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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

IATE CLUBE SEDIA A TAÇA BRASÍLIA DE 
NATAÇÃO NESTE FIM DE SEMANA

O Iate Clube de Brasília vai sediar, nas manhãs 
deste sábado e domingo, dias 17 e 18 de agosto, a 
partir das 9h30, a Taça Brasília de Natação 2019. 

Realizada anualmente e prevista no calendário oficial 
da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, 
a competição foi criada em 2008 pela Federação de 
Desportos Aquáticos do Distrito Federal (FDA/DF) e 
é denominada “Troféu Maurício Gomes Cerveira”, 
em homenagem póstuma a esse grande colaborador e 
incentivador do desporto aquático amador do DF.

O campeonato reunirá mais de 200 atletas de 
associações, clubes e escolas de Natação, nas categorias 
Mirim (9-10 anos), Petiz (11-12 anos) e Absoluto (13 
anos e acima). A pontuação segue o modelo dos Jogos 

Olímpicos, sendo declarada vencedora a equipe que 
obtiver o maior número de medalhas de ouro e, em caso 
de empate, a que tiver obtido mais medalhas de prata, de 
bronze, e assim sucessivamente.

Segundo o Vice-diretor de Esportes Aquáticos, 
Edward Cattete, os atletas do Iate Clube de Brasília estão 
preparados para conseguir ótimos resultados e convida a 
todos para virem torcer pelos nadadores Iatistas.

 
ATENÇÃO: Devido a realização da Taça Brasília de 
Natação, nos dias 17 e 18 de agosto, a partir das 8h, 
a piscina Semiolímpica II estará com todas as raias 
reservadas para a competição, bem como seis raias da 
piscina Semiolímpica I.
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IATE CLUBE DE BRASÍLIA
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 e Efetivos, com direito a voz e voto, para as 
REUNIÕES ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, previstas nos arts. 76, 
I, “c”, e 76, II, do Estatuto, a serem realizadas no dia 29 (vinte e nove) 
de agosto de 2019, quinta-feira, na Antiga Sede do clube, às 19h, em 
primeira convocação, ou, às 19h30, em segunda e última convocação, 
com a seguinte ORDEM DO DIA:

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Item único - Apreciar o Relatório das Atividades do Conselho Diretor, 
inclusive quanto aos investimentos previstos e executados, referentes 
ao 1º semestre de 2019.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

Item I – Deliberar sobre o parecer da Comissão instituída pela Decisão 
nº 008/2018, encarregada de analisar o Termo de Referência para a 
elaboração do Edital de Licitação do Ponto de Abastecimento do clube. 

Item II – Assuntos Gerais.

Brasília, 12 de agosto de 2019. 

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO

ATENÇÃO SÓCIO

GESTÃO

GESTÃO

Devido à realização do evento solidário Iate in Concert 
2019, alguns setores do Iate terão que ser interditados. 
Confira:

Na última quinta-feira (15), o Comodoro Rudi Finger 
recebeu, nas dependências do Iate Clube, o Secretário 
Especial do Esporte, General Décio Brasil, e o medalhista 
Olímpico e campeão mundial de Vela, Lars Grael. Durante 
o encontro, que contou com a presença do Diretor 
de Esportes Náuticos, Flávio Pimentel, foi discutido o 
panorama esportivo atual, em especial as modalidades 
Olímpicas, visto a proximidade dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio, que serão disputados em 2020.

A equipe de manutenção do DOL, durante uma vistoria 
de rotina nas árvores de grande porte no campus do Iate, 
constatou que um elemento arbóreo de copa alta, com 
aproximadamente 15m de altura, localizado em frente 
ao serviço médico, passou a apresentar características 
patológicas visíveis e risco de iminente queda. Após 
a constatação, o IBRAM, orgão distrital responsável 
pela fiscalização ambiental, foi chamado para avaliar o 
exemplar, e confirmou o diagnóstico de comprometimento 
irreversível do espécime. 

Em caso de tombamento, a árvore em questão pode 
causar danos estruturais graves em raio esférico de 15m ao 
seu redor, posto que existem no local edificações essenciais 
ao Iate Clube de Brasília. A árvore doente, ainda, ocupa 
uma região aberta, com acesso direto a fortes pancadas de 
vento vindas do Lago e, em suas atuais condições,  coloca 
em risco as pessoas que ali passeiam.  Por esta razão, o 
espécime,  uma gimnosperma somente ornamental, será 
cortada, com todas as medidas para que o corte não cause 
nenhum dano estrutural ou físico aos Associados que 
costumam circular no local.

