
CLIMA
12º C MÍN
27º C MÁX

Sol o dia todo sem nuvens

13º C MÍN
26º C MÁX

Sol com algumas nuvens
SÁBADO DOMINGO

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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

A Festa Junina do Iate Clube de Brasília vai esquentar 
a capital para o início da Copa do Mundo. Já 
em clima festivo, vestida de verde e amarelo, 

a tradicional festa será realizada nos dias 7, 8 e 9 de 
junho, a partir das 19h, em ampla estrutura montada 
especialmente para o evento, no estacionamento interno 
do Clube.

Na programação da Festa Junina mais badalada da 
cidade estão shows de Lucas e Bárbara, na quinta (07), 
do grupo Só para Xamegar (SPX), na sexta (08), e de 
Guga Cammafeu, no sábado (09). Antes e depois dos 
shows, a animação ficará por conta do DJ René Ricochet. 
Haverá, ainda, apresentações diárias de quadrilhas 
típicas e uma área kids com brinquedos infláveis, shows 
de mágica, berçário, brinquedoteca e Arraialzinho, área 
que concentrará brinquedos diversos, como tiro ao alvo 
e pescaria.

As barracas de comidas típicas trarão todas as delícias 
tradicionais dos festejos juninos, com alto padrão de 
qualidade e higiene. Não faltará canjica, pamonha, curau, 
churrasquinho, arroz de carreteiro, acarajé, tapioca, 
caldos variados, camarão empanado, cachorro-quente, 
pizza, crepes, pastel, churros e outras delícias. Além do 
quentão, haverá Whisqueria e serão servidos drinques 
especialmente preparados pelo Duo Bar. Para aqueles com 

FESTA JUNINA MAIS AGUARDADA DA
CAPITAL JÁ TEM DATA MARCADA

gosto mais refinado, haverá barracas gourmet de queijos e 
vinhos e Choripán (tradicional sanduíche argentino, com 
linguiça e chimichurri).

           
 As barracas serão divididas por países, cujos times vão 

jogar na Copa. A decoração e cenografia serão assinadas 
por Maria Helena Design de Eventos.

            
Novidade - Para proporcionar mais conforto aos presentes 
e evitar a formação de filas nas barraquinhas, este ano 
todas as compras serão efetuadas por meio do sistema 
Nugo. Basta adquirir um cartão individual de consumo e 
colocar recarga quantas vezes quiser, sem limite de valor, 
nos caixas fixos ou nos móveis, que estarão circulando 
pela festa. Caso haja saldo remanescente no cartão, o 
mesmo poderá ser requisitado pelo titular, através do 
site da Nugo ou utilizado em qualquer outro evento 
que utilize este sistema. Conheça mais detalhes sobre o 
sistema Nugo na página 05 desta edição do Jornal.

O preço dos ingressos não sofreu alteração e continuará 
sendo R$ 40 (meia entrada), para não sócios. Crianças até 
5 anos não pagam e de 6 a 12 anos pagam R$ 20. Em breve 
traremos informações sobre as vendas. A entrada para 
Sócios é gratuita. O acesso e permanência de menores de 
18 anos só será permitido se acompanhados dos pais ou 
responsáveis legais (pai, mãe, tutor ou guardião).
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 01/2018

O Iate Clube de Brasília, na forma do artigo 56 de seu Estatuto, 
NOTIFICA os Sócios Proprietários de título patrimonial com as 
numerações abaixo relacionadas seus herdeiros ou sucessores, 
para dentro do prazo de 10 (dez) dias regularizem sua situação 
junto à Diretoria Financeira, na Sede do Clube, no SCEN Trecho 
02, conjunto 04 – Brasília-DF.

Findo este prazo e não havendo quitação dos débitos, o Sócio 
será excluído do Quadro Social, na forma estatutária.

P/2716 e P/3640

Brasília, 15 de maio de 2018.

