
Iate In Concert: música clássica de 
qualidade aliada à causa social

CLIMA
16º C MÍN
25º C MÁX

Sol e aumento de nuvens de manhã

17º C MÍN
26º 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

O Iate In Concert, evento cultural do projeto “Encontro 
das Artes”, promete agradar a Sócios e convidados. 
Com apoio da Secretaria de Cultura e demais 

secretarias do GDF, o público presente poderá acompanhar 
um espetáculo incomparável no próximo dia 13 de junho 
(sábado), a partir de 17h30, na Orla do Clube. A Orquestra 
Sinfônica do Teatro Nacional ficará responsável por 
levar magia e encanto, onde serão apresentadas músicas 
clássicas e sucessos do cinema, sob a regência do Maestro 
Claudio Cohen.

Com o objetivo de popularizar a música clássica nos 
diversos segmentos da sociedade, o Maestro conta que viu 
com bons olhos o convite feito pelo Iate Clube de Brasília. 
“A presença da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional 
no Iate Clube vai de encontro com o padrão de qualidade 
dos Associados. É muito importante que o Iate abra suas 
portas para a música clássica”, salienta. Ele explica ainda 
que será uma oportunidade única de apreciar música de 
excelente qualidade com o Lago Paranoá ao fundo, cenário 
que dispensa comentários. 

O repertório será bastante vasto e pretende aproximar 
o público da linguagem musical que se apresenta em salas 
de concerto. “Vamos variar desde clássicos conhecidos, 
como a 5ª Sinfonia de Bethoven, a Valsa das Flores, de 
Tchaikovsky, até chegar aos clássicos do cinema, como 
“Star Wars”, “A Lista de Schindler” e “Superman”, de 
John Williams. É claro que não poderia faltar “Titanic”, de 
James Horner, que passa um ar romântico e sentimental”, 
garantiu. 

Para Carlos Santiago, Diretor Cultural, as expectativas 

são as melhores possíveis. “É muito gratificante para nós 
recebermos um evento dessa magnitude. A Orquestra 
Sinfônica do Teatro Nacional sempre proporciona grandes 
espetáculos e tenho certeza de que não será diferente aqui 
na orla de nosso Clube, principalmente com um palco 
inspirador como esse”, projetou. 

Ele aproveitou a ocasião para convidar a todos a apreciar 
esse momento único. “Aqueles que gostam de uma boa 
composição musical ou que querem ter um contato maior 
com a música clássica e clássicos de cinema, não podem 
deixar de comparecer. Será algo encantador e de encher os 
olhos”, finalizou.

Solidariedade 

Preocupado e atento às necessidades daqueles que mais 
precisam, o evento cultural Iate In Concert terá um caráter 
solidário. Todos os ingressos serão gratuitos, condicionados 
apenas à entrega de donativos. 

Para Sócios, a retirada do ingresso será realizada na 
Superintendência do Clube, de 1º a 12 de junho, mediante 
a doação de 1kg de alimento não perecível por pessoa 
(exceto sal).

Já para não sócio, a retirada de ingresso será na 
Secretaria Social, na mesma data, igualmente mediante 
a doação de 1kg de alimento não perecível por pessoa 
(exceto sal). Vale ressaltar que os ingressos são limitados e 
que as contribuições serão encaminhadas à Secretaria da 
Criança e do Adolescente (GDF). Prestigie mais esse grande 
evento cultural no Iate Clube. Imperdível!

Em virtude da organização para o Iate In Concert, informamos ao quadro social que o gramado em frente ao 
Carpe Diem estará interditado.

AvIsos Aos sóCIos
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Atos e ContrAtos

campanha da solidariedade
O EMIATE, através dos Amigos Voluntários, movimento 

formado com apoio dos Sócios do Iate Clube de Brasília, 
vem há alguns anos ajudando instituições de caridade como 
creches, asilos, casas de apoio a soropositivos, entre outras. 
No ano de 2015, a meta é bater recordes e ajudar ainda mais 
pessoas necessitadas.

