
CLIMA
17º C MÍN
28º C MÁX

Pancadas de chuva à tarde e à noite.

17º C MÍN
28º C MÁX

Sol com algumas nuvens. Não chove.
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

Brasília, Nosso Som encerra 
comemorações de 56 anos do Iate Clube

Em abril o ICB completou 56 anos e uma série de 
competições esportivas realizadas durante todo o 
mês celebraram a data com os Sócios. Para encerrar 

as festividades, hoje (30) será realizado o evento “Brasília, 
Nosso Som”, a partir das 19h, na Orla. Com o objetivo 
de prestigiar talentos da cidade, que também aniversariou 
este mês, o Iate traz música de qualidade com a banda 
Surf Sessions e com o mais novo talento da MPB, Fran 
Fidalgo. A apresentação será feita pela atriz e comediante 
brasiliense Maria Paula.

 
A banda Surf Sessions toma como inspiração para suas 

músicas várias vertentes, como reggae, ska, rock e hip-
hop. O grupo tem no violão e vocal, Felipe Bittencourt, na 
guitarra, Rafael, no baixo, Felipe “Maguim”, na percussão, 
Renato Azambuja e nos teclados, Jorge Bittar. Com nove 
anos de estrada, lançaram no final do ano passado o 
quarto CD da carreira, “Somos Sol”, com 16 faixas inéditas 
compostas pelo quinteto.

O evento marcará o lançamento do CD autoral solo 
do cantor e violonista Fran Fidalgo, ‘Quero seguir viagem’. 
Radicado em SP, o artista brasiliense, hoje com 25 anos, 
começou a despertar para a música por volta dos quatro 
anos de idade. Dos 15 aos 19 anos, se envolveu em um 

projeto autoral de pop rock em Brasília, para depois 
dedicar-se à suas referências mais fortes: a MPB e o Soul. 
Hoje, Fran cursa música na Faculdade Souza Lima (SP), 
instituição indicada pelo músico Roberto Menescal. 

No Iate, ele apresentará nove canções próprias, com 
produção de André Vasconcellos. As influências passeiam 
pelo pop/rock, MPB, soul e blues. “Estou muito empolgado 
por lançar meu CD em Brasília, onde cresci e está grande 
parte da minha família e amigos. Foi nessa cidade que 
recebi inspiração para criar a maioria das minhas músicas, 
então acho que tem tudo a ver com a festa. Vou mostrar 
também composições de antes e depois do CD. Vai ser um 
apanhado geral que tenho de melhor até hoje. Espero todos 
lá para curtirmos a ‘sonzeira’ dessa cidade linda!”, disse o 
artista.

A estrutura, montada nos jardins ao redor das piscinas e 
às margens do lago, contará com uma praça de alimentação 
com food trucks. Os ingressos estão à venda no Brasília 
Shopping, Pátio Brasil, Gilberto Salomão e na Bilheteria 
Digital e custam R$ 20 (meia antecipada) e R$ 30 (meia 
no dia do show). Para Sócios, os ingressos estão à venda 
na Tesouraria do Clube por R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (no 
dia), somente em dinheiro.

ATENÇÃO SÓCIO: 
Em virtude do evento Brasília, Nosso Som, amanhã (sábado), o Iate TV fechará mais cedo, às 17h.
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disponíveis
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CONSELHO DELIBERATIVO
CONSELHO DELIBERATIVO

ATO DELIBERATIVO 003/2016

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais (Estatuto, arts. 72, 81 e 86, 
e Regimento Interno, art. 45) e considerando as decisões tomadas na reunião 
extraordinária de 28 de abril de 2016, faz saber que o Colegiado resolveu: 

I. por unanimidade, aprovar a Ata da Reunião Ordinária de 31 de março de 2016;

II. eleger o Conselheiro Nato FRANCISCO ZENOR TEIXEIRA para o cargo de 2º 
vice-Comodoro do Iate Clube de Brasília; 

III. eleger os Conselheiros Efetivos JOSÉ JORGE RAMOS BARBOSA e PAULO 
DE TARSO RIBEIRO VILARINHOS para os cargos de integrantes suplentes da 
Comissão Fiscal do Iate Clube de Brasília; 

IV. por unanimidade, aprovar a Decisão nº 001/2016 da Mesa Diretora, 
determinada ad referendum do Colegiado; e 

V. por unanimidade, aprovar o parecer do Conselheiro Efetivo e Assessor da 
Presidência Hermenegildo Fernandes Gonçalves, referente ao item 3 da Decisão 
nº 001/2016 da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo.  

