
FUTEBOL
Começou em 5 de dezembro 
e segue até o próximo dia 12 

o Quadrangular de Futebol 
Veteranos Iate 2013. Os 

jogos são disputados nos 
campos societys.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, PATRONO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA

INFORME SEMANAL DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA       ED IÇÃO Nº 49, DE 7 A 13 DE DEZEMBRO DE 2013

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

SERVIÇO MÉDICO
Exames médicos também 

poderão ser feitos de segun-
da a sexta-feira, das 9h às 

13h, ao longo de dezembro e 
janeiro. Outras informações: 

3329-8746.

Réveillon 2014:

O melhor Réveillon da capital é 
o do Iate! Nossa instituição 
prepara uma sofisticada fes-

ta para dar as boas-vindas a 2014. O 
tradicional Jantar de Réveillon será no 
Salão Social, a partir das 22h.

Pelo terceiro ano consecutivo, a ban-
da Squema Seis agitará o público com 
grandes sucessos das últimas déca-
das e os vários hits do momento. Além 
dos músicos, o grupo Luz do Samba 
também fará uma participação muito 
especial. 

O buffet estará sob a responsabilidade 
do chef Eduardo Chadu, que propor-
cionará um cardápio variado com jantar 
completo, saladas, sobremesas e fru-

tas. Cerveja, água, refrigerante, vinho, 
whisky (8 anos) e espumante também 
serão oferecidos.

Entre os serviços, haverá berçário (para 
crianças de 0 a 12 anos), brinquedote-
ca, sala de jogos em rede, cinema e ví-
deos, além de manobristas, rádio táxi e 
posto médico. À meia noite, uma quei-
ma de fogos iluminará a Orla do Iate.

Os ingressos estão disponíveis na Su-
perintendência, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h, e aos sábados e 
domingos, das 8h às 16h. 

Veja os preços do 1º lote*:

(válido até 15 de dezembro)

Sócio

Lugar à mesa: R$ 310
Lugar à mesa 
(criança de 0 a 14 anos): R$ 100

Conveniado (Clube da Aeronáutica)

Lugar à mesa: R$ 370
Lugar à mesa 
(criança de 0 a 14 anos): R$ 115

Convidado

Lugar à mesa: R$ 400
Lugar à mesa 
(criança de 0 a 14 anos): R$ 120

(*)Valores únicos e promocionais

aproveite os preços do 1º lote
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Prezados associados,

M ais uma vez, fomos gratificados pela expressiva participação dos sócios no Café da 
Manhã com os Comodoros, realizado em 1º de dezembro. A produtiva troca de ideias 
e as sugestões dos associados têm sido de grande importância para avanços no Iate. 

Ressaltamos que nosso objetivo é incentivar uma gestão mais participativa e estreitar os laços 
entre a Comodoria e o quadro social. A próxima edição do encontro está marcada para 15 de 

dezembro (domingo), das 10h às 12h, na Antiga Sede.

Este ano, o Jantar de Réveillon do Iate Clube de Brasília será ainda mais especial. 
Em menos de duas semanas, já atingimos 30% do total de ingressos disponibi-
lizados e a procura está cada dia maior. Estamos preparando diversas novida-
des e manteremos tradicionais pontos de destaque deste que é o maior evento 
do segundo semestre. Sugerimos que os associados garantam o quanto antes 
seus ingressos e contamos com a participação de todos para mais um evento 

de sucesso do nosso Clube.

Uma ótima semana a todos,

Julio Itacaramby

Comodoro

PALAVRA DO COMODORO

ANIVERSARIANTES
7/12 Armando Garcia Coelho, Guilherme 
Augusto Garisto Montes, André Luís de Oli-
veira Pedroza, Baelon Pereira Alves, Antônio 
Bastos Ramos, Luiz Eduardo Barros Manara, 
Francisco Carlos Vaz de Farias, Fábio Florên-
cio Fernandes e Betty Grosskopf.

8/12 Juvenal Antunes Pereira, Francisco 
Alexandre Ribeiro, Ricardo de Queiroz, Wal-
ter Germano de Oliveira, Joanna Marini Vieira 
Ferreira e Gustavo Torrezan Nunes.

