
CLIMA
17º C MÍN
30º C MÁX

Sol com algumas nuvens.Chove rápido

19º C MÍN
34º C MÁX

Sol e aumento de nuvens de manhã.
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

ViVa 2016 em grande estilo no iate Clube 

Esportes, eventos, confraternizações entre 
familiares e amigos. O novo ano começa e 
o Iate já preparou um plano de atividades 

para seus Associados aproveitarem da melhor 
forma cada cantinho do melhor Clube Social da 
Capital. Nos primeiros dias de Janeiro, o CIATE 
promove a sua 50a. Colônia de Férias, que 
promete movimentar as férias dos pequenos. Na 
programação, show da Banda Matrakaberta, show 
de mágica, oficinas (circo, teatro, dança, música, 
capoeira e peteca), gincana, atividades esportivas, 
jogos, muitas brincadeiras e passeios para Casa 
X, boliche, Mansão Catavento e ao jornal Correio 
Braziliense. 

E para os que curtem o Lago Paranoá, a 
tradicional Vela nas Férias terá aulas de iniciação 
à vela, cooperação e disciplina, salvatagem, 
marinharia e execução e utilização dos nós, 
especialmente para a meninada de 8 a 14 anos. 

Para os Iatistas da melhor idade, o Emiate já 
preparou uma programação intensa de cursos 
para seus frequentadores:  danças, Mosaico, 
Pintura, Yoga, Violão e Teclado. As inscrições 
estarão abertas a partir de 8/2, fique atento e não 
perca! 

O esporte, como sempre, tem espaço vip no 
ICB. Seja no Iatismo, Clube de corrida, Academia, 
escolinhas esportivas ou por pura diversão, as 
diversas modalidades oferecidas no Iate estão 
preparadas para receber os Associados de todas 
as idades em busca de um estilo de vida mais 
saudável.

Seja na prática esportiva, nos eventos ou 
mesmo no convívio diário por todo o campus, o 
Iate Clube de Brasília deseja à Família Iatista um 
2016 permeado de saúde, harmonia e realizações. 
Feliz ano novo!
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CIAteeNGeNHARIA

MeIo AMbIeNte 

têNIs

Ja fez a inscrição dos seus filhos na Colônia de Férias 
do Iate? Basta procurar a Superintendência de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados e domingos, 
das 9h às 15h. De 10 a 22 de janeiro, o Iate vai oferecer 
uma ampla programação para crianças de 4 a 13 anos. 
A abertura será com show da Banda Matrakaberta. Nos 
demais dias haverá show de mágica, oficinas (circo, 
teatro, dança, música, capoeira e peteca), gincana, 
atividades esportivas, jogos, muitas brincadeiras e 
passeios para Casa X, boliche, Mansão Catavento e 
Correio Braziliense. 

No mesmo período, a tradicional Vela na Férias 
terá aulas de iniciação à vela, cooperação e disciplina, 
salvatagem, marinharia e execução e utilização dos nós. 
Para participar, é preciso ter entre 8 e 14 anos.

A programação completa está disponível no site do 
Clube. Mais informações pelos telefones 3329-8726 / 
3329-8727.

Devido às fortes chuvas do período, a pressão das águas 
pluviais captadas pelo emissário da Novacap acabou por 
comprometer gravemente um trecho de 20 metros da pista 
de caminhada em frente à Academia, que cedeu junto 
ao muro de contenção.  A justificativa para a realização 
da obra em caráter emergencial foi enviada ao Conselho 
Deliberativo e a Diretoria de Engenharia já iniciou a 
mobilização para o início das obras de reconstrução do 
local.  

A obra de recuperação do trecho é complexa e 
envolverá o aterramento da vala existente em frente à saída 
do emissário, com material resistente, de forma a criar um 
leito mais firme que possa absorver a energia da água sem 
sofrer erosão. 

Após esta etapa, será necessário o reforço da estrutura, 
com a instalação de estacas de aproximadamente 15 
metros de profundidade, ancoradas em solo firme, ao longo 
do trecho afetado da pista. No total, serão instalados 10 
pares de estacas, que depois receberão vigas horizontais 
unindo cada par e uma laje de concreto, que formará a 
nova calçada.