Por isso, as captações já estão em pleno vapor: um baú 
já está dentro da Academia do Clube, a fim de arrecadar 
donativos (calçados, roupas, brinquedos, roupas de cama, 
roupas de bebê e acessórios, material de limpeza, alimentos 
e outros). As contribuições podem ser deixadas também na 
Secretaria do Emiate, localizada na Antiga Sede, ou nos baús 
do Emiate espalhados pelo Clube.

Vale reforçar que toda a contribuição será bem-vinda e 
que desde já agradecemos seu apoio, fundamental para o 
sucesso deste trabalho.

50 tons de cinza - o valor da mulher 
em vários momentos da vida

eMIAte

CurtA

judÔ

sAúde

No próximo dia 3/6 (quarta-feira), duas palestras 
prometem quebrar tabus e tratar de assuntos pouco 
discutidos pela sociedade. O primeiro debate, marcado para 
as 19h, será ministrado pela Dra. Elyn Navia, especialista 
em violência doméstica, dependência química, transtornos 
psíquicos e do humor. Educadora biocêntrica e formada em 
psicologia, Elyn trará a temática “Descobrir o mistério por 
trás do desejo peculiar”.

Logo em seguida, a sexóloga Iara Nárdia ministrará  uma 
palestra voltada a temas como autoestima, motivação, sexo, 
sensualidade e pompoarismo. O evento será no Salão Social 
e é destinado para todas as Sócias do Clube. Participem!

No dia 8 de junho (segunda-feira), a Sala de Estudos do 
Cyber Café será interditada para prestação de serviços de 
manutenção e higienização.

jantar romântico

No dia 23 de maio, foi realizado o 4º Festival de 
Judô, promovido pela Liga Brasiliense. O evento, que era 
demonstrativo, aconteceu na Universidade Católica de 
Brasília e contou com a presença de vários atletas, entre 
crianças e adolescentes. Para o técnico, professor Eduardo 
Costa Pereira, o  principal objetivo do festival foi estimular 
uma integração entre as crianças e os professores da 
modalidade.

judocas iatistas participam de 
festival

interdição do cyber café

sucos naturais são novidade no iate

CoMUNICADo

O Comodoro do do Iate Clube de Brasília, atendendo 
às disposições estatutárias (art 89, parágrafo 2º) vem 
por meio desta dar conhecimento ao quadro social que 
o layout do 1º e 2º pavimentos da 1ª etapa do edifício 
multifunções está disponível para análise na Diretoria 
de Engenharia, localizada na Área Norte do clube.

Visando a qualidade de vida dos Sócios, a Academia do 
Iate Clube trouxe neste final de semana (30 e 31), uma opção 
bem saborosa e saudável de alimentação: sucos naturais.

Instalados em dois pontos estratégicos, no estacionamento 
ao lado do Posto Médico e na entrada da Academia, os 
Sócios poderão experimentar bebidas 100% naturais que 
não levam água, açúcar e conservantes, além de serem 
elaborados a partir da combinação de diversas frutas, raízes 
e verduras. Como é sabido, a ingestão de sucos naturais 
estimula o metabolismo e a reposição energética, o que faz 
deles uma bela opção para serem consumidos antes ou após 
a prática de exercícios físicos, como um complemento à 
alimentação.

Dentre as opções, são noves sabores diferentes vendidos 
a R$ 10 e R$ 15, no horário das 10h às 15h.
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2º torneio de truco conhece os 
ganhadores

CArtAs

náutICA

resultado provisório fo campeonato 
oficial do df das classes delta 26, 
fast 23, ranger 22 e Velamar 22

A Diretoria de Esportes Náuticos comunica que encontra-
se disponível nova versão do Edital do sorteio de vaga e box 
conjugados no Galpão nº 2 (sob a Secretaria Náutica).  Os 
interessados deverão retirar o Edital atualizado na Secretaria 
Náutica (segunda a sexta-feira das 9h às 17h, sábados e 
domingos das 8h às 17h) ou consultar a versão eletrônica 
na página da Náutica no site do Clube. O prazo para as 
inscrições foi prorrogado até às 17h do dia 09/06/2015 
(terça-feira) e serão homologadas mediante o cumprimento 
de todos os requisitos constantes do Edital. O sorteio será 
realizado no Espaço Gourmet da Náutica, às 19h do dia 
10/06/2015 (quarta-feira).