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Diretor Secretário

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 006/2018 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube 
de Brasília, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 
em conformidade com o art. 16, IX, do Regimento Interno do 
Colegiado,

RESOLVE:

Designar o Conselheiro Efetivo HERALDO MOURA COUTINHO 
para, em substituição ao Conselheiro Efetivo MARCO LOURENÇO 
RAMOS, compor a Comissão Permanente encarregada de 
acompanhar as áreas Social e Esportiva do Iate Clube de Brasília, 
no triênio 2017/2020.   

Brasília, 16 de maio de 2018.

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

ATOS E CONTRATOS

CONSELHO DELIBERATIVO

Atleta do Iate quebra recorde 
mundial na 11ª Copa Comodoro

Com a participação de 311 nadadores, o Iate sediou, 
no dia 5 de maio, a XI Copa Comodoro de Natação 
Master, encerrando as comemorações de 58 anos do 
Clube. Realizada pelo Iate, em parceria com a Associação 
Brasiliense Master de Natação (ABRAMN), a competição 
reuniu 14 equipes do DF. O Comodoro Rudi Finger fez a 
Abertura da Copa, que contou com a presença do Presidente 
do Conselho Deliberativo, Oscar Lóssio, dos fundadores 
Leo David e Álvaro Sampaio, dos ex-comodoros Nelson 
Campos e Edson Mendonça e dos vice-diretores Gilson Luz 
e Edward Cattete.

A torcida comemorou intensamente quando Felipe 
Lima, atleta da equipe do Iate, quebrou o recorde mundial 
dos 50m peito, marcando 26”72. O alto nível técnico da 
11ª Copa Comodoro reflete-se nos 33 recordes batidos, 
incluindo o brasileiro obtido pela equipe do Iate no 
revezamento 4x50 medley (Guilherme Rabelo, Leandro 
Bressan, Gustavo Nascimento e Thiago Coser). Cinco 
recordes do DF foram estabelecidos pelos atletas do 
Iate: Leandro Bressan (50m peito), Simone Kohler (100m 
medley), Marina Nascimento (200m livre), Felipe Lima 
(100m medley) e Fábio Costa (100m medley).

A equipe do Iate foi a vice-campeã em Eficiência por 
Equipes (média de pontos por atleta) e a 3ª colocada geral, 
conquistando 67 medalhas, sendo 33 de ouro. “Resultado 
gratificante para atletas e treinadores, graças ao trabalho 
diário desenvolvido pela natação competitiva do Iate. 
Continuamos a trabalhar para fortalecer nossa equipe em 
um ambiente saudável e de união”, declarou o Vice-diretor 
de Esportes Aquáticos, Edward Cattete Pinheiro.

Escolinha de Natação promove 
festival neste sábado

As crianças da Escolinha de Natação do Iate vão 
participar de um animado Festival da modalidade hoje, 
dia 19 de maio, a partir das 9h, na Piscina Semiolímpica 
I. Haverá uma competição, muitas brincadeiras e lanche. 
A Vice-diretoria de Esportes Aquáticos informa que a 
Piscina Semiolímpica I estará reservada para o evento, 
neste sábado.

NATAÇÃO

NATAÇÃO
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NÁUTICA
Camping Training de Optimist

Resultado da Regata World Snipe 
Day 

Convocação para uso de vaga de 
Embarcação

Nos dias 11 e 12 de maio, foi organizado o 1º 
Camping Training com as turmas da Pré-equipe e Equipe 
da classe Optimist, da Escola de Vela do Iate. Na sexta-
feira (11), os velejadores tiveram treino na água, depois 
participaram do treinamento funcional e, em seguida, os 
pais dos velejadores organizaram um delicioso rodízio 
de pizza. Os alunos acamparam dentro do galpão de 
monotipos. 

Já no sábado (12), os alunos realizaram atividades 
no Parque Aquático do Clube e análise de vídeos dos 
treinos, devido a falta de vento. No período da tarde, 
os pais organizaram um churrasco para os velejadores, 
seguido de treino na água. O evento foi muito elogiado 
por pais e alunos.

