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Pancada de chuva com trovoada

19º C MÍN
30º C MÁX

Possibilidade de tempestadea
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet
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Ponto de AbAsteCIMento LIberAdo
para uso dos sócios

Na quinta feira (30/10) o Tribunal Regional Federal 
da 1ª. Região concedeu liminar ao Iate Clube 
de Brasília afastando a interdição do Ponto de 

Abastecimento. A decisão acatou o pedido do Clube pelo 
aperfeiçoamento da decisão anteriormente proferida por 
Juiz Federal que autorizava a remoção dos lacres apenas do 
tanque de combustível, mas mantinha os bicos da bomba 
de abastecimento de 
combustível interditados e 
restringia o abastecimento 
apenas aos veículos de 
propriedade do Clube.

No recurso ajuizado 
na quarta-feira (29/10), o 
Iate argumentou que não 
havia praticado nenhuma 
irregularidade, visto que 
procedeu com o registro 
de todos os veículos 
de propriedade dos 
Associados, conforme 
determinação da ANP. 

Ainda, sustentou que 
a retirada do combustível 
diretamente pelo tanque, 
sem a utilização dos bicos 
de combustível, como 
determinava a liminar 
anteriormente concedida, 
mostrou-se inviável, 
visto que constituía operação com risco à segurança dos 
funcionários e Sócios. Também mostrou que a utilização 
de combustível de propriedade do clube pelos associados, 
mediante o ressarcimento de seu valor ao clube, não é 
vedada pela norma da ANP. Esses argumentos foram acatados 
pelo Desembargador Federal que relatou o recurso, tendo 
constado como fundamento da decisão para a concessão da 
medida liminar em favor do Iate Clube. 

Em sua decisão, o Magistrado concordou com o 
argumento de que a retirada do combustível diretamente dos 
tanques constituía em procedimento de risco aos associados 
e funcionários  e frisou que não ficou comprovado que o 
Clube estava comercializando combustível para terceiros, 
conforme transcrição abaixo:

“Com efeito, os documentos juntados aos autos (fls 
520-539) apontam que os veículos constantes do auto 
de infração  (fl. 165) são, na verdade, de propriedade de 
sócios, conforme cópias dos documentos de propriedade 
dos automóveis e a respectiva ficha cadastral do associado.”

O Diretor Jurídico Flavio Schegerin Ribeiro exaltou 
a celeridade do 
Desembargador Federal 
em julgar o recurso 
apresentado pela equipe 
de advogados do Iate. “A 
administração do Clube, 
ao tomar conhecimento 
da decisão proferida 
semana passada, decidiu 
ajuizar novo recurso, que 
felizmente foi julgado em 
tempo recorde. Assim, 
evitamos um dano maior 
ao próprio Clube e aos 
Associados”, destaca. 

O Comodoro Edison 
Garcia comentou a 
decisão.“ Verificamos 

que havia necessidade de 
ingressar com o recurso no 
Tribunal com o objetivo de 
aprimorar a decisão do Juiz 
que concedeu parcialmente 
o pedido do Iate. Também 

entendemos ser fundamental ampliar seus efeitos para que 
também os Associados  pudessem voltar a se utilizar do 
combustível de propriedade do Clube”. 

Esta decisão determina à ANP que desinterdite o Ponto de 
Abastecimento para que funcione normalmente como antes. 
De qualquer forma, o Comodoro disse que ainda deverão 
ser tomadas outras medidas pela administração do Clube: 
“Foi importante termos conseguido a decisão reparadora 
do Desembargador Federal, mas já estamos em contato 
com a ANP para construirmos uma solução administrativa 
definitiva que dê segurança jurídica para nossas atividades. 
Confiamos na seriedade e comprometimento da ANP em 
suas funções regulatórias e trabalharemos pela conciliação” 
finaliza Garcia, que teceu elogios à equipe da Diretoria 
Jurídica do clube.  
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Atos e ContrAtos CuLturAL

IAte MuLHer

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 nº 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;

Item IV – Deliberar sobre os contratos de convênios com a Faculdade Projeção de Sobradinho 
(convênio nº 014/2014) e a Faculdade FORTIUM – Editora e Treinamento Ltda. (convênio nº 
019/2014), a serem firmados com o Iate Clube de Brasília; e 

Item V - Assuntos Gerais.

