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informe semanal do iate clube de brasília                                                                        edição nº 20, 20 a 26 de maio de 2017

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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

O premiado Iate in Concert, promovido pelo Iate 
Clube de Brasília, será realizado no próximo dia 
10 de junho, na Orla do Clube, a partir das 16h. 

Esta será a terceira edição do evento, que no ano passado 
foi eleito destaque cultural nacional, pela Federação 
Nacional dos Clubes (FENACLUBES), em premiação 
considerada o “Oscar” do segmento clubístico. 

O evento, que compõe a agenda cultural do Iate e 
da cidade, este ano terá como tema “La Dolce Vita”, 
e mais uma vez trará uma apresentação irretocável da 
Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, 
sob a regência do maestro Claudio Cohen, ao pôr do sol, 
com vista privilegiada do Lago Paranoá. No repertório, 
estarão as mais conhecidas músicas clássicas e as trilhas 
sonoras que embalaram o cinema e os famosos musicais.

Um dos objetivos do Iate in Concert é ampliar o 
espaço de acesso do público à música clássica. Um 
evento que, segundo o Diretor Cultural, Carlos Santiago, 
promete mais uma vez encantar pessoas de todas idades. 
“O repertório será bastante vasto e pretende aproximar 
o público da linguagem musical que se apresenta em 
salas de concerto”, disse. Santiago conta que, este ano, 
o evento será abrilhantado pelos solistas Patrizia Ciegna 

Terceira edição do premiado Iate in 
Concert será dia 10 de junho

(soprano), Jean Nardotto (tenor) e Pierluigi Ruggiero 
(violoncelo), que presentearão o público com clássicos 
italianos como Ouverture, Non ti scordar di me e Western 
Portrait. “Aqueles que gostam de música clássica e temas 
clássicos de cinema não podem perder. Será encantador 
e de encher os olhos, num palco inspirador”, completou.

Para o Comodoro Edison Garcia, é uma honra para o 
Iate receber novamente a Orquestra Sinfônica do Teatro 
Nacional num evento desta magnitude e que ainda tem 
cunho social, já que os ingressos são adquiridos mediante 
a doação de 2kg de alimentos por pessoa (exceto sal).  “A 
Orquestra sempre proporciona grandes e emocionantes 
espetáculos. Tenho certeza que este ano repetiremos o 
grande sucesso das edições anteriores”, disse. 

Para Sócios, as trocas dos ingressos poderão ser feitas 
na Superintendência, de 25 de maio a 09 de junho e, para 
não-Sócios, na Secretaria, de 05 a 09 de junho. Cabe 
ressaltar que os ingressos são limitados. A expectativa é 
superar a arrecadação do ano passado, que foi de mais 
de cinco toneladas de alimentos, que foram  destinados 
a 147 entidades que, juntas, assistem 35 mil pessoas do 
DF em situação de vulnerabilidade. Prestigie mais esse 
grande evento cultural no Iate Clube!
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O sonho de ter um título proprietário do clube mais 
tradicional de Brasília está próximo de ser realizado. 
O Iate Clube de Brasília vai abrir concorrência para a 
venda de três títulos, o que não acontecia há cinco anos. 
Uma oportunidade única, já que o Iate não emite novos 
títulos e o pagamento poderá ser parcelado.  Os três que 
serão vendidos nesta concorrência foram reapropriados 
pelo Clube por motivo de inadimplência.

Os interessados poderão retirar o edital a partir 
desta segunda-feira, dia 22 de maio, na Secretaria Social 
do Clube, ao custo de R$ 30, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, 
das 8h às 15h. As propostas deverão ser entregues em 
envelope fechado, mediante o preenchimento da ficha 
que acompanha o edital (sem rasuras), de 23 de maio até 
o dia da abertura das propostas, 12 de junho, às 11h15. 
O lance inicial será de R$ 88 mil. Além da segurança 
de adquirir um título diretamente do Clube, a proposta 
pode ser para pagamento à vista ou parcelado em até 18 
vezes. Mais informações pelos telefones 3329-8716 ou 
3329-8717.

oportunidade única: iate coloca três 
títulos à venda

EMIAtE

gEstãoAtos E ContrAtos

ConsELHo DELIBErAtIVo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
VENDA DE TÍTULOS PATRIMONIAIS PROPRIETÁRIOS

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que no dia 12 de junho de 2017, às 11h15 
colocará à venda, 3 (três)  títulos da categoria patrimonial proprietário. 

O Edital de compra, encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria do Clube, 
SCEN Trecho 2, Conjunto 4, Fone: 3329-8716, 3329-8717, 3329-8718, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h e aos sábados, domingos e feriados, das   8h às 15h, mediante 
a indenização de R$ 30,00 (trinta reais), sob recibo da tesouraria.