O Iate Clube de Brasília, juntamente com a Flotilha 
516, realizou a Regata World Snipe Day, no último dia 13, 
em homenagem ao Dia Mundial da Classe. Participaram 
oito barcos em disputas divertidas e animadas, que 
fizeram com que a competição fosse decidida no critério 
de desempate entre as duplas Guilherme Raulino/Márcia 
Maciel e Cezar Castro/Gustavo Macedo. A primeira dupla 
foi a vencedora. O 3º lugar foi conquistado pelos atletas 
Felipe Rondina e Álvaro Nadal. A Flotilha encontra-se 
ativa, com muitas novidades e ranking atualizado. Para 
conhecer melhor esse grupo de velejadores, compareça 
no Galpão da Náutica. O resultado completo pode ser 
conferido no site do Clube www.iateclubedebrasilia.
com.br/nautica.

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 dois 
caiaques e uma prancha de SUP. Os Sócios convocados 
poderão trazer suas embarcações 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.

Nº TÍT. NOME DO SÓCIO TIPO
P/1175 Luiz Rodrigues P.da V.Damasceno Caiaque

P/2655 Renato Castro Teixeira Martins Caiaque

US/2911 Marco Antônio Areias Secco Prancha de SUP

FUTSAL

Resultado da rodada da Liga 
Candanga de Futsal

No último fim de semana, dias 12 e 13 de maio, as 
equipes de futsal das categorias Sub 8 e Sub 10  do Iate 
se classificaram, respectivamente, para as fases semifinal 
e quartas de final da Liga Candanga de Futsal, torneio 
mais importante do Centro-Oeste da modalidade. As 
equipes Iatistas garantiram passagem para a próxima fase 
ao vencerem a tradicional equipe Arte Líder, com um 
placar de 11 X 0 na categoria Sub 8, e a equipe Futart, 
por 3x0 na categoria Sub 10, e seguem em busca do 
título inédito no torneio nas duas categorias.

FUTEBOL

Copa do Mundo Master de Futebol 
Society

A Copa do Mundo Master de Futebol Society segue 
a todo vapor e teve a sua quinta rodada disputada no 
último dia 10. O Brasil conseguiu uma boa vitória sobre 
a França, por 3x1. Com o placar final de 2x1, a Bélgica 
conseguiu superar Portugal e a Alemanha conquistou a 
vitória sobre a Argentina, com o placar de 2x1.
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CULTURAL
Alunos do CIATE visitam Exposição 
Coletiva “Arte de Criar” 

Almoço show celebra Dia das Mães 
no Iate

Livro Romance Laços é tema de 
debate no Iate

Na última terça-feira (15), a Exposição Coletiva “Arte 
de Criar”, instalada no espaço do Iate TV, recebeu uma 
visita muito especial. Mais de 150 crianças do CIATE, 
de diversas faixas etárias, foram apreciar as obras dos 
alunos dos Cursos de Pintura do Iate Clube e da Casa 
das Artes.

A mostra é promovida pela Diretoria Cultural do 
Iate, em parceria com o Emiate e a Casa das Artes. A 
exposição foi idealizada em homenagem ao Dia das 
Mães, e sua abertura solene contou com a presença 
do Comodoro Rudi Finger, do Diretor Cultural, Carlos 
Santiago, do Presidente do CIATE, João Lima, e da Artista 
Plástica e Curadora da exposição, Jaqueline Eichkoff, e 
mais de 200 convidados.  

A exposição segue aberta para visitação até o dia 27 
de maio, com acesso livre ao público nos dias úteis, das 
9h às 17h, e apenas para Sócios e seus convidados aos 
finais de semana, das 8h às 18h.

O Dia das Mães deste ano foi ainda mais especial no 
Iate! No último domingo (13), o Clube sediou um almoço 
show na Sede Social, promovido pela BRK Eventos, com 
decoração elegante e cardápio especialmente elaborado 
para a ocasião pelo chef francês Fabian Helleu e preparado 
pelo Buffet Île de France, em suas ilhas de antepastos, 
pratos quentes e sobremesas. O evento foi concebido pelo 
produtor Rafael Justus. 