Brasília, 29 de abril de 2016.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 011/2016 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, de 
acordo com o art. 72 c/c o art. 86 do Estatuto, e considerando a decisão tomada 
pelo Colegiado, na reunião extraordinária de 28 de abril p.p., que elegeu o 
Conselheiro Nato FRANCISCO ZENOR TEIXEIRA para o cargo de 2º vice-
Comodoro do Iate Clube de Brasília, 
RESOLVE:
CONVOCAR a Suplente de Conselheiro CLÁUDIA CARVALHO CAVALCANTE 
COSTA para atuar junto ao Colegiado, na condição de Conselheira Convocada. 

Brasília, 29 de abril de 2016.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

Resolução do Conselho Deliberativo nº 001/2016
Aprovada na Reunião Extraordinária de 28 de abril de 2016.

Estabelece disposição no sentido de divulgar, aos associados, no 
sítio eletrônico do Iate Clube de Brasília a folha de pagamento 
dos empregados do clube, dando cumprimento aos princípios de 
transparência, na forma estabelecida pelo normativo estatutário. 

Art. 1º - O Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasília, no exercício de suas 
funções estatutárias, e de acordo com a deliberação constante da ata da Reunião 
Extraordinária de 28 de abril de 2016, e nos termos do parecer exarado pelo 
Conselheiro Efetivo e Assessor da Presidência Hermenegildo Fernandes Gonçalves, 
que se faz publicar no sítio eletrônico como anexo a esta Resolução, resolve, fazer 
divulgar, aos seus associados, informações relativas aos gastos com a folha de 
pagamento de empregados do clube.
 
Art. 2º - Até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido, serão disponibilizados 
no sítio eletrônico www.iatebsb.com.br, pelo Conselho Diretor, todos os dados 
referentes aos empregados do Iate, tais como: setor de lotação, função completa, 
salário e eventuais gratificações, bem como qualquer pagamento de caráter eventual 
que tenha sido efetuado no mês.

Parágrafo único - O acesso às informações previstas no caput do art. 2º só será 
deferido no sítio eletrônico www.iatebsb.com.br, na área de acesso restrito dos 
associados e mediante senha pessoal. 

Art. 3º - Esta resolução, que estabelece norma de acordo com os princípios da 
transparência dos dados de gestão administrativa e financeira integra o acervo 
normativo do Iate e entrará em vigor na data de sua publicação no Jornal Semanal 
do Iate, devendo ser afixada no Quadro Oficial de Avisos e inserida no sítio do clube. 

Brasília, 28 de abril de 2016.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

GESTÃO

TRANSPARÊNCIA

Acordo Coletivo de Trabalho

Interdição  parcial  do Estacionamento

Iate Clube lamenta o falecimento da 
Sócia Marlen Haddad

Foi realizada no Iate Clube, dia 28/04, a primeira 
reunião entre os membros da Comissão de Negociação da 
Convenção Coletiva de Trabalho Data Base Maio/2016. A 
reunião foi realizada pelo Sinlazer (Patronal) e Sindclubes 
(Empregados) e contou com a participação do Diretor 
de Administração e Recursos Humanos, Carlos Alberto 
(Carlão), que integra a comissão patronal.

O Iate Clube de Brasília lamenta profundamente o 
falecimento da Sócia Marlen Haddad, no dia 21/4, em 
decorrência de um acidente ocorrido no estacionamento 
da Academia. Dona Marlen era muito querida por todo 
o Quadro Social e deixa muitas saudades entre todos os 
que tiveram a honra de conviver com ela.