O Iate Clube de Brasília é um ambiente para toda 
a família, e respeitar as áreas de circulação de pessoas 
se torna imprescindível para uma convivência segura e 
harmoniosa. Porém, nos últimos meses foi observada 
certa resistência no cumprimento da norma (placa de 
sinalização) que se refere ao tráfego de bicicletas, nas 
dependências do clube, em locais não permitidos. 

Placas, fixadas em pontos estratégicos (Ex. Alameda 
JK, Squash e pista de caminhada), sinalizam a proibição 
de uso do veículo nesses locais. Informamos, também, 
que o clube oferece três bicicletários, localizados nas 
proximidades da piscina semiolímpica, quiosque do 
restaurante “Carpe Diem” e no estacionamento do salão 
social, para maior segurança e comodidade de toda a 
Família Iatista.

Esta semana se encerra a pré-temporada dos atletas 
juvenis do Clube, preparação focada para os torneios 
nacionais do ínício do ano. Foram quatro semanas 
de treinos intensos, que abrangiam 6 horas diárias 
de atividades em quadra, além de preparação física e 
palestras sobre nutrição, fisioterapia (prevenção de 
lesões) e tênis universitário nos Estados Unidos. 

Em virtude do recesso de ano novo, a brinquedoteca 
do CIATE estará fechada nos dias 2 e 3 de janeiro de 
2016. A brinquedoteca da Academia, por sua vez, 
funcionará normalmente no período.

colônia de férias do iatefortes chuvas exigirão obras 
emergenciais na pista de caminhada

atenção ciclistas! tráfego de 
bicicletas, só nos locais permitidos!

juvenis encerram pré-temporada

brinquedoteca do ciate em recesso 
dias 1 e 2/1
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NáutICA

AteNção, sóCIo! 

eMIAte

Na última quarta-feira (23/12), o ICB realizou a entrega 
de quase duas toneladas em doações a três instituições 
filantrópicas cadastradas junto ao Emiate. Na ocasião, 
estavam presentes o Comodoro Edison Garcia, a Presidente 
do Emiate, Nídia Marlene, e a vice-diretora de patinação, 
Ana Cláudia Barreto. Cada instituição  recebeu 660 Kg de 
alimentos, arrecadados no show de fim de ano da patinação, 
além de roupas,calçados e brinquedos arrecadados pelo 
Emiate e pelo Departamento de Operação e Logística. 
Confira o nome das instituições beneficiadas:

Em atendimento ao artigo 9º do Regulamento Interno 
do Setor Náutico, a Diretoria de Esportes Náuticos 
comunica a concessão de direito de uso de vagas para 
lancha e prancha, no pátio e galpão (respectivamente) 
da Marina do IATE para os sócios abaixo, o qual poderá 
trazer sua embarcação no prazo máximo de 90 dias, 
contados a partir desta publicação, lembrando que deve 
ser cumprido previamente o disposto nos artigos 3º e 14 
do RISN.

Atualmente,  a lista de espera para vaga de veleiros 
conta com 18 sócios,152 sócios para vagas de lanchas 
e 29 sócios para vaga de jet ski. O sócio interessado em 
pleitear vaga para embarcação pode procurar a Secretaria 
Náutica e se inscrever, mediante o preenchimento de 
formulário próprio, no qual o nome do associado entrará 
na Lista de Reserva divulgada na página da náutica: 
www.iatebsb.com.br/nautica. Mais informações pelos 
telefones: 3329-8747 e 8748.

Estão abertas as matrículas para Escola de Vela – 
Infantil e Adulto para o 1º semestre de 2016. Todos os 
sócios interessados devem procurar a Secretaria Náutica. 
Informações podem ser obtidas pelos telefones 3329-
8747/8748. A Escola de Vela Adulto iniciará as atividades 
no dia 23/1 (sábado), e a  Escola de Vela Infantil (iniciantes) 
iniciará no dia 20/2.Nesta última segunda-feira (29/12),  um caminhão 

carregado com  13 barcos de competição partiu de 
Brasília, visto que atletas Iatistas irão representar o ICB 
em certames fora do DF. Na agenda, os Campeonatos 
Brasileiros das Classes Optimist e Laser, que serão 
realizados em Florianópolis/SC e no Rio de Janeiro/RJ, 
respectivamente. 