Piloto da f-1 felipe nasr  visita o iate 
esporte

tênIs

tenistas do iate são campeões em 
etapas do circuito brasileiro

A atleta Iatista Julia Rocha, da categoria 12 anos, se sagrou 
campeã de simples e vice de duplas da etapa de Maceió do 
Circuito Brasileiro de Tênis. Já na etapa do Circuito Brasileiro 
realizada em Itajaí-SC, o atleta João Rafael Azolim, de apenas 
10 anos,  foi campeão de duplas e semifinalista de simples. 
Os pequenos campeões são da nova safra de tenistas do Iate 
Clube, treinados pelo técnico Santos Dumont. Parabéns aos 
campeões!

Na ultima quarta feira, o Iate Clube de Brasília recebeu a 
visita do piloto de fórmula 1 Felipe Nasr, da equipe Sauber. 
Nasr, que vem colecionando elogios em sua primeira 
temporada como piloto titular, aproveitou o intervalo entre 
os GP’s e veio a Brasília, sua cidade natal, para um merecido 
descanso após a etapa de Mônaco. No Clube, Felipe esteve 
com o 1º Vice-comodoro Rodrigo Roriz e tirou muitas fotos 
com Associados, esbanjando simpatia e atenção.

No último final de semana (23 e 24/5) foi realizado 
o 2º Torneio de Truco do Iate Clube. A competição foi 
movimentada, com a participação de 18 duplas, e ao 
final das disputas a dupla formada pelo Diretor Procópio 
Noronha e Edson se sagrou campeã. A medalha de prata 
foi conquistada pelo Conselheiro nato Fernando Boani e 
Cristiano, e o terceiro lugar arrebatado pela dupla Aline e 
Andressa. Em quarto lugar, Vilmo e Zilene. Parabéns aos 
vencedores!

No último sábado (23), teve início o Campeonato anual 
do DF das Classes Delta 26, Fast 230, Ranger 22 e Velamar 
22, com a participação de 27 barcos que competiram em 
duas regatas e ventos de 12 nós. Como não houve vento para 
a realização das competições no domingo (24), a decisão 
ficou para este final de semana (30 e 31). Os resultados 
provisórios estão publicados na página da Náutica, no site 
do Iate.

sorteio de vaga coberta e box 
conjugados na garagem náutica – 
atualização do editalDavi Rehem de Freitas, Felipe Nasr e Luca Sagazio
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Reportagem: Karina Portela, Tácido Pries e Talita Motta.
Diagramação: Washington Macedo – Setor de Clubes Esportivos Norte, trecho 2, conjunto 4, Brasília-DF

(61) 3329-8700; Tiragem: duas mil unidades – www.iatebsb.com.br

DIRETORES DO DIA

30/05/2015 – SÁBADO
Luiz Maria

31/05/2015 – DOMINGO
Nilma Melo

04/06/2015 – QUINTA-FEIRA
Procopio Noronha

AnIVersArIAntes
30/05 Fernando Croitor, Marcio Salomao, Luciana Ferreira 
Diaz, Claudia Mercia Ramos Batista, Luiz Alberto Ferreira 
Castilho, Marco Tulio Machado Vieira, Maria Silvia Bertazi 
Viana de Lima, Giselda Penteado Melles, Alessandra 
Vilaca Ferrer Bazzo, Carlos Alberto Andrade, Nina Neto, 
Max Guerra Kopper, Rodrigo Barcat Nogueira, Joao Paulo 
Vieira Stamm, Jose Celso Valadares Gontijo, Eliete de Pinho 
Araujo e Marco Antonio Kegles Torres.