Brasília, 18 de maio de 2017.
COMISSÃO ESPECIAL

ATO DA COMODORIA AC 15/2017

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 
XVIII do artigo 91 do Estatuto do Clube,
R E S O L V E
DESIGNAR a Vice-Diretora de Patinação Sr.ª ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA 
BARRETO – P/3134 para responder interinamente pelo cargo de Diretora de Esportes 
Individuais, no período de 20 de maio a 05 de junho de 2017, por motivo de viajem 
do titular.

Brasília, 18 de maio de 2017.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 007/2017

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso 
de suas atribuições estatutárias e regimentais, 
RESOLVE:
1. Declarar a existência de uma vaga no Quadro de Conselheiros Efetivos do Conselho 
Deliberativo do Iate Clube de Brasília, em razão da nomeação do Conselheiro Efetivo 
Charles Christian Alves Bicca para o cargo de Conselheiro Nato; e, 
2. Declarar Conselheiro Efetivo o Suplente de Conselheiro MARCOS GUSTAVO 
SPERANDIO, que passa a ocupar a vaga acima referida. 

Brasília, 18 de maio de 2017.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

Conselho Diretor           

João Wellisch
Presidente 

Eunice Maria Machado Malvar 
Integrante 

Helton de Freitas Costa
Integrante

Conselho Deliberativo

Eliana de Mello Caram 
Integrante 

Jaime Sampaio Bicalho
Integrante

novo técnico assume escolinha de 
Voleibol

VôLEI

O Emiate convida os interessados para pré-inscrição 
para o Curso de Cartonagem (confecção de caixas e 
objetos em papel-cartão). As datas previstas para a 
realização do curso são 04, 11, 18 e 25 de agosto e 01 
de setembro. Haverá um custo de R$ 450, com material 
incluso. Estão abertas também pré-inscrições para os 
cursos de Pintura em Tela e Dança de Salão. As aulas 
de Pintura são às sextas-feiras, das 9h às 12h, e custam 
R$ 75. Já as aulas de Dança de Salão são às terças, das 
18h30 às 19h20 (iniciante), e às quintas, das 19h30 às 
20h20 (iniciados), no Salão Social, e também custam R$ 
75. Mais informações no Emiate.

inscrições abertas
Um renomado técnico 

vai trazer toda a sua vasta 
experiência para a Escolinha 
de Voleibol do Iate Clube de 
Brasília. A partir de  agora 
a  supervisão passa a ser 
de responsabilidade do 
professor e técnico Fernando 
Elias, que atua na área 
desde 1985. Fernando é 
professor de Educação Física 
formado em 1987 e atuou 
em várias escolas e clubes, 
além de ter sido técnico das 

seleções femininas do DF nos anos 2014 e 2015.  Ele é 
especializado em Treinamento Desportivo, Metodologia 
do Voleibol, Biomecânica e Psicologia do Esporte.

O treinamento de Voleibol funciona às segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 14h30 às 16h00, para a 
categoria de 7 a 11 anos (iniciantes básico), e das 15h30 
às 17h00 (equipe), para a categoria 12 a 14 anos. Durante 
o mês de maio, o professor irá adequar os atletas aos 
horários pertinentes às suas turmas.
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O Iate Clube de Brasília vai receber a visita ilustre 
do maior medalhista olímpico da natação brasileira, 
Gustavo Borges. O atleta estará no Clube no dia 06 de 
junho, para uma tarde de atividades na piscina com as 
crianças da Escolinha de Natação. Gustavo ainda fará 
demonstrações, participará de um bate-papo com os 
atletas do Clube e fará uma palestra aberta ao público 
Iatista, na Antiga Sede, às 18h.

Os alunos da Escolinha de Natação do Iate, que 
utiliza a metodologia Gustavo Borges, já estão se 
preparando para o grande encontro. Esta semana eles 
farão uma pesquisa sobre a trajetória e curiosidades do 
atleta. Os trabalhos entregues serão fixados no mural 
da piscina posteriormente e os alunos participantes vão 
concorrer ao sorteio de toucas autografadas no dia do 
evento.

