
CLIMA
19º C MÍN
29º C MÁX

Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.

17º C MÍN
27º C MÁX

Períodos de nublado, com 
chuva a qualquer hora

SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet

informe semanal do iate clube de brasília                   edição nº 43, 25 a 31 de outubro de 2014

Ponto de Abastecimento do Iate 
Clube segue interditado

Como noticiado na edição 42 do Jornal do Iate, no 
dia 16/10 o Ponto de Abastecimento do Clube foi 
interditado pela Agência Nacional do Petróleo, 

motivado por sucessivas denúncias alegando que o Clube 
estaria comercializando combustíveis ao público não-
associado.

 
Na ocasião, foi esclarecido aos agentes públicos que 

os veículos abastecidos estão todos cadastrados, conforme 
própria orientação da ANP, bem como questionada a 
arbitrariedade da interdição. Logo após o ocorrido, o Iate 
Clube ingressou com pedido de revogação da medida 
cautelar administrativa que resultou na interdição do ponto 
de Abastecimento. Todavia, até o fechamento desta edição 
a ANP não havia se manifestado formalmente sobre o 
pedido.

 
Como medida complementar, o Clube ainda ajuizou 

Mandado de Segurança junto à Justiça Federal contra a 
arbitrariedade da interdição, obtendo a concessão parcial 
de medida liminar, que autorizou a desinterdição de um dos 
tanques de combustível (mantendo interditadas as bombas) 
apenas e tão somente para fins de abastecimento da frota 

de veículos e o grupo geradores do Clube, não permitindo, 
portanto, a abertura das bombas para abastecimento dos 
associados, conforme transcrição de trecho da decisão 
proferida: 

“Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR 
PLEITEADA tão somente para autorizar, mediante coleta 
no tanque, que os 7.662 (sete mil, seiscentos e sessenta 
e dois) litros de gasolina apreendidos seja (sic) utilizados 
nos veículos de propriedade da impetrante (especialmente 
aqueles listados no documento 18 – consumo interno de 
combustível), na atividade náutica e no abastecimento dos 
geradores de energia. 

 
Desinterdito e autorizo a remoção dos lacres dos tanques 

de combustível. Mantenho a interdição e os lacres fixados 
nos bicos de combustível. Fica mantida determinação para 
que a impetrante cesse a atividade de fornecimento de 
combustíveis para os automóveis dos seus associados.” 

Todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas pela 
Administração do Iate Clube com o fim de liberar o acesso 
dos Associados ao Ponto de Abastecimento o quanto antes.
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Atos e ContrAtos soCIAL MeIo AMbIente náutICA

CuLturA

ADMInIstrAÇÃo

eMIAte

Arte

Projeto iate mulher 
consumo consciente: bom para o 
planeta

aviso aos Proprietários de 
embarcações e usuários da marina 
do iate

exposição caminhos da arte é sucesso 
no iate

cadastro para utilização dos armários 
do espaço Poliesportivo termina dia 31

Yoga no iate clube

Venha tocar e cantar com a gente
REVOGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

 
CONCORRÊNCIA Nº 009/2014

 
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE DRAGAGEM DE RESÍDUOS.
 
Considerando a necessidade de revisão do presente Termo de Referência, cujas alterações 
poderiam provocar maiores atrasos na conclusão do certame, decido:
 
Diante das circunstâncias presentes, para viabilizar a consecução dos objetivos da 
contratação, com vistas às boas práticas administrativas, fazendo uso da discricionariedade 
inerente à Administração, revogar o Edital da Concorrência 009/2014, para que em seu lugar 
seja publicado novo Edital com todas as correções necessárias.

Brasília, 20 de outubro de 2014.

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Presidente da Comissão

REVOGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
 

CONCORRÊNCIA Nº 010/2014
 
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE AMPLIAÇÃO 
DO CAIS DO IATE.
 
Considerando a necessidade de revisão do presente Termo de Referência, cujas alterações 
poderiam provocar maiores atrasos na conclusão do certame, decido:
 
Diante das circunstâncias presentes, para viabilizar a consecução dos objetivos da 
contratação, com vistas às boas práticas administrativas, fazendo uso da discricionariedade 
inerente à Administração, revogar o Edital da Concorrência 010/2014, para que em seu lugar 
seja publicado novo Edital com todas as correções necessárias.

Brasília, 20 de outubro de 2014.

