissão, com a emenda 
aditiva que acrescentou parágrafo ao art. 25, 
nos termos do parecer substitutivo; e

5. por maioria (26 votos favoráveis, 22 contrários 
e 4 abstenções) o parecer da Comissão relati-
vo ao processo disciplinar contra o sócio pa-
trimonial remido, título nº r/025 (Proc. adm. 
092/2011), no sentido de aplicar ao referido 
sócio a pena de dois anos de suspensão.

Brasília, 29 de fevereiro de 2012.

GERALDO BRINDEIRO

Presidente do Conselho Deliberativo

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
CarTa CONVITE Nº 002/2012
O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 13 de março de 2012, 
às 16H, na Sala de reunião da Comodoria, propostas de preços para AQUISI-
ÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE SIMPLES A DIESEL.

O Edital completo e demais especifi cações estarão à disposição dos interessados 
na Diretoria de Patrimônio e Suprimentos, SCEN trecho 02 conjunto 04, de se-
gunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou pelo www.iatebsb.com.br.

Brasília, 01de março de 2012.

ANDRÉ RUELLI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Iate Clube de Brasília

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOmaDa DE PrEÇO Nº 001/2012
O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 13 de março de 
2012, às 15H, na Sala de reunião da Comodoria, propostas de preços para 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MINI CARREGADEIRA BOB CAT S.150.

O Edital completo e demais especifi cações estarão à disposição dos interessa-
dos na Diretoria de Patrimônio e Suprimentos, SCEN trecho 02 conjunto 04, de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou pelo www.iatebsb.com.br.

Brasília, 29 de fevereiro de 2012.

ANDRÉ RUELLI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Iate Clube de Brasília

O clima de confraternização tomou conta do Espaço da Peteca 
na última quinta-feira. Na ocasião, foram comemorados os ani-
versários dos sócios que nasceram nos meses de janeiro e feverei-
ro. Conversas descontraídas e muita animação marcaram a noite. 
Confi ra as fotos no www.iateclubedebrasilia.com.br.

Festa para os aniversariantes de 
janeiro e fevereiro

PEtEca
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sinuca

Inscrições para Coro adulto 
e infantil seguem abertas
Os encontros dos Coros adulto e infantil serão re-
tomados em 7 de março (quarta-feira). Para os 
pequenos, de 5 a 12 anos, as aulas serão minis-
tradas de 8h50 às 9h40. Já para os adultos, sob o 
comando do maestro David márcio Barbosa reis, 
serão de 19h30 às 21h30. a atividade será desen-
volvida na antiga academia e os interessados 
devem procurar a Diretoria Cultural, localizada 
na parte superior da antiga Sede, para fazer a 
matrícula.

Violino Infantil: Aulas 
recomeçam em 6/3
as aulas de violino para crianças de 5 a 12 anos re-
começam nesta terça-feira (6/3). a Diretoria Cultu-
ral oferece duas opções de horários: das 15h às 16h 
e das 16 às 17h. as matrículas são gratuitas e as 
aulas serão ministradas na antiga academia.

Torneio Interno: Última semana 
para inscrições
Continuam abertas, no Espaço da Sinuca, as inscrições para o 
Torneio Interno de Sinuca. O prazo se encerra em 11 de março 
(domingo). a disputa será realizada entre 18/3 e 1º de abril e é 
exclusiva para sócios do Iate Clube de Brasília.

cultura

D E L I V E R Y

Diariamente, para
almoço e jantar. (61) 3306-2930 e 3327-2966www.bendidelivery.com.br Aceita-se Cartões de

Crédito, Débito e TR

Projeto Quinta Cultural  
está de volta
a primeira edição do projeto Quinta Cultural de 2012 pro-
mete ser inesquecível. a Orquestra Jazz Cerrado apresen-
tará um repertório composto por clássicos do jazz dos anos 
50 e 60, bossa nova e ritmos latinos. O evento será realiza-
do em 29 de março, a partir das 20h, na antiga Sede.   
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COMISSÃO FISCAL
rEsuMo Do BalancEtE MEnsal DE outuBro DE 2011