Com apenas quatro atletas nadando por pontuação, o 
Iate Clube de Brasília ficou em 14º lugar no Campeonato 
Brasileiro Absoluto de Natação, que foi realizado de 2 
a 6 de maio, no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio 
de Janeiro. A competição, que leva o nome da lendária 
nadadora que inaugurou a participação feminina 
brasileira em Jogos Olímpicos, reuniu 318 atletas de 40 
clubes de todo país. Esta foi a última seletiva válida para 
o Campeonato Mundial de Esporte Aquáticos, que será 
disputado em julho, na cidade de Budapeste, na Hungria. 
Dos clubes da região Centro-Oeste que participaram 
do evento, o Iate ficou em 1º lugar. Os atletas Iatistas 
se classificaram para 2 finais A e 8 finais B. Confira os 
resultados dos nadadores do Iate:

A Patinação do Iate Clube de Brasília conquistou o 
melhor resultado de sua história no Campeonato Brasileiro 
e Torneio Nacional de Patinação Artística, realizado no 
Ginásio de Esportes do Clube, de 28 de abril a 05 de 
maio. Com 47 medalhas, a equipe Iatista ficou em 2º lugar 
na classificação final no Torneio Nacional (categoria de 
base) e em 3º lugar geral no Campeonato Brasileiro (que 
disputa vagas para os campeonatos internacionais), entre 
41 clubes participantes de todo o Brasil. “Esse resultado 
coroou um ano de muito trabalho e dedicação. Estávamos 
todos muito focados e motivados, especialmente pela 
oportunidade de competir em casa e receber atletas de 
todo país aqui”, disse o técnico Eduardo Rabelo.

Eduardo conta que, para o Internacional, o Iate 
conseguiu classificar pelo menos uma atleta em cada 
divisão de idade. “Teremos atletas representando o Iate 
em todas as seis divisões de idade, o que demonstra que 
estamos preparando o bem a nossa Equipe, com atletas 
fortes em todas as divisões”, disse. O Campeonato Sul-
americano será realizado na Argentina, de 15 a 27 de 
junho. “Vai ser a maior delegação que o Iate já levou a 
um campeonato de nível internacional. Serão 14 atletas”, 
comemorou o técnico.

O Comodoro Edison Garcia elogiou o memorável 
desempenho da equipe Iatista e também a organização 
impecável do evento. “Sediamos o maior Campeonato 
de Patinação Artística que já se realizou no país de 
forma irretocável. Recebi diversos elogios, inclusive do 
presidente da Confederação Brasileira, que disse que este 
foi o campeonato com melhor organização de todos que 
ele já participou nas décadas que está no esporte”, contou. 
“Parabéns a todos que se envolveram na organização e às 
atletas que obtiveram excelentes resultados. O Iate Clube 
de Brasília sobe mais uma vez no pódio como um dos 
melhores clubes do Brasil”, concluiu o Comodoro.

O Emiate oferecerá curso básico de Informática 
para iniciantes nos dias 22, 24 e 26 de maio, na Sala 
de Informática do CIATE. Em ambas as turmas, as aulas 
serão das 19h às 21h30 e a inscrições custam R$ 100.

nadador olímpico Gustavo borges 
no iate

iate conquista o 1º lugar no centro-
oeste no troféu maria lenk

desempenho impecável no campeonato 
brasileiro e torneio nacional de Patinação

curso básico de informática

nAtAçãoPAtInAção

EMIAtE

Guilherme Rabelo - 6º nos 200m costas, 12º nos 100m costas e 12º nos 50m costas
Marcelo Araújo - 13º nos 800m livre, 17º nos 1500m livre e 22º nos 400m livre
Aimê Louise Lourenço - 22ª nos 50m livre
Matheus Vidal - 18º nos 50m costas e 22º nos 200m costas
Marina Nascimento - 8ª nos 200m costas, 11ª nos 100m costas e 12ª nos 50m costas
Leandro David - 10º nos 200m peito, 13º nos 50m peito e 15º nos 100m peito
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DIRETORES DO DIA

20/05/2017 – Sábado 
Felipe Rocha

21/05/2017 - Domingo
Sidney Campos

AnIVErsArIAntEs
20/05 Andre Gustavo S. Alves de Souza, Taina 
Giugliani Chaves de Cerqueira, Alice Gorini, Luis 
Gustavo Alves de Matos, Fernanda de Carvalho Leite 
Coutinho, Sebastiao Marques Alonso Gonzales, Andre 
Gustavo S. Alves de Souza, Henrique Jose Nabuco de 
Oliveira Souza

21/05 Luiz Carlos Schimin, Antonio Maria C. de Assis 
Souza, Darse Arimatea F. Lima Junior, Silvio Eduardo 
Machado Bonfim, Marcelo Vaz Junqueira, Alexandre 
Matias Rocha, Leticia Karla Lopes da Silva, Vargas 
Ribeiro Junior, Joao Fedorowicz, Eduardo Luiz Coimbra 
Araujo, Fernanda da Cunha Moraes

22/05 Raquel Resende de Abreu Sousa, Ari Cunha, 
Marcelo Mencarini Lima, Sonia de Azevedo Dantas, 
Edward Cattete Pinheiro Filho, Idemilson Donizete 
Mariano do Prado, Antonio Carlos Sales Martins, Maria 