Interdições para a montagem do Iate 
in Concert

Comodoro Rudi Finger recebe 
Secretário Nacional do Esporte

Árvore com risco de queda será 
cortada nos próximos dias

O estacionamento do Tênis ficará totalmente 
interditado no dia do evento, 17 de agosto. As vagas 
isoladas servirão como apoio da estrutura do evento
As Salas de Estudos e o gramado da área do evento 
serão fechados às 14h
Os restaurantes da área do evento serão fechados 
às 15h e voltarão a funcionar a partir das 16h30, 
exclusivamente para o evento
O Quiosque do Crepe ficará fechado todo o dia 17 
de agosto
A Pista de Cooper ficará interditada nos dias 16 e 17 
de agosto, para a montagem da queima dos fogos 
de artifício do evento
O IateTV ficará fechado durante todo dia 17
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NÁUTICA

O Iate Clube de Brasília, com o apoio da Federação 
Náutica de Brasília, vai realizar o Campeonato do DF das 
Classes de Snipe, 420 e Laser 4.7, neste fim de semana, dias 
17 e 18 de agosto. As largadas serão às 13h30 no sábado e 
às 9h30 no domingo.

Em atendimento ao artigo 5º do Regulamento Interno 
do Setor Náutico (RISN), a Diretoria de Esportes Náuticos 
comunica a concessão de direito de uso de vaga molhada 
para lancha sem carreta, que ficará nos fingers da Marina 
do Iate. O Sócio convocado poderá trazer sua embarcação 
no prazo máximo de 90 dias, na qual ensejará a cobrança 
da taxa de utilização, contados a partir desta publicação, 
lembrando que deve ser cumprido previamente o disposto 
no artigo 6º do RISN.

Em atendimento ao artigo 5º do Regulamento Interno 
do Setor Náutico (RISN), a Diretoria de Esportes Náuticos 
comunica a concessão de direito de uso de vaga para 
Box Deck do Comodoro, na Marina do Iate. O Sócio 
convocado poderá registrar o box no prazo máximo de 7 
dias, contados a partir desta publicação, lembrando que 
deve ser cumprido o disposto no artigo 16º do RISN.

Obs: Vaga Molhada s/ Carreta, conforme Termo de 
Cessão de Vaga.

Campeonato do DF de Snipe, 420 e 
Laser 4.7

Convocação para uso de vaga de 
Embarcação

Convocação para uso de vaga de Box

Nº TÍT. NOME DO SÓCIO TIPO
P/3100 Thiago Rodrigues Alcântara Lancha 22 pés

Nº TÍT. NOME DO SÓCIO TIPO

R/0134 Ênio Vidigal Oliveira Box Deck Comodoro

NATAÇÃO

Pais e atletas da equipe de Natação das categorias 
Mirim, Petiz e Infantil participaram, no último dia 10, de 
uma reunião de planejamento de treinos e competições 
para o segundo semestre. O técnico Vinícius Ribeiro 
apresentou os detalhes dos treinamentos e da 
preparação para as competições e explicou aos pais as 
especificidades de cada categoria, sempre respeitando a 
parte fisiológica e maturidade dos nadadores.

 
Para ele, é necessário entender o desenvolvimento 

corporal de cada um, evitando fadiga, lesões e estresse. 
“São crianças e adolescentes em pleno desenvolvimento. 
Não é inteligente expor esses nadadores a treinamentos 
que o corpo não consegue assimilar. É preciso treinar 
forte, mas respeitando as mudanças fisiológicas e 
metabólicas de cada idade”, enfatizou. Parafraseando 
Aristóteles, afirmou que “excelência não é um ato, mas 
sim um hábito”, sendo alcançada por meio de treinos 
planejados e específicos.

 
Ao final, vários pais elogiaram o trabalho 

desenvolvido pelo professor e mostraram-se satisfeitos 
com o desenvolvimento atlético dos jovens baseado em 
boas práticas da natação competitiva, o que propicia 
a evolução de forma sustentável, bem como ao ver a 
alegria dos seus filhos em participar da equipe do 
Clube. “Esta foi uma ótima oportunidade para reafirmar 
o comprometimento do Iate com a capacitação de seus 
profissionais e atletas, aliando alto rendimento, gosto 
pelo esporte e bem-estar”, disse Edward Cattete, Vice-
diretor de Esportes Aquáticos.