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Presidente da Comissão

CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso 
de suas atribuições estatutárias, 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 EXTRAORDINÁRIA, prevista no art. 77, II, do Estatuto, a ser 
realizada no dia 4 (quatro) de novembro de 2014, 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:

Item I – Deliberar sobre o relatório das sugestões elaborado pela Comissão Especial, 
instituída pela Decisão n.º 025/2014, acerca da atualização do Estatuto do Iate, 
abrangendo o processo eleitoral, as Contribuições e Taxas, a adaptação à Lei nº 9.615, de 
1998 – Lei Pelé; e outras questões relevantes e pontuais do texto estatutário atual;

Item II - Deliberar sobre os contratos de convênios com a Faculdade de Tecnologia do 
SENAC/DF – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (contrato nº 15/2014); e com 
a Universidade de Brasília – UnB (contrato nº 004/2014), a serem firmados com o Iate 
Clube de Brasília;

Item III – Deliberar sobre os contratos de convênios com o Centro de Ensino Unificado 
do Distrito Federal – UDF (contrato nº 018/2014); e com a FENACLUBES – Federação 
Nacional de Clubes, a serem firmados com o Iate Clube de Brasília; e

Item IV - Assuntos Gerais.

Brasília, 22 de outubro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

No dia 22 de outubro foi realizado no Iate Clube um 
importante evento direcionado às mulheres. O Projeto Iate 
Mulher e a Rede Feminina de Combate ao Câncer realizaram 
uma palestra para todos os Iatistas e seus convidados, em 
que o tema principal era o câncer de mama, colo de útero e 
próstata. O evento aconteceu no Salão Social, sendo muito 
elogiado por todos.

Você sabe o que significa pegada ecológica? É a 
quantidade de terra e água necessária para sustentar as 
gerações atuais, tendo em conta todos os recursos materiais 
e energéticos, gastos por uma determinada população. Ou 
seja, quanto maior a pegada ecológica, maior o desgaste 
do meio ambiente.

 
Por isso o consumo consciente é tão importante, pois 

além de preservar as suas finanças ainda ajuda a reduzir 
a pegada ecológica, amenizando os danos ao mundo que 
habitamos. Por esta razão, antes de comprar ou adquirir 
um produto é importante fazer algumas perguntas para si 
mesmo. Pare, pense, só então consuma.

Dicas para se tornar um consumidor consciente:

1.Necessito mesmo desse produto ou serviço? Planeje 
suas compras. A impulsividade é inimiga do consumo 
consciente. Planeje antecipadamente e, com isso, compre 
menos e melhor;

2.Ele é econômico? Não poluente? É reciclável? Avalie 
os impactos de seu consumo. Leve em consideração o 
meio ambiente e a sociedade em suas escolhas;

3.Seus ingredientes ou componentes são obtidos 
respeitando-se a conservação do meio ambiente, da saúde 
e dignidade humana? É importante avaliar se a empresa 
respeita os direitos dos trabalhadores e dos consumidores;

4.Não compre produtos piratas ou contrabandeados. 
Compre sempre do comércio legalizado e, dessa forma, 
contribua para gerar empregos estáveis, para combater o 
crime organizado e a violência.

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DIRETOR

Gestão 2013/2015
Decisão nº 12/2014

O CONSELHO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições 
estatutárias, e considerando deliberação na 22ª Reunião Ordinária, biênio 2013/2015, 
realizada em 13 de outubro de 2014, sobre o Processo Administrativo nº 063/2014,
 
RESOLVE
 
Art. 1º. Pela aplicação da pena de Suspensão, pelo período de 90 (noventa) dias, à 
dependente de sócio patrimonial proprietário P/0738, incurso na norma contida no inciso 
II do art. 43 do Estatuto do Iate Clube de Brasília c/c. o inciso IV do art. 20 da Resolução 
n. 001/2011 do Conselho Deliberativo.
 
Brasília, 23 de outubro de 2014.
 

Edison Antônio Costa Britto Garcia
Comodoro

 
Carlos Alberto Ferreira Junior

Diretor Secretário

Após recente inauguração do Espaço Poliesportivo Sul, 
a Secretaria de Esportes informa que os armários da Peteca 
ficarão disponíveis para uso. Os antigos usuários(as) que 
tenham interesse em permanecer utilizando os mesmos, 
devem atualizar o cadastro de Termos e Compromissos na 
Secretaria até o dia 31/10.

Aos novos Sócios que desejam utilizar os armários deste 
novo Espaço, devem comparecer à Secretaria de Esportes 
para o procedimento de inscrição no cadastro reserva. As 
novas solicitações serão atendidas por ordem de chegada.

O Emiate convida todos os Associados a participarem 
de uma apresentação de yoga no próximo dia 2/11. O 
objetivo é apresentar para os Iatistas os benefícios da prática 
– que são inúmeros – tanto para a parte física quanto para 
a mental. A demonstração será com a professora Marcelle 
Bezerra, em frente ao Quiosque do Atleta, das 10h às 11h.