Zelia de Alcantara Scheerer, Rita Iolane Martins da Silva, 
Larissa Reis Queiroz, Andre Valadares Sucupira, Ana 
Maria Portela Romano Cotrim, Jose Carlos Casseb Ferraz, 
Gilvam Batista de Carvalho

23/05 Lourenco Rommel Ponte Peixoto, Simone Neves 
Pereira Cavadas, Oswaldo Cordeiro de P. Castilho, Cesar 
Roberto Pereira Buzin, Caroline Juliane Santos Degraf 
Matheus, Fernando Pessoa Guerra, Patricia D Aguiar 
Britto, Chiang Jin Guan, Joao Carlos Nascimento de 
Padua, Carlos Henrique de Faria, Viviane Tavares Sobral, 
Ruy Parente Vianna Filho

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

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

26/05 Marcelo Andrade Chaves, Gabriela Coser 
Rivaldo, Juliana Peres de Assis Ribeiro de Castro,  Carlos 
Jose Souza de Alvarenga, Daniel Mourao Cysne, Raquel 
Magalhaes Mesquita, Nice Izabel Marques de Queiroz, 
Luciano Freire Sampaio, Heloisa Maria Moraes Rego 
Pires, Hermanny Lima Samuel de Almeida

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Carlos José Elias Júnior, Selma Maria de Oliveira, Bruno Rocha Dall Oca, Mariah Ferraz Palhares de Ulhôa , Carla Freitas Abate, Rafael Furtado Ayres

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

Onze atletas do futebol infantil do Iate Clube de 
Brasília vão participar de cinco dias de testes no Rio de 
Janeiro, no centro de treinamento do Fluminense. Os 
meninos vão embarcar no dia 29 de maio, na companhia 
do professor Cléber. Eles foram selecionados e convocados 
devido ao excelente desempenho na Go Cup, maior evento 
de Futebol 7 Infantil da América Latina, realizada em 
Aparecida de Goiânia (GO), em abril. Segundo o Diretor 
de Esportes Coletivos, Quinho Grossi, o convite comprova 
o alto nível dos atletas e afirma a modalidade como um dos 
esportes expoentes do Clube. “A consolidação da Escolinha 
de Futebol, que hoje conta com 287 crianças inscritas, 
é a base para a continuidade deste projeto que permitirá 
a renovação dos talentos”, disse. Confira os nomes dos 
pequenos grandes atletas Iatistas:

atletas do futebol do iate serão 
avaliados no fluminense

FutEBoL

Tadeu Leão Galvão N. e Melo Sub 12
Gustavo Rodrigues Gomes Sub 09
César Macedo Baiocco Sub 10
Henrique de Moreira Pessanha Sub 10
Gabriel Bessa Tristão Sub 11
Luis Guilherme Oliveira Aucelio Sub 11
Pedro Henrique M. Carvalho Bernardes Sub 11
Ricardo Vieira Alves Sub 11
Vitor Brazil Suffert Sub 11
Gustavo de Moreira Pessanha Sub 12
Igor Ramalho Braconi Sub 11

Comemorado em todo o mundo, o World Snipe Day 
foi destaque no Iate Clube de Brasília, no último fim de 
semana. Os velejadores do Clube estiveram na raia Norte 
numa disputa emocionante com a participação da jovem 
geração da Classe Optimist. Confira o resultado final:

O tradicional Campeonato do DF da Classe Delta 
26 será realizado no Iate Clube de Brasília durante dois 
finais de semana repletos de regatas, nos dias 20, 21, 27 
e 28 de maio. As inscrições podem ser feitas pelo site do 
Clube: www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica. Mais 
informações pelos telefones 3329-8747 ou 3329-8748.

A Diretoria de Esportes Náuticos informa que aos 
sábados, das 9h às 12h, o instrutor Gabriel Raulino 
oferecerá treino, no ICB, para os velejadores das classes 
Laser Standard, Radial, 4.7, 420, Snipe e Dingue, com 
prioridade aos velejadores das classes da Vela Jovem. O 
objetivo é desenvolver um programa de treinamento, com 
instrutor, onde será realizado o briefing e será montada 
a raia, observado os acertos e erros e o feedback com 
os participantes após o treino. Os interessados devem 
enviar confirmação para o e-mail: nautica.iate@iatebsb.
com.br.

World snipe day

campeonato do df da classe delta 26

treinos para Vela Jovem

náutICA

Colocação Timoneiro Proeiro
1º Ricardo Paranhos Isabele Caldeira
2º Felipe Rondina Luiz Felipe Amaral
3º Cézar Castro Amélia Nadal
4º Christian Shaw Mauricio Mancuso
5º Lucas Tavernard Rodrigo Mendonça
6º Marcello Katalinic Pedro Ponchio
7º Marcus Amaral Bernardo Ávila
8º Guilherme Raulino Álvaro Nadal