9/12 José Alberto Gonçalves da Motta, 
João Vicente de Sousa Marcal, Denis Dutra, 
Cristiano Fuão da Cunha, Bruno Machado 
Colela Maciel, Luiz Eduardo Sá Roriz, Rob-
son Aurelio Neri, Márcio Pinto Braga, Antônio 
Carlos Bezerra da Mota, José Magalhães de 
Sousa, Sandra Mara Fidelis de Souza, Ana 
Luzia Barbosa Fernandes Brauna, Ricardo 
Rodrigues Lage e Tiago Alvim de Sá e Be-
nevides.

10/12 Leandro Caetano Pompeo, Durval 
Moraes de Carvalho Júnior, Danilo Ribeiro 
de Assis, Andréa Thalhofer Ricciardi, Julia-
na Sabino Diniz de Sousa, Maria Fátima de 
Carvalho Pires, Marcelo Teixeira Gallerani, 
Milene Goston Nery e Thaís Soares Jancoski.

11/12 Marta Cristina Pahl Siqueira, Samir 
Najjar, José Agamenon de Andrade Lima, 
Márcio Pinho de Carvalho, Luciano Carvalho 
de Oliveira, José Raimundo Baganha Teixei-
ra, Humberto Fonseca de Carvalho, Carlos 
Hamilton Santana, Marcos Vinícius Barros 
Ottoni, Carlos Augusto B. de Castro Bichuet-
te, Rodrigo Peres Torelly, Gilvan Correia de 
Queiroz Filho, Giancarlo Gregorio, Leopoldina 
Cavalcante Barros, William dos Santos Anjo, 
João Barata R. Blanco Barroso, José Batista 
da Costa Filho, Kátia Rivana Rodrigues Ra-
mos, Nilzanete Maria O. de Almeida Bauer, 
Mauro César Alves Lacerda e João Balestra 
do Carmo Filho.

12/12 Jandui Carneiro, Marcelo Pardellas 
Cazzola, Eliane Maria Lopes da Rocha, Ricar-
do Dias Salmeron, Cecília dos Santos Mace-
do, Getúlio Valverde de Lacerda, Alessandro 
Oliveira da Natividade e Marianna Lemos 
Novaes.

13/12 Ernesto Freitas Azambuja, Jorge 
Luiz de Souza Fortes, Fausto Vieira Coutinho, 
Luciane Quixabeira Zorzin, Renato Pereira 
de Almeida, Alejandra Nóbrega Martinez, 
Francisco Moacir de M. C. Martins, Eduardo 
Freitas da Silva e Letícia Horta Barbosa Isoni.

OUVIDORIA

Em 16/12, Iate terá 
funcionamento parcial
Em 16 de dezembro (segunda-feira) alguns serviços 
serão oferecidos parcialmente ou ficarão indisponí-
veis. O motivo é a realização da tradicional confra-
ternização de fim de ano dos funcionários do nosso 
Clube. A Pista de Caminhada e as piscinas semiolím-
picas estarão liberadas. Os demais setores estarão 
fechados. Na terça-feira (17/12), o atendimento vol-
tará ao normal.

Dados de novembro 
disponíveis no site
O detalhamento das demandas enviadas em novem-
bro de 2013 para a Ouvidoria já está disponível no 
www.iatebsb.com.br. Confira o total de contribui-
ções no gráfico.

AVISOS

Natal das crianças neste domingo
Neste domingo, 8 de dezembro, o tradicional Natal das Crianças será realizado no Salão Social. 
Das 10h às 16h, crianças vão se divertir muito na companhia de monitores. Além disso, brinque-
dos como pula-pula, cama elástica e tombo legal estarão disponíveis. A partir das 13h, o Papai 
Noel chegará para distribuir presentes para as primeiras 300 crianças. 

SOCIAL

Hidromassagem 
interditada para 
manutenção
Para maior conforto do quadro social, 
a Piscina de Hidromassagem passará 
por manutenção nos próximos dias. Por 
esse motivo, o local estará indisponí-
vel de 9 a 12 de dezembro (segunda a 
quinta-feira).
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CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO 
DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, C O N V O C A 
os senhores integrantes do Colegiado, composto 
por Conselheiros Natos, Efetivos e Suplentes 
convocados, com direito a voz e voto, para a 
REUNIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 77, I, d, do 
Estatuto do Clube, a ser realizada no dia 10 (dez) de 
dezembro de 2013, terça-feira, na Antiga Sede Social, 
às 19h, em primeira convocação, ou, às 19h30, 
em segunda e última convocação, com a seguinte 
ORDEM DO DIA:

REUNIÃO ORDINÁRIA

Item I – Deliberar sobre o orçamento do exercício de 
2014, estabelecer contribuições fixas e variáveis e de-
cidir sobre projetos e custos de obras propostos pelo 
Conselho Diretor.