As mais de 250 pessoas que participaram do evento 
também puderam curtir diversas atrações artísticas, 
como o Tributo a Roberto Carlos, pelo cantor Alessandro 
Nascimento & Banda, a narrativa musical e teatral “Como 
é grande o meu amor por você” e a performance dos 
Violinos Mágicos, que circularam entre as mesas, com um 
repertório de grandes sucessos dos musicais da Broadway. 
“Sem a pressão e desconforto das longas filas de espera em 
restaurantes e ambientes superlotados comuns a essa data 
tão concorrida, o encontro se estendeu ao longo da tarde 
acolhedora”, contou Carlos Santiago, Diretor Cultural do 
Iate.

Como parte das Comemorações do Dia das Mães, a 
Sociedade Livros e Raquetes, formada por Sócias Iatistas, 
com apoio da Diretoria Cultural, realizou sua reunião 
mensal na Antiga Sede, para debater o conteúdo do livro 
Romance Laços, do escritor italiano Domenico Starnone. 
Segundo as organizadoras, o encontro acontece sempre 
na primeira quinta-feira do mês. O livro apresentado é 
escolhido pelas aniversariantes.

PETECA

Vem aí o Torneio de Peteca 
Conselho Diretor 2018

Atenção petequeiros! Chegou a hora de mostrar toda 
a habilidade e rapidez nos reflexos no Torneio Conselho 
Diretor de Peteca 2018! A competição será disputada 
nos dias 26 e 27 de maio, a partir de 8h, no Espaço 
Poliesportivo Sul. Aproveite: as inscrições são gratuitas. 
Basta procurar o professor Marlus no dia do torneio. 
Participe!
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DIRETORIA MÉDICA FESTA JUNINA

2a Semana de Saúde reuniu Iatistas 
em ricas palestras

Festa Junina do Iate vai utilizar sistema de 
pagamentos cashless em todas as barracas

Temas relevantes em torno da prevenção como 
promotora de saúde e da longevidade foram abordados 
por renomados especialistas na 2ª Semana de Saúde do 
Iate Clube, realizada de 14 a 18 de maio. O objetivo 
foi oferecer informações que pudessem ampliar os 
conhecimentos nos cuidados pessoais com a saúde, e 
assim contribuir com a qualidade de vida.

O evento, realizado pela Diretoria Médica, EMIATE e 
Espaço Saúde, foi acompanhado por Sócios e convidados, 
que puderam assistir às palestras e participar, tirando 
dúvidas diversas. Entre os temas abordados, estiveram a 
saúde bucal, a cardiovascular, a urogenital masculina, da 
mulher, a ocular, os cuidados com a pele, a longevidade 
saudável, a nutrição e o exercício físico, a medicina do 
esporte e a dor crônica. A semana reuniu respeitados 
profissionais, como o Dr. Jaime Bicalho, Dra. Lucila 
Nagata, Dr. José Carlos Chináglia e Dra. Ana Carolina 
Garcia, entre outros.

Os frequentadores da famosa festa junina que ocorre 
nos dias 7, 8 e 9 de junho terão a facilidade do fim 
das fichas e das filas nos caixas. O serviço escolhido é 
oferecido pela empresa brasiliense Nugo e é a mesma 
tecnologia utilizada em eventos de grande porte como o 
Na Praia e o Carnaval no Parque.

Ninguém gosta de enfrentar as longas filas, prever a 
quantidade de produtos que irá consumir e fazer as contas 
para comprar a quantidade certa de fichas. Foi pensando 
nisso que o Iate Clube de Brasília resolveu adotar a 
tecnologia dos cartões recarregáveis. O sistema funciona 
de maneira bem simples: os clientes transferem para um 
cartão a quantidade desejada de dinheiro e consomem 
aproximando-o aos celulares dos atendentes das barracas. 
Além disso, os clientes podem acompanhar seu histórico 
de consumo e saldo restante pelo App Nugo, disponível 
para iOS e Android. O valor remanescente pode ser 
utilizado em outros eventos que a Nugo operar ou pode 
ser resgatado pelo site da empresa.