O comodoro do Iate, Edison Garcia, ao lamentar o 
ocorrido, comentou as providências que estão sendo 
tomadas pelo Clube. “O caso é muito traumático 
para todos nós. O Clube é muito familiar e todos nós 
nos conhecemos.  Dona Marlen era matriarca de uma 
família tradicional do Clube e era muito ativa, sempre 
estava na Academia se exercitando. Já iniciamos uma 
apuração interna e estamos colaborando com a polícia 
nas investigações”, informou.

Em atendimento à Decisão 01/2016, do Conselho 
Deliberativo, a administração informa que a planilha de 
custos do evento “Aniversário do Iate Clube” se encontra 
à disposição dos Sócios no Portal da Transparência, 
acessível via Área Restrita do site do Iate.

O estacionamento das churrasqueiras será 
parcialmente interditado a partir de quinta-feira, dia 05 
de maio, para o início da montagem da Festa Junina do 
Iate, que será realizada nos dias 2, 3 e 4 de junho. 
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GESTÃO

Conselho Deliberativo elege novo 2º Vice-comodoro

Em reunião realizada na última quinta-feira (28), o 
Conselho Deliberativo,  atendendo ao art. 86 do Estatuto 
do Clube, em escrutínio secreto elegeu o Conselheiro 
Nato Francisco Zenor Teixeira para assumir o cargo de 
2º Vice-comodoro do Iate Clube de Brasília. Francisco 
Zenor, que é Associado do Iate desde 1987, é advogado, 
assíduo frequentador do Espaço Poliesportivo Sul e já 
colaborou com a Administração do Iate em diversas 
ocasiões. Na mesma reunião, o Conselho também elegeu 
José Jorge Ramos e Paulo Vilarinhos como suplentes da 
Comissão Fiscal.   

O Presidente do Conselho Deliberativo, Rudi Finger, 
comentou a escolha. “O Zenor é um Conselheiro muito 
compromissado com o Iate, sempre atento em cooperar 
para que o Clube melhore. O Conselho não poderia 
ter eleito pessoa mais preparada para os desafios que 
qualquer gestão apresenta”, observou.

O novo 2º Vice-comodoro, em seu discurso de 
agradecimento, ressaltou a importância da cooperação 
entre Associados, Conselheiros e integrantes da gestão. 
“Todos os Associados, sejam eles ou não integrantes dos 
Conselhos Deliberativo e Diretor, têm grandes instintos 
pelo bem do Clube. Contudo, faz-se necessário fortalecê-
los pela união e realizá-los pelas ações”, ponderou. 

Francisco Zenor também se comprometeu a empenhar 
todos os esforços para colaborar com a gestão e estreitar 
ainda mais os laços entre os Sócios e a Administração.

O Comodoro Edison Garcia elogiou a eleição. “O 
Conselheiro Francisco Zenor honrará a gestão com sua 
presença como 2º Vice-comodoro, primeiro por sua 
história de bons serviços prestados ao Clube e por ter 
demonstrado, no exercício do cargo de Diretor do DOL, 
uma incansável determinação e capacidade de enfrentar 
as responsabilidades inerentes ao cargo”, finalizou.
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No feriado de 21 de abril, o tradicional Churrasquinho marcou as comemorações do aniversário de 56 anos do 
Iate. A apresentação da Banda Candangueiros e de DJ, com o melhor do samba, MPB e pop rock nacional animaram 
os Iatistas. Os pequenos se divertiram nos brinquedos e se deliciaram com pipoca e algodão doce. Como não poderia 
faltar, os parabéns para o Iate foram cantados pela banda, acompanhado de revoada de balões, rajada de fogos e 
distribuição de churros. 

SOCIAL

Festa de aniversário do Iate Clube
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TÊNIS

SOCIAL PETECA

Rendez-Vous a Roland Garros

Festa para aniversariantes no Bar do 
Poliesportivo Sul

ITF Seniors 2016

Lançamento Capital Fashion Week

12ª Copa JK de Peteca

O atleta Iatista Rafael Wagner recebeu esta semana 
convite oficial para disputar o qualy de Roland Garros 
ITF 18 anos. Ele foi indicado na seletiva como o melhor 
vice-campeão dos cinco torneios disputados nos países 
Brasil, China, India, Japão e Coréia. A seletiva do Brasil 
foi considera a mais forte dentre todas, razão pela qual 
a sexta vaga foi para o Rafael, que foi vice-campeão no 
Brasil.