ATIVO CIRCULANTE 

Disponível............................... 2.209.404,02
Realizável a Curto Prazo ......... 1.953.687,34 4.163.091,36

ATIVO NÃO CIRCULANTE 

Realizável a Longo Prazo 
Créditos em Cobrança............................  5.873,65
Direito de Uso..................................... 136.418,28
Depósito Judicial..................................  51.016,75
Imobilizado ................................... 47.155.236,58 47.348.545,26
Total ................................................................................ 51.511.636,62

PASSIVO CIRCULANTE 

Credores Diversos ...............................................    35.958,86
Fornecedores .....................................................   379.141,75  
Contas a Pagar .................................................. 1.450.829,55 1.865.930,16
Créditos de Investimentos

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

Exigível a Longo Prazo  
Receitas e Despesas Diferidas.............................. 206.526,09
Patrimônio Líquido.......................................... 46.947.034,92 47.153.561,01
Total Passivo ...................................................................................... 49.019.491,17
Dif. Receita e Despesa.............................................................................. 640.701,35
Contribuições de Investimento............................................................... 1.851.444,10
Total ................................................................................................... 51.511.636,62

DESPESAS             DO MÊS        DO EXERCÍCIO

Correntes

3.137.406,39

16.713,56

207.082,27

1.937.910,32

4.412.487,49

8.354.824,33

670.963,06

221.824,72

111.088,45

19.070.300,59

Administração e Secretaria

Despesas da Sede Social

Despesas Financeiras

Despesas das Diretorias Social e Cultural

Despesas da Dir. Esportes

Manutenção Geral do Campus

Despesas da Sauna

Despesas do Dep. Médico

Conselho Deliberativo

Total

a Comissão Fiscal do IaTE, no uso de suas atribuições esta-
tutárias (art. 119) e legais, examinou a prestação de con-
tas do Balancete referente ao mês de outubro de 2011, 
baseada na documentação apresentada. 

Os exames foram efetivados por amostragem de acordo 
com as normas usuais de auditoria e, consequentemen-
te, incluíram as provas nos registros contábeis mantidos 
pelo Iate e outros procedimentos julgados necessários nas 
circunstâncias, tais como: verifi cações quanto ao cumpri-
mento do Estatuto Social; regimento Interno, normas, 
regulamentos específi cos, processos licitatórios, demons-
trações fi nanceiras apresentadas pela área contábil e 

comprovações quanto à legitimidade dos documentos que 
deram origem às mencionadas peças.

após análise dos documentos apresentados pela Comodoria, 
concluímos que foram praticados atos de gestão e que não 
trouxeram prejuízos ao Clube.

Tivemos em 31/10/2011: saldo em caixa: r$ 116.772,15 – sal-
do bancário BB – r$ 39.132,48 – BrB e conta BrB patrocínio – 
r$ 134.999,39 e aplicações fi nanceiras: r$ 1.918.500,00 totali-
zando assim, a importância de r$ 2.209.404,02, recursos para In-
vestimentos: r$ 2.143.847,66 e para manutenção: r$ 65.556,36.

Brasília, 27 de fevereiro de 2012.

RECEITAS         DO MÊS         DO EXERCÍCIO

Correntes

1.404.880,45

49.455,90

15.128,33

73.383,59

339.646,40

35.103,00

30.191,16

1.947.788,83

Contribuições para Manutenção 

Receitas de Locação

Receitas da Diretoria Social

Receitas Financeiras

Receitas da Dir. Esportes

Receitas da Sauna

Receitas Diversas

Total

ATIVO PASSIVO

VilMar aMaral DE oliVEira
Presidente

13.501.827,20

272.387,67

916.656,99

647.834,90

3.742.429,36

345.436,74

284.429,08

19.711.001,94

287.926,77

1.077,80

21.929,72

119.900,10

461.290,00

1.054.248,44

62.519,41

27.084,44

9.313,80

2.045.290,48

JÚlio cÉsar itacaraMBY
Integrante Efetivo

  HEnriQuE saMuEl PontE alEncara

Integrante Efetivo

outuBro

DEMonstratiVo Das rEcEitas E DEsPEsas outuBro/2011

ParEcEr
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Tempo? O que é o tempo?: Faça 
sua inscrição 
as inscrições para a palestra “Tempo? O que é o tempo?”, que 
será realizada em 14 de março (quarta-feira), a partir das 20h, no 
Salão Social, continuam abertas. Os interessados devem acessar o 
site www.iateclubedebrasilia.com.br para garantir a vaga. O even-
to será ministrado pela psicanalista Patrícia Pacheco e as inscrições 
são gratuitas para o quadro social e convidados.