Se você toca violão ou canta como passatempo, o Emiate 
está cadastrando os interessados em fazer parte dos ensaios 
do projeto “Um cantinho, um violão”. Os Sócios que 
tenham domínio de outros instrumentos musicais também 
podem se cadastrar gratuitamente. Mais informações na 
Secretaria do Emiate: 3329-8745.

engenhArIA

Piscina semiolímpica ii terá 
aquecimento reduzido

No período de 28 a 30 /10, o sistema de aquecimento 
da piscina semiolímpica II será desligado para permitir 
a remoção dos equipamentos e instalações elétricas e 
hidráulicas da galeria de serviços para área externa. Esta 
remoção visa a melhor eficiência e durabilidade dos 
equipamentos. Também será instalado mais um aquecedor, 
totalizando cinco unidades para a piscina. Durante este 
período, o local continuará disponível para uso, porém, com 
temperatura da água mais baixa. A piscina semiolímpica I 
funcionando normalmente.

Entre os dias 16 a 20 de outubro, centenas de pessoas 
puderam conferir a exposição coletiva “Caminhos da Arte”, 
promovido pela Diretoria Cultural no Iate Clube de Brasília. 
A mostra reuniu pinturas, esculturas, fotografias e mosaicos 
de diversos artistas brasilienses.

A Diretoria de Esportes Náuticos informa que durante o 
horário de verão haverá plantão de marinheiros até as 19h 
ao longo da semana, e até as 20h nos finais de semana e 
feriados. A movimentação de embarcações do pátio para a 
água e da água para o pátio somente será realizada entre 9 
e 17h, em qualquer dia da semana. Para evitar atrasos ou 
outros transtornos, pedimos aos Sócios que antecipem as 
solicitações de descida e/ou subida das suas embarcações 
à Secretaria Náutica.

 
Lembramos, também, que os serviços prestados por 

marinheiros nos finais de semana e feriados devem 
atender prioritariamente a operação do cais (partida 
e chegada de embarcações), incluindo o apoio ao 
embarque e desembarque de tripulantes, a movimentação 
de embarcações para descida e subida, a assistência à 
escolinha de vela, o auxílio na movimentação de veleiros 
monotipos na rampa principal, bem como a operação de 
aluguel de pranchas de SUP e empréstimo de caiaques na 
prainha.

servIÇos

ADMInIstrAÇÃo

novidade no carpe diem iate clube
Em virtude do horário de verão, diversos setores do 

Iate Clube de Brasília tiveram o horário de funcionamento 
alterado. Acompanhe a programação abaixo:

SETOR SEGUNDA À SEXTA SÁBADO DOMINGO/FERIADO

IATETV 8h às 22h 8h às 19h 8h às 19h
PISCINA (Baleia e 

Toboágua) 8h15 às 16h45 8h15 às 18h45 8h15 às 18h45

PISCINA 
(Hidromassagem) 8h15 às 22h 8h15 às 22h 8h15 às 19h

PISCINA 
(Feijão) 8h15 às 18h 8h15 às 19h 8h15 às 19h

PISCINA 
(Semi-Olimpica) 6h às 21h45 6h às 19h45 7h às 19h45

SAUNA 8h às 21h30 8h às 20h30 8h às 17h30

Horário de verão altera 
funcionamento do clube

O Carpe Diem está cheio novidades para os Iatistas. 
Todas as sextas-feiras, o restaurante irá trazer uma atração 
especial aos Associados do Clube, com música ao vivo à 
beira do lago para alegrar ainda mais a sua noite. Fiquem 
atentos aos novos horários do Restaurante.

Segunda-Feira - 12h às 16h
Terça a Sábado - 12h a 0h. 
Domingo - 12h às 17h . 
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DIRETORES DO DIA

25/10/2014 – Sábado
Arnaldo Lopes 

26/10/2014 – Domingo
Nilma Melo

AnIversArIAntes
25/10 Sávio de Faria Caram Zuquim, Durval 
Barbosa Rodrigues, Wânia Mara de Melo Aguiar, 
Cristiano César Songht Biocco, João Bosco Costa 
Dias, Alexandre Assucena de Vasconcellos, Felipe 
Rocha de Morais e Nara Cavalcante de Medeiros.                                                  