Os frequentadores do Espaço Poliesportivo Sul que 
fizeram aniversário de janeiro a abril poderão comemorar 
com os amigos aqui no Iate na próxima sexta-feira, dia 
06. Uma grande festa, com buffet de entrada, jantar e 
sobremesa, além de bebidas não-alcoolicas, música 
ao vivo, bolo e docinhos será realizada no Bar do 
Poliesportivo Sul, a partir das 20h. Os participantes 
poderão trazer suas bebidas. Os ingressos custam R$ 
70. Mais informações com Cláudia, pelo telefone 8434-
4830 ou e-mail compstore@terra.com.br

A 12ª Copa JK de Peteca foi realizada no Iate de 
21 a 24 de abril e contou com 62 atletas, entre eles do 
Clube Náutico de Sete Lagoas (MG), do Xua Campestre 
Clube de Salinas (MG), do Patos Tênis Clube de Patos de 
Minas (MG), do Praia Clube de Uberlândia (MG) e, do 
DF, de São Sebastião, do Minas Brasília Clube, Cota Mil, 
Country Clube e Clube Vizinhança. Os atletas Iatistas 
superaram todos os clubes participantes e foram os 
grandes campeões do evento. Confira a tabela completa 
com as classificações dos atletas em nosso site: www.
iateclubedebrasilia.com.br/noticias

O Iate, em parceria com a Federação Brasiliense 
de Tênis (FBT) e apoio da Bancorbrás, realizou o ITF 
SENIORS BRASILIA 2016, de 18 a 23 de abril. O torneio 
faz parte do Circuito Internacional de Seniors, classificado 
como GRADE 1, e reuniu os melhores jogadores seniores 
brasileiros, além de tenistas da Alemanha, Chile e EUA. 
Confira a classificação dos Iatistas:

Desfiles dos estilistas Sandra Lima e Romildo 
Nascimento, realizados na Fonte, próximo à Piscina do 
Feijão, marcaram o lançamento do Capital Fashion Week 
2016. O evento será realizado aqui no Iate, nos dias 12, 13 
a 14 de setembro. 

“O Iate está honrado em poder receber, pela segunda 
vez, o Capital Fashion Week, que foi um sucesso ano 
passado, o que certamente se repetirá em 2016. O Iate, 
como é palco de grandes eventos, esportivos, culturais e 
sociais, oferece seu espaço agora também para a moda”, 
disse Rudi Finger, Presidente do Conselho Deliberativo na 
cerimônia de lançamento do evento.

CATEGORIA SIMPLES CATEGORIA DUPLAS
Marco Battaglini - Vice 40 anos Roosevelt Loureiro - Campeão 60 anos
Eliana Mendonça - Vice 50 anos Eleuza Felippe e Karla Haje - Vice 55 anos
Marilena Mello - Vice 70 anos Maurílio Santinello - Vice 65

FUTEBOL
Escolinha de Futebol

A Escolinha de Futebol do Iate está com inscrições 
abertas. Confira abaixo os horários disponíveis e venha 
fazer parte desse time! Informações na Secretaria de 
Futebol, telefone 3329-8783.

MANHÃ - TERÇAS E QUINTAS: TARDE - TERÇAS E QUINTAS
Chupetinha -  5 a 7 anos - 8h30 às 9h30                                                           Chupetinha - 16h30 às 17h30
Fraldinha - 8 a 9 anos - 9h30 às 10h30                                                           Fraldinha - 15h30 às 16h30
Pré-Mirim - 10h30 às 11h30 Pré-Mirim - 15h30 às 16h30
Mirim - 10h30 às 11h30 Mirim - 15h30 às 16h30
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VÔLEI

14º Brasileiro Master Santos de 
Voleibol

Equipes formadas por atletas do Iate Clube e da 
AABB participaram do 14º Brasileiro Master Santos de 
Voleibol, realizado na cidade de Santos, em São Paulo, 
de 21 a 24 de abril.