Pais de atletas conhecem plano de 
treinamento



JORNAL DO IATE Edição nº 33, 17 a 23 de agosto de 20194

CARTAS

ESPORTES

EMIATE

Disputado nos dias 03 e 04, no Espaço Poliesportivo 
Sul, o 2º Torneio de Truco 2019 contou com a participação 
de dezenas de Sócios. Sagrou-se campeã a dupla Sebastião 
Marcelo e Eden Salomão, vice-campeã a dupla Pedro 
Figueiredo e Andressa Paulista de Oliveira e o 3º lugar 
coube à dupla Aroldo da Costa e Luisa Silva. Na premiação, 
a Vice-diretora de Jogos de Cartas, Marília Gallo, agradeceu 
a participação de todos os jogadores de buraco, Diretores 
e ao Conselho Deliberativo, ressaltando a importância dos 
momentos de descontração vividos durante a competição. 
Ela agradeceu, ainda, à Comodoria, à Diretoria de Esportes 
Coletivos e à sua equipe pelo apoio ao evento.

Em razão da reforma da sala da Secretaria de Esportes 
Individuais, a partir deste sábado, dia 17 de agosto, o 
setor passará a funcionar temporariamente na Secretaria 
de Tênis.

Quer aprender a dançar? O EMIATE dispõe de aulas de 
Dança de Salão às segundas e quartas, das 20h às 21h, 
com o professor Paulo Pivetta. Os alunos já matriculados 
em algum dos cursos oferecidos pelo EMIATE têm desconto 
especial de 37% nas aulas de Ritmos e Dança de Salão, 
que com isso, passam a custar apenas R$ 70.

Estão abertas, na Secretaria do EMIATE, as inscrições 
para as aulas de violino para Sócios do Iate, com o professor 
Konan de Oliveira. As aulas são realizadas às sextas-feiras, 
das 14h às 15h e das 15h às 16h, no Edifício Multifunções.  
Há desconto para alunos já matriculados no CIATE, que 
passam a pagar apenas R$ 75 nas aulas de violino. Mais 
informações: 3329-8745 (EMIATE) e 3329-8726 (CIATE).

Resultados do 2º Torneio de Truco 
2019

Mudança temporária da secretaria 
de Esportes Individuais

Inscreva-se nas aulas de Dança de 
Salão

Inscrições para aulas de violino
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ENGENHARIA

CIATE

A Piscina do Feijão e as fontes de jatos (parque infantil) 
ficarão interditadas entre os dias 19 e 24 de agosto, para 
obras de reforma e adequação das instalações hidráulicas 
das casas de máquinas. O uso estará liberado a partir do 
dia 25 de agosto.

Preparados para mais uma edição do BrincaIate? Vem 
aí mais um dia de muita alegria e diversão. Será no dia 25 
de agosto, próximo domingo, das 10h30 às 14h30, ao lado 
do parquinho infantil. A atração principal será o Palhágico 
Chochou, que vai se apresentar em um show diferenciado 
direcionado às crianças que vivem no mundo  de sonhos 
e encantamento. Como sempre, as famílias vão encontrar, 
no BrincaIate, brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, 
picolé e geladinho. Participe!

Bloqueio da Piscina do Feijão

Edição de agosto do BrincaIate será 
no dia 25

CULTURAL

O Emiate e a Diretoria Cultural vão promover a 
exposição coletiva Prazer em Fazer Arte, que vai trazer 
trabalhos dos alunos dos cursos de Pintura, Mosaico e 
Encontro com a Arte do Iate Clube de Brasília.

A abertura solene será no dia 27 de agosto, às 19h30, 
no Iate TV. Para o Comodoro Rudi Finger, a exposição 
prima por evidenciar o talento artístico dos alunos dos 
cursos. “Desejamos promover o crescimento cultural da 
família Iatista e para isso é preciso estimular e valorizar as 
habilidades dos Sócios expositores” disse.