Em virtude da urgente necessidade de poda das 
palmeiras existentes no local, nos dias 4, 5 e 6 de janeiro 
as piscinas da Baleia e do Toboagua estarão interdidatas 
para o quadro Social.

Em virtude da festa de ano novo, os carrinhos elétricos 
estarão em operação durante toda a noite e madrugada 
do Reveillon, e por esta razão os mesmos não irão 
funcionar no dia 1º. 

Venha velejar conosco! escola de Vela 
infantil e adulto

iate será representado em 
campeonatos externos

iate clube realiza entrega de donativos 
a três instituições filantrópicas

convocação para uso de vaga de 
embarcação

Piscinas da baleia e toboágua 
interditadas para manutenção

carrinhos elétricos não funcionarão 
dia 1º de janeiro

EntidadEs BEnEficiadas 
IBIM - Taguatinga norte 
Orfanato Filhas do Puríssimo Coração de Maria - Planaltina/GO 
Comunidade católica Luz Divina - Planaltina/DF

nº tít. nomE do sócio tipo
P/0409 Luís Eduardo Pedroza Prancha de Windsurf
P/0266 Carlos Frederico e Silva Cabral Lancha de 26 Pés

ACAdeMIA 

O horário de funcionamento será diferenciado apenas nas seguintes 
datas:

Dia 31/12 Das 07h às 13h

Dia 01/01 Academia fechada

confira os horários de funcionamento 
da academia
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DIRETORES DO DIA

01/01/2016 -  Sexta-Feira
Sidney Campos Silva
02/01/2016 – Sábado

Luciano Mancuso
03/01/2016 -  Domingo

Silvia Cristina

ANIVeRsARIANtes
02/01 Taisa Maria Viana Anchieta, Edson Nilton 
Veiga, Joao Felipe Araujo da Cunha, Fernando 
Antonio Marques Junior, Giovanna Romualdo V. 
Larizzatti, Ognev Meireles Cosac, Leandro Teles 
Correa, Frank Manabu Okamura

03/01 Carlos Alberto Gomide, Aurelio Romanini de 
A. Viotti, Marcelo Malheiros Guedes, Enio Meinen, 
Juracy Lopes de Barros, Moema Pereira Rocha de Sa, 
Leonardo Akaishi, Patrick Bandle Ramos, Henrique 
Rinaldi Vieira Ribeiro

04/01 Rolf Hackbart, Isabela Galvao Diniz, Ana 
Paula Araujo Pecanha Nogueira, Leticia Aguiar 
Cardoso Naves, Renata Coelho Ferreira Bartos Matos, 
Vinicius Lemos Chaer, Latife Hamu, Ernani Franco 
Bueno Angelini, Marcio Nunes Pontual, Jose Claudio 
Mendonca de Freitas, Gustavo Martins Mundim, 
Francisco Yida, Lucas Guimaraes Correa, Geraldo 
Gomes de Lemos Neto, Andre Melo de Farias

05/01 Ana Paula Gama da Costa, Ricardo Correa 
Henning, Ricardo Barbosa Lima  Aboudib, Isabella 
Pozzeti Guimaraes, Rosangela Jarjour, Leila Przytyk, 
Arnaldo Borges, Fernando Regis dos Reis,  Jose Carlos 
Oiticica Bandeira, Ana Amelia Beserra B. de Mello, 
Vanessa Maria Trevisan, Fabio Luis Mendes, Luiz 
Claudio Reis Turbay, Francisco de Assis Castro Junior, 
Fernando Souza de Farias

06/01 Aecio Renato Maia Martins, Adele Louise 
Azeredo Oliveira, Flavio Leitao Tavares, Adriana de 
Paula Queiroz, Gustavo Miguel Nogueira Fleury, ose 
Augusto de Andrade Rabelo, Alvaro Jose Lindoso 
Veiga, Sidnei Seitti Kishimoto, Wavell Jose Pinheiro,  
Rafael Teixeira Coimbra, Daniel Reis de Souza, 
Roberto Landwehr,  Paulo de Melo Zimbres, Maria 
Dos Reis Silva Alves, Claudia Rocha Pires, Yuri Moreira 
Soares, Cesar Costa Alves de Mattos, Alexandre de 
Miranda Rangel, Romero Pinto Pedrosa, Adele Louise 