A equipe da categoria 35+ subiu ao podium ao 
conquistar o terceiro lugar na competição. A categoria 
40+ disputou o bronze com garra, mas devido ao cansaço 
e lesões, ficou em 4º lugar com menção honrosa. A 
equipe 45+ saiu desfalcada de Brasília, contando apoio 
de atletas da categoria 50+ para compor o time, que 
conquistou o 5° lugar e atingiu o objetivo de garantir 
vaga para o próximo campeonato.

EMIATE
Botequim Musical no Lago

Rejuvenescimento Facial é tema de 
palestra no Iate

O Emiate preparou um passeio de barco muito 
especial para o próximo Botequim Musical. Será no 
dia 15 de maio (domingo), à bordo do barco Netuno, 
que partirá do Iate às 9h. O passeio terá duração de 
3h e capacidade máxima para 65 pessoas, com toda 
segurança. Sócios e seus convidados podem adquirir 
o ingresso a R$ 65, que inclui mesa de frios, frutas, 
sucos, refrigerantes e água. Bebidas também poderão ser 
adquiridas à bordo.

Como parte da agenda de atividades em homenagem 
ao mês das Mães, o Iate Clube, em parceria com a Clínica 
Delinear Corpos, irá realizar no próximo dia 19 (quinta-
feira), a partir das 19h30, uma palestra sobre o futuro 
do rejuvenescimento facial, com o celebrado cirurgião 
plástico Ricardo Kacowicz. 

Kacowickz, médico formado pela UFRJ, com 
residência em Cirurgia Geral no HSE/RJ e em Cirurgia 
Plástica no HFB/RJ, frequentemente é convidado 
de programas de TV para falar sobre novas técnicas 
de rejuvenescimento facial. Ele virá de São Paulo 
especialmente para ministrar a palestra, que será 
exclusiva para Associados do Iate e seus convidados. 
E mais: durante o evento, serão sorteados brindes e 
procedimentos estéticos, e haverá um delicioso coquetel 
ao final. As inscrições poderão ser feitas na Secretaria do 
Clube ou no Emiate a partir de segunda feira (2/5). Mas, 
fiquem ligados: as vagas são limitadas!

NATAÇÃO
Troféu Maria Lenk

Homenagem às Mães da natação

Os atletas do Iate Aimê Louise Lourenço, Guilherme 
Rabelo, Marcelo Araújo e Simone Kohler participaram 
do Troféu Maria Lenk, realizado de 15 a 20 de abril, 
no Parque Olímpico (RJ). O campeonato contou com 
352 atletas de 12 países. O Iate terminou a principal 
competição do calendário nacional na 16ª posição e 
com 3 finais conquistadas.

A Secretaria de Esportes Individuais convida as 
mamães para virem ao Iate participar da Semana das 
Mães, junto com seus filhos. Traga seu traje de banho e 
touca e fique atenta aos dias de aula do seu filho(a).

Alunos de 3ª e 5ª: Aula de natação comemorativa dia 05/05
Alunos de 2ª, 4ª e 6ª: Aula de natação comemorativa dia 06/05
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NÁUTICA
XXI Taça Octanorm 2016

Sorteio de Vaga para Lancha e de 
Box

Torneio Interclubes da Classe Laser

1º Torneio Jeffrey Shaw da Classe 
Snipe

Atletas do Iate conduzirão a Tocha 
Olímpica

Campeonato Brasil Centro e Seletiva 
da Classe Optimist

Mais uma vez o Iate teve atuação destacada da sua 
equipe de Vela, desta vez na Taça Octanorm, realizada 
no Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ), de 21 a 24 de 
abril. Na série de oito regatas disputadas com 57 barcos 
na raia Olímpica dos jogos de 2016, os velejadores do 
Iate alcançaram as seguintes colocações:

Em atendimento ao artigo 9º do Regulamento Interno 
do Setor Náutico, a Diretoria de Esportes Náuticos 
comunica que haverá sorteio de vaga para lancha no 
pátio e de box avulso próximo a Secretaria Náutica, da 
Marina do Iate, no dia 14/05/2016 (sábado), às 11h, na 
Secretaria Náutica. O Sócio convocado deverá fazer o 
registro no prazo máximo de 90 dias para embarcação 
e 10 dias para o box, contados a partir da data do 
sorteio, lembrando que deve ser cumprido previamente 
o disposto nos artigos 3º e 8º do RISN.