31/05 Grasiela Pompeo Mcdonald, Andre Luis da Silva, 
Renata Tavares Lameiro da Costa, Patrick Frensel de Moraes 
Tzelikis, Otavio de Carvalho Franco, Andrea Domingues 
Cordeiro, Getulio Pinheiro de Brito, Bethy Monteiro 
Giudice, Ralph Rainer Charles Purkhardt e Jose Marcio da 
Silveira e Silva.

1º/06 Luciana Calafange de Aragao, Leonardo Oliveira 
Pereira da Silva, Carolina de Mello Tavares Silva Cunha, 
Gerson de Sousa Lima, Martonio Euripedes Avelar, Robinson 
Neves Filho e Humberto Brasiliense Pantoja.

02/06 Celso Luiz Fioravanti dos Santos, Aderivaldo Cabral 
Dias Filho, Marcus de Paiva Mello, Fernando Antonio 
Medeiros Barros, Maria Elvira Correa Jardim Alvim, Renato 
Dias de Carvalho, Claudio Viveiros de Carvalho, Moises 
Tito Lobo Furtado, Carmen Lucia Borges Negraes, Rodrigo 
de Morais Balduino Arrais de Oli, Rodrigo Sousa Troncha e 
Alexander Iwanow de Barros.

03/06 Luciana Maria Rocha Moreira, Joao Rodrigues Neto, 
Liliana Sampaio Costa Mendes, Cyntia Braun Ignacio, Andre 

Puppin Macedo, Luis Antonio Leoncio Machado, Mariana 
Serrao Sampaio Lacerda, Edilberto Nobrega Martinez, 
Alipio Correia Filho, Alvaro Pereira Iaccino, Haroldo 
Feitosa Tajra, Antonio Carlos de M. e Benevides, Gilvan 
Farah Junior, Sergio Lincoln de Matos Arruda, Mario Arantes 
Thibau Guimaraes, Keithy Ferreira Caliani e Marcelo Abi 
Chahine Squarisi.

04/06 Marina de Almeida Libanio, Fernando Maciel de 
Alencastro, Liliane Maria Ceolin, Marcus Vinicius Britto 
A. Dias, Joao Emilio Falcao Costa Neto, Marcos Henrique 
dos Santos, Silvia Tereza Reis Souza Silva, Luis Eduardo 
Oliani Goncalves, Gustavo Michelstaedter e Rafaela Fracari 
Guinsburg.

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

Caio Vinicius Vianna Guimarães, Juliana Maria Almeida de Queiroz, Heverson Ribeiro Campelo, Izabel Torres Cordeiro Rennó, Julião Silveira Coelho, Marcelo Cardoso Viana
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.

ACAdeMIA

etapa outono do circuito de 
corridas agita o iate

No dia 24/5, a pista do ICB ficou pequena para tantos 
corredores inscritos na Etapa Outono do Circuito de Corrida 
do Clube. O evento, promovido pelo Espaço Saúde e o 
Clube de Corrida, contou com a presença de atletas de todas 
as idades, que com muita disposição concluíram o percurso 
de 5,3 km. Antes da corrida começar, um aquecimento foi 
conduzido pelos professores do Iate, o que ajuda a prevenir 
lesões e aprimorar o rendimento dos participantes. Ao final 
da atividade, todos os participantes receberam medalhas, 
além de troféus aos vencedores de cada categoria.

nAtAção

iate realiza entrega de toucas da 
metodologia Gustavo borges

No último sábado (23), os pequenos nadadores do 
Iate Clube tiveram o primeiro evento para recebimentos 
das toucas, parte do sistema de graduação proposto pela 
Metodologia Gustavo Borges, modelo de ensino de natação 
para crianças. Na ocasião, os atletas puderam mostrar 
aos familiares presentes os fundamentos que aprenderam, 
atravessando a piscina semiolímpica do Clube nos estilos 
livre, costa e peito. Parabéns aos nossos peixinhos!