Azeredo Oliveira, Marimir Colares Fernades, Maria 
de Fatima Brito Vogt

07/01 Ely Toscano Barbosa, Marcio Antonio da 
Fonseca Rodovalho, Renato de Oliveira Andrade, 
Alexandre Cardoso Miziara, Tomaz Alves Nina

08/01 Rodrigo Otavio Donati Barbosa, Luiz Artur 
Arantes de Freitas, Eduardo Maria de Macedo Franca, 
Franz Siegfried Hoyler, Marta Regina R. da Cunha 
Andrade, Cicero de Souza Almeida Junior, Joffre 
Lellis Filho, Benedito Luizari Filho, Luiz Frederico 
de Bessa Fleury, Annibal Nery Junior, Maria Roseli 
Cassano Borella, Patricia de Oliveira Mart. Ferreira, 
Isabele Jacob Morgado, Rodolfo Goncalves Junior, 
Maria Cecilia Cunha Canto de Miranda, Marilia 
Macedo Klotz, Andreas Yamagata, Thales Emiliano 
de Passos Filho, Eduardo de Campos Amaral.

NoVos sóCIos
A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:

Alexandre Augusto Quintas, Ricardo Teixeira Leite Mourão
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.

sEtoREs 31 dEZ  QUinta 1º Jan sEXta
academia 7h às 13h Fechado
iate tv *Fechado *Fechado
*fechado (montagem e desmontagem do Réveillon 2016), 
retornando às atividades normais no dia 02/01/2016
pátio da náutica 8h às 18h 8h às 18h
piscina social (feijão) 8h às 15h 8h às 15h
piscina semi olímpica i e ii 6h às 17h45 6h às 17h45
piscina (toboágua) 9h às 15h 9h às 15h
ponto de abastecimento 9h às 14h 9h às 12h
portaria central & norte 8h às 20h 8h às 20h
portaria do tênis/ginásio 7h às 15h fechado
sauna 8h às 14h 8h às 14h
secretaria da náutica 9h às 12h fechado
superint. de Esportes 9h às 12h 9h às 12h
secretaria de tênis 8h às 14h 9h às 12h
serviço médico 9h às 15h 9h às 15h
superintendência *9h às 16h Fechado

*plantão - venda réveillon
tesouraria e secretaria social *9h às 16h 9h às 12h

*plantão - venda réveillon

HoRáRIos esPeCIAIs de FINAL de ANo

Veja abaixo o funcionamento dos Concessionários do 
Iate Clube de Brasília no período de fim de ano:

fim de ano: confira os horários

sEtoREs
31/dEZ 1º Jan

QUinta sEXta
Cantina dos Funcionários 7h30 às 14h Fechado
Restaurante Carpe Diem e 
Quiosque

11h30 às 15h Fechado

Bar da Peteca 8h às 18h Fechado
Bar do Cunhado 9h às 19h 9h às 17h
Restaurante do Farol Fechado Fechado
Restaurante das Churrasqueiras Fechado Fechado
Bar do Tênis 9h18h Fechado
Creperia 10h às 18h Fechado
Lanchonete da Academia e 
Sauna

de acordo com o 
horário da academia

Banca de  Jornal Fechado 8h às 18h
Lava - jato 08h às 13h Fechado
Loja Náutica Fechado Fechado
Salão de Beleza 10h às 16h Fechado
Boutique 04 Ondas Iateshooping 8h às 15h Fechado
Boutique 04 Ondas da Academia 8h às 15h Fechado

Durante o mês de janeiro, o Serviço Médico 
funcionará em horários diferenciados para a realização 
de exames: de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, 
e aos sábados e domingos, das 9h as 13h e das 14 às 
17h. Também é aceito atestado médico externo, desde 
que expedido em papel timbrado, com carimbo e 
assinatura do médico emitente. Não são aceitas cópias.

No período de 1 a 4 de janeiro, o Salão de Beleza 
suspenderá suas atividades para reparos e manutenção 
na parte elétrica e hidráulica, visando a melhoria no 
atendimento ao quadro social no ano de 2016.

fique atento aos horários para exame 
médico

manutenção do salão de beleza

seRVIço MedICo