O Torneio Interclubes da Classe Laser 2ª Etapa, 
aconteceu no último final de semana aqui no Iate e 
contou com a participação de 13 velejadores inscritos. 
Foram realizadas 3 regatas das 5 previstas, com destaque 
para o Contribuinte Atleta Bruno Lóssio, campeão da 
competição, seguido pelo velejador Fábio Simoni, que 
ficou em 2º lugar, e por Elisa Ramos, em 3º lugar.

O Iate realizará neste final de semana (30/04 e 
01/05), o Torneio Jeffrey Shaw da Classe Snipe, em 
homenagem ao ilustre velejador e incentivador da Classe. 
Não deixem de prestigiar este evento! As inscrições e 
instruções de regatas estão disponíveis no site: www.
iateclubedebrasilia.com.br/nautica.

Dois atletas Iatistas, Felipe Rondina, da Vela, e Laura 
Barreto, da Patinação, terão a honra de conduzir a Tocha 
Olímpica aqui em Brasília na próxima terça-feira, dia 3 
de maio. Esta é a primeira vez que um país da América 
do Sul sedia os Jogos Olímpicos e Brasília será a primeira 
a receber o revezamento da Tocha, que passará por cinco 
Regiões Administrativas e 15 pontos turísticos, como a 
Ponte JK e a Torre de TV, em um percurso de 105km. O 
trajeto começará às 10h30, após cerimônia no Palácio 
do Planalto. O percurso completo está disponível no site 
http://vibrabrasilia.com.br/

Com o apoio da Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de Ilhabela, a Escola de Vela Ilhabela realizou 
o Campeonato Brasil Centro e Seletiva da Classe Optimist 
2016, no período de 18 a 23/04. O Iate foi representado 
por 4 velejadores da equipe de veteranos do Clube.

10º Lugar Geral e 2º lugar Júnior Felipe Rondina / João Pedro Peiter
16º Lugar Geral  e 4º Lugar Júnior Lucas Faria / João Vitor Maximiliano
24º Lugar Geral  e 12º Lugar Sênior Felipe Meira / Bruno Ferreira
25º Lugar Geral e 6º Lugar Júnior Gustavo Macedo / Christian Shaw

Bruna Di Croce 21º Lugar Geral 3º Lugar Feminino Infantil
João Pedro Nunes 24º Lugar Geral 9º Lugar Masculino Juvenil
Marina Garrido 28º Lugar Geral 4º Lugar Feminino Juvenil
Bernardo Griesinger 45º Lugar Geral 19º Lugar Masculino juvenil
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DIRETORES DO DIA

30/04/2016 - Sabado
Luiz Maria

01/05/2016 Domingo
Alarico

ANIVERSARIANTES
30/04 Joao Dias da Costa Filho, Leiber de Jesus Pereira Filho, 
Catarina Lobato Vieira, Murilo Fleury de Carvalho e Barros, 
Francisco Jose Vianna Palhares, Vincenzo Papariello Junior, 
Rosania Teixeira, Paula Bucchianeri de Nadai, Sebastiao Jose 
Ferreira Neto, Antonio Leonel de Almeida Campos

01/05 Wagner Canhedo Azevedo Neto, Francisco Castro 
Simplicio Filho, Carlos Gilberto Charnaux Serta, Marcia Guasti 
Almeida, Wagner Lopes de Moura Santos, Procopio de Noronha 
F. Sobrinho, Mario Alberto Jimenez de Almeida, Marcelo Souza 
Santiago, Luciano de Almeida Ferrer, Marcelo Henriques R. de 
Oliveira, Raphael Luiz G. L. Cauceglia, Luiz Mendes Garcia, 
Carlos Eduardo Safe C. Gebrim, Augusto de Marco Martins, 
Gabriela Pereira Alves