26/10 José Moreira Kffuri, João Henrique Zullo 
Castro, Ricardo Frias Garcia Coelho, Roberto 
Martins de Miranda,  Mário Augusto Dornelles 
Castello Branco, Eudes Fernandes de Andrade, 
Ulisses Assad, João Marcos de Azevedo Mesquita, 
Alcides de Albuquerque R. e Silva, Temistocles 
Grossi, Iracema de Faria Malheiros, André 
Kluppel Carrara, Patrícia Pimpão de Paula e 
Karine Koshiikene Damasceno.                                                  

27/10 Maria Cristianna Barradas Carneiro, Orion 
Elvídio Leite Filho,  Marcello Cardoso Duarte, 
Dario de Souza Clementino, Gilberto Guimarães 
Mendes Júnior, Candice Ludwig Romano, Diana 

Lúcia Moura de Pinho, Lúcio Abreu Rosa Miari, 
Walmir Cordeiro Martins da Silva, Ana Cecília 
Ribeiro Dornelles, Karim Eid Tavares de Araújo, 
Geilza Fátima Cavalcanti Diniz e Nathaniel Senos 
Bloomfield.

28/10 Cristiane Marquardt Bayer, Modestino 
da Silva Carneiro, Sérgio Nogueira Seabra, 
Francisco Furtado Leite, Lucas Veloso da Motta 
Santos, Ronaldo Pena Costa, Amir Nasr, Janaína 
Fioravanti Torres Cozzetti, Fernando José Froes 
de Carvalho, Thaís Costa de Holanda Barbosa, 
Francisco de Assis Barbosa e Vinícius Guilherme 
Fracari Branco. 

29/10 Ricardo Leite Luduvice, Durval Moniz 
Barreto de Aragão Jr., Sérgio Rizo Dutra, Ariovaldo 
Serralvo,  Antônio Raimundo S. Ribeiro Coimbra, 
Vicente Lobo Furtado, Leonardo Vasconcellos 
Rocha, Tarso Magnus da C. Frota Neto,  João 

Nóbrega Interaminense Júnior, Luiz Fabio Belo 
Braga,  Márcio Garcia Silva, Lylian Beatriz de 
Oliveira Comelli, Renata Morais Braga, Fernanda 
Schreiber, Vanessa Pimentel Simeão e Diego 
Nunes Pereira Gonçalves. 

30/10 Carlos Frederico e Silva Cabral, Lafaiete 
Pena Pereira,  Luiz Carlos Homem da Costa, 
Luiz Eduardo de Freitas Guimarães, Ana Carlota 
Arruda Moura e Paulo Otávio de Oliveira.                                                   

31/10 João Eduardo Correia Leal, Leandro Borges 
de Figueiredo, Sylvio Costa Júnior, Ana Lúcia 
Atrasas, Ivo Manoel Naves, Rubem Ricardo 
Azevedo Lima, Almir Pereira Filho, César Augusto 
Guimarães, Raul Freitas Pires de Saboia,  Luiz 
Filipe Ribeiro Coelho, Gustavo Portugal Kaufman, 
Silvério Francisco de O. Rosenthal, Luiz Issao 
Karia e Khalil Faraj Vieira.

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

Lea Marta Geaquinto dos Santos, Felipe Nobrega Marques
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.

gestÃo

recentes casos de furtos na área 
externa acendem alerta no iate

Na última segunda-feira (20), o Comodoro em exercício 
Rodrigo Roriz e o comandante do 3º Batalhão da Polícia 
Militar se reuniram no Iate Clube. Na reunião foram 
discutidos os frequentes casos de furtos de veículos na área 
externa do Clube e quais cuidados devem ser tomados por 
quem frequenta essas imediações. 

Para o Tenente-Coronel Kobolt, a maior parte dos furtos 
acontece por conta do descuido dos motoristas. “As pessoas 
deixam expostos objetos de valor dentro do veículo, o que 
acaba chamando a atenção de meliantes e resultando nos 
furtos. A Polícia Militar recomenda que objetos de valor 
sejam guardados em locais seguros, dentro ou fora do 
veículo”, salienta. Kobolt prometeu ainda intensificar o 
patrulhamento ostensivo nas imediações do Clube.

O Comodoro em exercício Rodrigo Roriz se disse 
satisfeito com a proposta apresentada pela PM. “Ficamos 
muito contentes com a posição da Polícia Militar. Não 
descansaremos enquanto não acabarmos com esses furtos. 
Reforçaremos ainda a segurança interna do Clube, até 
porque nossa primeira preocupação é a segurança dos 
Associados e seus convidados”, apontou ele.

ACADeMIA

CurtA

troca de faixa de Judô 2014
Neste sábado (25), acontece no Iate Clube de Brasília a 

Troca de Faixa de Judô. O evento está marcado para 9h, no 
Rinque de Patinação.