O sistema facilita a vida tanto dos frequentadores 
quanto dos proprietários das barracas, visto que dispensa 
a manipulação de dinheiro e otimiza a mão de obra em 
cada estabelecimento. “Além de eliminar as filas, podemos 
dar mais atenção aos clientes e até vender mais”, disse o 
chef Leandro Sampaio. Vale ressaltar que o Nugo foi o 
sistema utilizado no 8º Fórum Mundial da Água, realizado 
em março deste ano, aqui em Brasília.

CIATE
CIATE promove nova edição do 
BrincaIate Especial

No dia 27 de maio, domingo, a partir das 10h30, o 
Ciate vai promover a 2º edição do BrincaIate Especial, 
no Pergolado, atrás da Banca de Revista. Será um dia 
inteiro de atividades de recreação, com brinquedos 
infláveis, monitores, carrocinhas com distribuição de 
pipoca, entre outros. Haverá, ainda, show com a banda 
Matrakaberta, às 11h. A BrincaIate, a brinquedoteca do 
CIATE, funciona gratuitamente todos os finais de semanas 
e feriados. Uma vez por mês as atividades também são 
promovidas na área externa, no Campus do Clube.

Bloqueio parcial do Estacionamento 
das Churrasqueiras e Academia

Devido a montagem da estrutura da Festa Junina do 
Iate 2018, a Diretoria Social informa ao Quadro Social 
que o estacionamento das Churrasqueiras e da  Academia 
está parcialmente bloqueado.
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ANIVERSARIANTES
19/05 - Henrique dias Bernardes, Leonardo Peres 
da R. e Silva, Celso Bimbato de Almeida, João 
Lima Bastos, Marcos Fabricio Moraes Garzon, 
Rita Bueno de Paula, Andre Macedo de Oliveira, 
Paulo Henrique Santos, Nathalia Perna Mendonça 
de Freitas, Nuno Henrique Moura Nunes Brito, 
Christiane Samarco R. Cecilio, Eduardo Kanan 
Marques, Beatriz Gomes da Silveira, Jofran Frejat                                                                
Gilson Souto de Magalhaes, Gustavo Manoel 
Salomon de Faria, Aldir Guimaraes Passarinho 
Junior, Bruno Cesar Oliveira Rodrigues                                         

20/05 - Henrique Jose Nabuco de Oliveira Souza                                     
Sebastiao Marques Alonso Gonzales, Fernanda 
de Carvalho Leite Coutinho, Alice Gorini, Luis 
Gustavo Alves de Matos, Taina Giugliani Chaves 
de Cerqueira, Andre Gustavo S. Alves de Souza                                            
21/05 - Joao Fedorowicz, Alexandre Matias Rocha                                                     

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília: 
Adalberto Tavares Freitas, Alex Mansur Mattos, Pedro Paulo Teixeira Júnior, Paulo Ricardo Braga Coutinho, 

Suiane Inês da Costa Fernandes e Linconl Medeiros Martins Gonçalves
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

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e Marketing
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Diagramação: Washington Macedo
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(61) 3329-8700; Tiragem: duas mil unidades – www.iateclubedebrasilia.com.br

DIRETORES DO DIA

19/05/2018 - Sábado: 
Ângela Maria Marques

20/05/2018 - Domingo: 
José Carlos Damásio

Vargas Ribeiro Junior, Eduardo Luiz Coimbra Araujo                                                
Darse Arimatea F. Lima Junior, Luiz Carlos Schimin                                                     
Antonio Maria C. de Assis Souza, Silvio Eduardo 
Machado Bonfim, Fernnanda da Cunha Moraes, 
Marcelo Vaz Junqueira                                                      