Item II – Assuntos Gerais.

Brasília, 25 de novembro de 2013.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

EMIATE

Cds e 
discos à 
venda no 
Brechó

Segue neste fim de semana, no Novo Cyber 
Café, o Brechó Fashion do Emiate. Além de 
roupas, sapatos, acessórios e tecidos importa-
dos, serão vendidos CD’s e LP’s em ótimo es-
tado. Os produtos ficarão expostos das 9h às 
16h. Todo o valor arrecadado será repassado 
para a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

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

Ana Manuela Dias Ferreira 
do Prado, Enio Meinen, 

Isabela Conde Watanabe, 
Plácido Rocha Sobrinho, 

Sandra Soares Viana, 
Michelle de Araújo Povoa, 

Alexis François Ludwig

De acordo com as normas do 
processo de admissão ao qua-
dro social, solicita-se aos as-
sociados que comuniquem à 
Comodoria, no prazo máximo 
de 30 dias, fatos de seu conhe-
cimento que possam incompa-
tibilizar os candidatos citados 
com os princípios e normas que 
regem o convívio social.

NOVOS SÓCIOS

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DIRETOR
GESTÃO 2013/2015
Decisão nº 02

O CONSELHO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRA-
SÍLIA, no uso de suas atribuições estatutárias e con-
siderando deliberação na 1ª Reunião Extraordinária, 
gestão 2013/2015, realizada em 5 de dezembro de 
2013, para apreciar parecer da Diretoria Jurídica do 
Iate Clube de Brasília.

RESOLVE

Art. 1º. Aprovar, por unanimidade, o parecer da Direto-
ria Jurídica do Iate Clube de Brasília a respeito da deli-
beração do Conselho Deliberativo, na reunião extraor-
dinária realizada em 3 de dezembro de 2013, conforme 
conclusões a seguir:

a) a deliberação do Conselho Deliberativo na reunião 
extraordinária do dia 3 de dezembro é absolutamente 
nula e sem efeito, por ser anti-estatutária, contrária 
às Normas Eleitorais e violadora de decisão judicial; 

b) a defesa do Iate Clube de Brasília em juízo por seus 
advogados deverá continuar, em conformidade com 
a orientação e a linha adotada pela Diretoria Jurídica 
desde o início, já acolhida inclusive pelo Poder Judi-
ciário, nos termos da proclamação dos eleitos para a 
Comodoria realizada no dia 8 de outubro; 

c) a questão está sub judice e qualquer mudança relati-
va à autorização de posse já efetivada dos integran-
tes da Chapa 22, somente poderá ocorrer por nova 
decisão judicial.

Brasília, 6 de dezembro de 2013.

Julio Cesar Itacaramby
Comodoro

Denisar Silva de Medeiros
Diretor Secretário

NOVIDADE TEMPORADA DA ALEGRIA

No ritmo da Copa, 
Colônia de Férias 
abre inscrições
Começam em 14 de dezembro 
(sábado) as inscrições para a  
47ª Colônia de Férias e 15ª Vela 
nas Férias. Com atividades ao ar 
livre, diversas oficinas, passeios 
externos e muito mais, a tradicio-
nal Temporada de Alegria será 
realizada de 12 a 24 de janeiro. 
Vale lembrar que a Colônia é des-
tinada para crianças de 4 a 12 
anos e a Vela nas Férias recebe a 
garotada de 8 a 14 anos.

Confira os valores

Colônia

Uma semana:  
Sócio: R$ 262,00 
Não-sócio: R$ 337,00

Desconto para as duas semanas:  
Sócio: R$ 393,00 
Não-sócio: R$ 517,00

Vela nas Férias

Sócio: R$ 324,00 
Não-sócio: R$ 465,00

O melhor do Iate por e-mail
O Iate começou a enviar, em 6 de dezembro, 
as principais notícias do Clube por meio de 
um sistema de newsletter. Os associados que 
têm e-mails cadastrados na Secretaria Social 
receberão, semanalmente, links e novidades 
exclusivas.

Além da praticidade e rapidez, a nova ferramen-
ta de comunicação é uma excelente forma de 
manter o quadro social constantemente infor-
mado. O serviço de envio de newsletters terá 
dias e horários pré-definidos, mas poderão ser 
enviadas edições extras em razão de assuntos 
de grande interesse dos sócios.