02/05 Cairo Cardoso Campos, Maria Karla Lacerda Osorio 

Netto, Munir Marcus Bessa, Rodrigo Castro Alves Neves, Cristina 
Queiroz M. Calegaro, Abdala Carim Nabut Neto, Ana Lucia Ribeiro 
Marques, Murilo Reis Goncalves, Carlos Cesar Ricken Vanderlinde, 
Ricardo Castello Branco Almendra, Ilmar Nascimento Galvao, 
Adriana Queiroz de Carvalho, Sergio Tavares Formiga Nery, Otavio 
Bocchino Dias, Priscila Turra Mendes dos Santos, Guilherme Ros 
Timponi, Carlos Alberto da Cruz Junior

03/05 Hudson De Faria, Maria Auxiliadora Dias, Guilherme Farhat 
Ferraz, Joao Henrique Abrao Normanha, Luciano Dias Batista 
Costa, Rafael Arruda Furtado, Georgina Maria de Oliveira Marinho, 
Marlon Tenorio Chavez, Nisio Edmundo Tostes Ribeiro, Luiz 
Renato Navega Cruz, Adelina Mendes Borges de Barros, Patricia 
Andrade Neves Pertence, Joao Batista Quintiliano, Concita Ayres 
Cernicchiaro, Caetano Costa da Silva Curi

04/05 Monica de Miranda Rangel, Marcelo Ayres Carvalho, 
Monica de Miranda Rangel, Carolina Monteiro Rebello M. Borges, 
Anderson Mendonça de Moura, Luiz Fernando Silva Caldas, 
Frederico Leandro Gomes, Luiz Carlos Garcia Coelho Junior, Joao 
Menezes Sobrinho

05/05 Paulo Josetti Junior, Lourdes Paiva Mello, Irineu Francisco De 
Oliveira Neto, Armando Teodoro Almeida Neto, Pedro Henrique 
de Castro Barreto, Frederico Jose Da Silveira Monteiro, Bernardo 
Almeida Britto Garcia

06/05 Jose Sergio Pastor Macedo, Yumico Takasaki, Rosa Maria 
Campos da Silva, Henrique Miguel Ayres, Thelma Teresa Palmerston 
Xavier, lca Maria Estevao de Oliveira, Fernanda F. Tavares da Silva, 
Eliana Simoes de Castro Romeu, Fabio Pires Vieira, Monica Souza 
Ferreira, Rafael Cima de Souza, Marie Claude Youssef Yammine.

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

Ricardo Aron Terra Fernandes Birmann, Alexandre Guerreiro Caldas, Manoel Hermano Junior
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.

CULTURAL

Comodoro doa tela ao acervo 
cultural do Iate

Conheça a história do Tênis no Iate

No dia 21 de abril, data em que foi comemorado 
o aniversário do Iate e de Brasília, o Comodoro Edison 
Garcia doou ao Clube uma obra em óleo sobre tela de 
seu acervo pessoal. 

A tela  é de autoria do consagrado artista mineiro 
Carlos Bracher e retrata o patrono e um dos idealizadores 
do Iate, presidente Juscelino Kubitscheck. 

“Juscelino representa o elo entre Brasília e o Iate 
Clube, além de ser um exemplo em liderança, que deve 
ser exaltado e sempre lembrado” disse o Comodoro.

Você sabia que a prática do Tênis foi iniciada no 
Iate em 1961? Nessa época eram poucos os jovens 
que praticavam o esporte e as aulas começaram a ser 
ministradas três vezes por semana, até mais tarde 
passarem a ser diárias, com intuito de preparar os atletas 
para competições.

Vários tenistas infanto-juvenis que treinaram no 
Iate já foram campeões brasileiros e temos uma história 
recheada de grandes feitos conquistados pelos nossos 
tenistas em campeonatos nacionais e internacionais. 
Além dos torneios, a Escola de Iniciação Esportiva de 
Tênis atua na faixa etária entre 5 e 14 anos de idade, 
atendendo 135 alunos, com aulas diárias. Nos finais de 
semana, o Escolão do professor Itamar atende dezenas 
de alunos adultos.

Estima-se que mais de 600 Sócios praticam 
regularmente a modalidade no Iate. Contamos com 
um quadro de seis renomados professores em nosso 
complexo tenístico, que compreende 11 quadras 
de saibro (sendo 6 cobertas) e mais 4 de piso rápido. 
Não perca tempo, venha praticar essa modalidade tão 
disputada e querida em nosso Clube!