A exposição estará aberta para visitação de 28 de 
agosto a 8 setembro, sendo das  9h às 17h, nos dias úteis 
(aberto ao público), e das 8h às 18h, aos finais de semana 
e feriados (somente Sócios e convidados).

Iate promove exposição coletiva 
Prazer em Fazer Arte

GASTRONOMIA

Até o final de agosto, o restaurante Della Pasta vai 
oferecer um novo prato do chef a cada dia, no almoço, de 
quinta a domingo. 

Um prato surpresa do chef a cada 
dia
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ANIVERSARIANTES
17/08 - Nazir El Haje Neto, Raquel 
Guimaraes Catelli, Tatiane Maia Barbosa, 
Rubens Ramos Mendonca, Bruno Mendonca 
Nunes de Oliveira, Roberto Licio Arnaut, 
Luis Alberto Ribeiro Pontual, Alex Lasserre 
Kratzl, Luciano Chaves Arantes, Rafael 
Garcia Teixeira

18/08 - Leonardo Cezar Ribeiro, Marcos 
Santos Kroll, Rodrigo Brito de Araujo, 
Eduardo Rodrigues da Silva, Fernando 
Antonio Lyrio Silva, Carla Queiroz Alves, 
Helena Zanella, Bernardo Cascao Pires 
e Albuquerque, Carina Carla da Costa 
Azevedo, Emanuel Ivan Moreira, Consuelo 
do Monte Rosa, Alexandre Carvalho Ribeiro

19/08 - Luiz Fernando Botelho de Carvalho, 
Gustavo Mascarenhas Rios, Vinicius Ricardo 

Liborio Pinto, Joao Eduardo Gomes de 
Camargos Silveira, Carlos Alberto Depaule 
Fonseca, Livia Marques Rodrigues, Marcelo 
Mattos Pontual Pinheiro, Bordon Silverio 
Silva Martins, Lucia Maria Praciano 
Minervino, Dione Lima Ribeiro, Flavio de 
Oliveira Saraiva, Moacir Silva Neto, Ricardo 
de Oliveira

20/08 - Suiane Inez da Costa Fernandes, 
Ricardo Cesar Rocha da Costa, Ana Luisa 
Lima Heller, Marcelo de Camargo Figueiredo, 
Maria Amelia B. Szerwinsk, Shemy Jibran 
Hsieh, Hugo Poli de Carvalho Villas

21/08 - Thelma Suely de Farias Goulart, 
Lenora de Castro Barbo, Henrique Eneas L. 
C. Neves, Joao Batista Soares, Claudio Prado 
Arcirio de Oliveira, Rafael Varela Garcia, 
Breno Rocha Pires e Albuquerque

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Fernando Costa da Cruz, Cláudio Moura Silva, Ana Maria Costa Giudice, Raissa Maia Nery Cortopassi e Manoel Araújo

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.

NOVOS SÓCIOS

EVENTOS

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e Marketing
Projeto gráfico (Doado ao ICB): Glêves Campos 
Editora Chefe:  Simone Azevedo (DF 7302/98)

Diagramação: Washington Macedo
Setor de Clubes Esportivos Norte, trecho 2, conjunto 4, Brasília-DF

(61) 3329-8700; Tiragem: duas mil unidades – www.iateclubedebrasilia.com.br

DIRETORES DO DIA

17/08/2019 (Sábado)
 Danilo Mello Mattos
19/08/2019 (Domingo)

Edward Cattete

22/08 - Walter Gustavo R.S. de Souza 
Lima, Jose Carlos Damasio, Pedro Lima Dal 
Col, Lilia Rego Barros Ribeiro, Felipe Trein 
Neira, Klaus Dieter Neder, Frederico Donati 
Barbosa, Maria Alice Zaidman, Lauro 
Maranhão Aires Neto, Julio Cesar Lerias 
Ribeiro, Evandro Jose Sperotto, Antonio 
Evanildo Alves, Ronald Starling Soares Filho

23/08 - Sandra Mary Feitosa Fontenele, 
Terezinha Maria M. da Franca Kind, Milena 
Sidrim Marrara, Bruno Gouvea Mauricio 
Ferreira, Francisco Lima Dal Col, Leopoldo 
Araujo Rodrigues, Ronaldo Feldmann 
Hermeto, Roger Maiochi, Rafael Cavalcante 
Patusco, Haman Tabosa de Moraes e 
Cordova