Cadastre seu endereço
Fique por dentro de tudo que é destaque em 
nossa instituição. Mande um e-mail para co-
municacao@iatebsb.com.br e tenha o seu en-
dereço eletrônico cadastrado. O assunto deve 
ser “Cadastro Iate News”. 

Caso o associado não tenha interesse em 
receber os boletins informativos, basta clicar 
em “cancelar assinatura”, no rodapé da men-
sagem, e o e-mail estará automaticamente 
excluído da lista de envio.
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7/12/2013 – Sábado 
Sandra Fidelis

8/12/2013 – Domingo 
Gustavo Salomon

NÁUTICA

Escola de Vela: 
regata marca 
encerramento 
das atividades 
No último sábado, as aulas de 
2013 da Escola de Vela de In-
fantil foram encerradas. Uma 
confraternização muito ani-
mada com a participação dos 
velejadores e familiares foi rea-
lizada. Além disso, a tradicio-
nal regata dos alunos também 
ocorreu. A 15ª Vela nas Férias 
esta marcada para janeiro. No 
mês seguinte, recomeçam os 
treinamentos de todas as tur-
mas (Escolinha, Estreante e 
Veterano). 

Fique atento

Estão abertas as fichas de ins-
crição para sócios a partir de 
sete anos interessados em fa-
zer aulas de vela. Garanta já a 
sua vaga!

Snipe: Taça 
Xangô no 
próximo fim de 
semana
Em 14 e 15 de dezembro (sá-
bado e domingo) será realiza-
da a Taça Xangô da Classe 
Snipe. No sábado, a largada 
será em frente ao Iate a partir 
das 13h30. Já no domingo, as 
regatas começarão às 9h30 no 
mesmo local.

FIQUE POR DENTRO

ACADEMIA

Café com os Comodoros atrai associados
O 2º Café da Manhã com os Co-
modoros, realizado em 1º de de-
zembro, foi marcado por mais uma 
alta participação do quadro social. 
O encontro, que tem o objetivo de 
aproximar a Comodoria dos asso-
ciados, teve que ser realizado na 
Antiga Sede devido à grande pro-
cura na primeira edição. 

Durante o bate-papo, os sócios 
participaram de debates e pude-
ram saber um pouco mais sobre 
diversos assuntos do Clube. 

O próximo Café da Manhã com os Comodoros está marcado para 15 de dezembro (domingo), 
das 10h às 12h, na Antiga Sede. Participam do encontro o comodoro, Julio Itacaramby, 1º vice-co-
modoro, Alberto Lasserre, e o 2º vice-comodoro, Sebastião Gonzales. Todos os associados estão 
convidados para comparecer a essa troca de ideias e propor sugestões de melhorias para o Iate 
Clube de Brasília. Não fique de fora!

Bye Bye 2013
A chegada de 2014 se aproxima 
e a Academia do Iate prepara uma 
semana recheada de aulas im-
perdíveis e muitas surpresas. De 
9 a 14 de dezembro, os alunos 
poderão participar de atividades 
exclusivas e concorrer a prêmios 
durante o Bye Bye 2013. Aulas de 
yoga, pilates solo, kangoo jumps, 
boxe, ginástica localizada, cycling 
indoor, treinamento funcional, en-
tre outras, estão na programação. 

Com a presença a presença de 
um DJ, no encerramento do even-
to (14/12), a partir das 11h, será 
realizada uma animada confraterni-
zação, com salgados, refrigerante 
e chopp para todos os presentes. 
Acesse www.iatebsb.com.br e 
confira a programação completa.

SOLIDARIEDADE

Doe alimentos e alegre o Natal 
de crianças e adolescentes

A Rede Solidária Anjos 
do Amanhã, programa de 
voluntariado da Vara da 
Infância e da Juventude, 
arrecada alimentos não 
perecíveis para a realiza-
ção de uma ceia natalina 
para crianças e adoles-
centes vinculados a ins-
tituições assistidas pelo 
órgão.

As doações podem ser entregues até 10 de dezembro 
(terça-feira) na Rede Solidária Anjos do Amanhã, locali-
zada no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN) 909 no 
andar Térreo do prédio principal. 

Alimentos como panetone, bolo, frutas secas e em calda, 
creme de leite, leite condensado, gelatina, arroz, ervilha, mi-
lho, macarrão, farinha de mandioca, batata palha, maionese, 
suco concentrado e em caixa, refrigerante, chocolate em pó 
etc. podem ser doados. Outras informações: 3103-3385.