EMiatE

catEGorias

Associados

Autorização de Embarque

Convidados de Sócios

Convidados de Diretores

Convidados de Conselheiros

Clubes conveniados

4.069

53

492

10

27

55

6.701

77

717

31

41

63

DoMinGo
(26/2)

total

Números gerais

2.632

24

225

21

14

8

sÁBaDo
(25/2)

2.924 4.706 7.630

FiQuE Por DEntro

Hatha Yoga – Segunda e sexta-feira: 9h às 10; 
Quarta-feira: 8h às 8h45. Início em 5/3

Mosaico – Segunda-feira: 14h30 às 17h. Início em 5/3 

Pintura e Desenho – Quinta-feira: 14h às 15h50. Início em 8/3.

Dança de Salão (iniciante) - Terça e quinta-feira: 19h às 20h. Inicio em 6/3

Dança de Salão (intermediário) - Terça e quinta-feira: 
20h10 às 21h10 Inicio em 6/3 

Última chamada para cursos
Seguem abertas as inscrições para as atividades que o Encontro 
máster do Iate (Emiate) oferecerá a partir deste mês. Os interessa-
dos devem efetuar as inscrições na Superintendência ou na Secre-
taria do Emiate. Os cursos, com duração de aproximadamente 90 
dias cada, serão realizados na antiga academia e terão uma taxa 
de r$ 10 mensais. 

Confi ra as opções e datas de início:

Colônia de Férias 
Emiate 5.2 Turbinado
abril é o mês de aniversário do Iate Clube de 
Brasília e o Emiate prepara uma comemoração 
em grande estilo: Emiate 5.2 Turbinado. O even-
to, que será realizado entre 10 e 14/4, é uma 
“Colônia de Férias” para adultos. Exercícios físi-
cos, passeios externos, visita a um hotel fazenda, 
passeio de barco e city tour pela capital fazem 
parte da programação, que será concluída com 
o Baile de Gala do aniversário do Clube.

as inscrições devem ser feitas na Secretaria do 
Emiate. Outras informações: 3329-8745.

Confi ra os valores:

Sócio – r$ 250 
Não-sócio – r$ 350

Festa Junina: Participe 
da quadrilha do Emiate
a quadrilha do Emiate vai animar a tradicional 
Festa Junina do Iate Clube de Brasília, que terá 
início em 31 de maio (quinta-feira). Para parti-
cipar da dança, basta se dirigir à Secretaria do 
Emiate e doar 1kg de alimento para garantir a 
vaga. Os ensaios serão realizados a partir de 17 
de março (sábado), às 10h, na antiga academia.

Frequência em 25 e 26 de fevereiro
O Iate Clube de Brasília contabilizou 7.630 acessos entre sábado 
e domingo da última semana (25 e 26/2). Desses, 6.701 são sócios 
e 852 convidados. Os outros 77 são referentes à autorização de 
Embarque para a área náutica (quando o sócio convida alguém 
para velejar ou andar de lancha).

Confi ra as informações detalhadas na tabela ao lado:

Visitação em alta
a frequência no Iate Clube de Brasília 
apresentou elevação gradativa nas 
últimas semanas. a cada perío-
do, o número de frequentado-
res cresce expressivamente. 
Veja o detalhamento no 
gráfi co abaixo:

5.
59

3

11 e 12/2

6
.2

4
7

7.
6
30

18 e 19/2 25 e 26/2
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social

Vem aí: Noite do 
Cuba Libre 8

a edição 2012 da 
Noite do Cuba Libre 
será realizada em 24 
de março (sábado), 
a partir das 22h, no 
Salão Social. Com os 
melhores sons das 
décadas de 60, 70, 
80 e 90, o VJ andrey 

Carvalho agitará a noite dos sócios 
e convidados. Durante o evento, 
haverá serviço de open bar (água, 
cerveja, refrigerante, cuba libre e 
caipiroska), além de uma ilha gour-
met. as reservas de mesas começam 
neste sábado (3/3), na Superinten-
dência.