22/05 - Maria Zelia de Alcantara Scheerer, Andre 
Valadares Sucupira, Gilvam Batista de Carvalho, 
Jose Carlos Casseb Ferraz, Larissa Reis Queiroz, 
Ana Maria Portela Romano Cotrim, Antonio Carlos 
Sales Martins, Raquel Resende de Abreu Sousa, 
Sonia de Azevedo Dantas, Idemilson Donizete 
Mariano do Prado, Edward Cattete Pinheiro Filho           
Ari Cunha, Marcelo Mencarini Lima                                                

23/05 - Rafael Eduardo De Melo Leite, Ruy Parente 
Vianna Filho, João Carlos Nascimento de Padua, 
Carlos Henrique de Faria, Viviane Tavares Sobral, 
Oswaldo Cordeiro de P. Castilho, Cesar Roberto 

Pereira Buzin, Fernando Pessoa Guerra, Simone 
Neves Pereira Cavadas, Lourenco Rommel Ponte 
Peixoto, Caroline Juliane Santos Degraf Matheus                                     
Patricia de Aguiar Britto, Chiang Jin Guan                                                            

24/05 - Julio Cezar Simoes Adnet, Joaquim Felipe 
Babosa de Alencastro, Sandra Elizabeth Wall, 
Simone Bastos Vieira, Victor Borges Encinas, Mario 
Sundfeld Junior, Guilherme Monteiro Pessina                                                

25/05 - Andre Rodrigues Froes, Carlos Felippe de 
Paula Quintanilha, Fabio Farnese dias Martins, 
Andreia Neves Duarte, Joanna D’Arc Medeiros 
Augusto, Joao Jose da Silva Neto, Maria Eucy Neves 
Montenegro, Ronei Souza de Machado, Sergio 
Antonio Ferreira Victor, Fernanda Sabino Diniz 
Sousa, Fernanda Vilazante Castro

TÊNIS

Festa do Dia das Mães na Escolinha 
de Tênis

Iatista vence Campeonato 
Interclubes

As celebrações dedicadas às mamães continuam no 
Iate Clube de Brasília! No dia 20, domingo, a Escolinha 
de Tênis vai promover uma bela homenagem às mães, 
nas quadras de lisonda. A festa terá início às 10h, para os 
alunos de 5 a 9 anos, e às 11h, para as mães dos alunos 
de 10 a 14 anos. Assim, neste domingo (20), as quadras 
10, 11, 12 e 13 estarão reservadas, das 8h às 12h.

A tenista Bruna Sampaio, atleta do Iate Clube de 
Brasília, conquistou o título da categoria 16 anos do 
Campeonato Brasileiro Interclubes, etapa inaugural, 
disputada em Salvador (BA). A competição tem pontuação 
máxima GA para o ranking brasileiro da Confederação 
Brasileira de Tênis. Nas duplas, a atleta foi vice-campeã, 
ao lado de Luana Avelar.

Dentre outros destaques Iatistas do torneio, Davi 
Silva foi vice-campeão em duplas, na categoria 12 anos, 
e Rafael Araújo também obteve excelente resultado, 
chegando às semifinais, nos 12 anos.

FUTEVÔLEI

Torneio de Futevôlei movimentou 
as quadras de areia do Iate

No último sábado (12), as areias do Iate foram 
palco de 60 animadas partidas do Torneio de Futevôlei, 
realizado em comemoração aos 50 anos do Clube. A 
competição contou com a expressiva participação de 
58 Associados, sendo que 18 duplas disputaram 34 
jogos no torneio principal e 8 duplas concorreram no 
torneio da Escolinha, que contabilizou 26 partidas. No 
torneio principal, a dupla Pedro e Paolo conquistou o 1º 
lugar, após excelente partida contra Hansen e Gazu. O 
bronze ficou com Luciano e Quinho. Já na competição 
da escolinha, Caio e Paula jogaram bem e superaram 
Gabriel e Vitor. Eduardo e Lara ficaram em terceiro lugar. 
Parabéns aos atletas! 