Degustação de 
chocolates em 30/3
O Iate convida o quadro social 
para uma noite deliciosa em 30 
de março (sexta-feira). a partir 
das 20h, na antiga Sede, haverá 
a Degustação de Chocolates. Será 
uma experiência única, por meio 
do conhecimento de sua história, 
cultura e evolução, onde o parti-
cipante será capacitado para des-
cobrir como reconhecer e apreciar 
um chocolate gourmet. Os ingres-
sos estão à venda na Tesouraria e 
custam r$ 35 (sócio) e r$ 45 (con-
vidado).

Iatistas fazem bonito em Rali Eletrônico
No último sábado, em comemoração ao aniversário do Clube aaBB, foi 
realizado um emocionante rali Eletrônico na raia Sul do Lago Paranoá. 
Diversos motonautas do Iate Clube de Brasília participaram da prova e a 
lancha “Pettit” conquistou o 2º lugar na competição. a tripulação era for-
mada pelo comandante roberto almendra e pelos navegadores Erasmo 
aimone e rafael aimone.

Regata de Aniversário da AABB – 52 anos

1 Sir PETEr BLaKE² ra ICB

Flotilha Delta 26

2121 DELTa 26

Tripulação: Sebastião Gonzales, raul Frattini, Joao B Ferraz, alexandre Bionchi e  
Everton Bruno.

clas. noMEs cluBEGr Bra classE

2 SaFO ICB

sistema de Medição Peso Potencia sMP²

26 HPE 25

Tripulação: rommel Castro, Cesar Castro, Bruno Ferreira e alexandre alcântara.

clas. noME cluBEGr Bra classE

2 CaYmaN ra ICB2502 DELTa 26

Tripulação: Carlos Weastone, aercio monteiro, Paulo antonio e Ecleia Pompeu.

3 KILaUEa ra ICB3088 DELTa 26

Tripulação: ricardo Viana, Leopoldo Torelly, Guilherme rosenthal, Patricia Cunha e 
Celina mariano.

5 JaLECO rB ICB

ranger 22

1006 raNGEr 22

Tripulação: Onofre Júnior, Joaquim Costa, mirian Barbosa, anderson Gomes e  mauricio 
rosa.

clas. noME cluBEGr Bra classE

1 maGIa IV GE ICB

Grupo top Five da rGs_ como Fita azul

1980 ILC 30

Tripulação: Luiz andré, admar Gonzaga, George raulino, Gabriel raulino e afonso 
montezuma.

clas. noME cluBEGr Bra classE

Irmãos no alto  
do pódio
O Iate Clube de Brasília continua 
revelando jogadores que esbanjam 
talento nas quadras de tênis. Os só-
cios e irmãos Pedro, rafael e rais-
sa Wagner dominaram o pódio no 
Circuito Nacional Brasiliense. Pedro 
e rafael venceram três etapas con-
secutivas nas categorias simples e 
duplas. raissa ficou com o segundo 
lugar na categoria simples 14 anos. 
Esse trio promete!

tÊnis

Na manhã do último domingo, uma grande competição na raia Sul do 
Lago Paranoá foi realizada: a regata de aniversário da aaBB – 52 anos. 
Em um dia ensolarado, com ventos de 2 a 8 nós, os atletas do Iate con-
quistaram as seguintes posições:

nÁutica
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EsPEcial

aulão ressaca do carnaval 
atrai grande público

O Iate preparou uma manhã com atividades espe-
ciais para quem exagerou nos dias de folia carna-
valesca. a turma da academia realizou o aulão 

ressaca do Carnaval, em 25 de fevereiro, e contou com a 
participação de 158 alunos. 

além de muito exercício físico para queimar as calorias adqui-

ridas durante o recesso e um lanche saudável após o término 

das aulas, alguns Iatistas foram sorteados e ganharam brindes.

acesse www.iateclubedebrasilia.com.br e confira as fotos.