Brasília, 27 de outubro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

eMIAte

esPorte

tênIs

CurtAs

Para aqueles que gostam de cuidar do corpo e da mente, 
fiquem ligados! O Iate Clube irá realizará no domingo 
(2/11), o Aulão de Yoga. A aula será realizada em frente 
ao Quiosque do Atleta, a partir das 10h. De acordo com a 
mudança climática, o evento poderá acontecer na Pérgola 
Social. O aulão, será gratuito para todos os Iatistas que 
quiserem participar. Mais informações na Secretaria do 
Emiate: 3329-8745.

aulão de Yoga para iatistas

concerto de coro de niños de la 
catedral de trujillo emociona o iate 

1º festival de Peteca do iate clube

torneio copa do mundo de tênis infantil

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 036/2014 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, em conformidade com o art. 16, inciso IX, do Regimento 
Interno do Colegiado, 
 
RESOLVE:

Constituir Comissão composta pelo Conselheiro Efetivo HERMENEGILDO FERNANDES 
GONÇALVES, pelo ex-Presidente e Benemérito GERSON DE SOUSA LIMA, e pelo Conselheiro 
Efetivo ANTÔNIO CÉSAR HÜMMEL para, sob a presidência do primeiro, emitir parecer sobre as 
minutas para celebrações de contratos de convênios, a serem firmados com o Iate Clube de Brasília 
e a Faculdade Projeção de Sobradinho (convênio nº 14/2014) e a Faculdade FORTIUM – Editora 
e Treinamento Ltda. (convênio nº 019//2014), aprovados na 22ª Reunião do Conselho Diretor, 
realizada em 13 de outubro de 2014. 

Brasília, 27 de outubro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 037/2014 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, e com fundamento no art. 16, XVIII, do Regimento Interno 
do Colegiado, c/c o art. 69, §§ 4º, 5º e 6º do Estatuto, 

RESOLVE:

1. Declarar a existência, nesta data, de uma vaga no Quadro Suplementar de Conselheiros 
Natos do Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasília (Estatuto, art. 69, § 5º), decorrente da 
transferência de Título Patrimonial Proprietário do Ex-Comodoro Paulo Aurélio Quintela;

2. Declarar que, conforme verificação feita pela Secretaria do Conselho Deliberativo, o Conselheiro 
INDALÉCIO MARTINS DEL SECCHI ocupa a primeira posição na lista de acesso àquele quadro; e

3.Declarar que, a partir desta data, o Conselheiro Efetivo INDALÉCIO MARTINS DAL SECCHI, 
por estar no efetivo exercício do mandato e, após consultado, ter aceito (Estatuto, art. 69, § 6º), 
passa a integrar o Quadro Suplementar de Conselheiros Natos do Conselho Deliberativo do Iate 
Clube de Brasília.  
 
Brasília, 29 de outubro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 038/2014

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 Indalécio Martins Dal 
Secchi para o cargo de Conselheiro Nato; e, 

2. Declarar Conselheira Efetiva a Suplente de Conselheiro LETÍCIA KARLA LOPES DA SILVA, 
que passa a ocupar a vaga resultante da nomeação do Conselheiro Efetivo Indalécio Martins Dal 
Secchi, para o cargo de Conselheiro Nato. 

Brasília, 29 de outubro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 039/2014 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, de acordo com o art. 
73 do Estatuto, e considerando a nomeação da Suplente de Conselheiro Letícia Karla Lopes da 
Silva para integrar o Quadro de Conselheiros Efetivos, 

RESOLVE:
 
CONVOCAR o Suplente de Conselheiro EDUARDO ERIC MARTINS DE TOLEDO para atuar junto 
ao Colegiado, na condição de Conselheiro Convocado. 

Brasília, 29 de outubro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

Informamos que nos dias 2 (Finados) e 15 de novembro 
(Proclamação da República), não haverá aulas de esportes 
nas seguintes modalidades: Futebol, Futsal, Tênis, Patinação 
e Squash.

Na próxima sexta (7), o Emiate realizará mais uma 
edição do Botequim de Sexta. O evento será aberto a todos 
os Sócios e seus convidados. Para participar, basta trazer 
bebida e tira-gosto de sua preferência. Músicas ao vivo 
em todos os estilos prometem animar ainda mais a noite. 
O evento acontecerá no Salão de Atividades do Emiate, a 
partir das 19h. Não fique de fora!

iate promove mais uma edição do 
botequim de sexta :

Para os amantes de vinho, nos dias 10 e 12/11 será 
realizado no Iate Clube o 2º Iate Wine. A oficina abordará 
vários assuntos como a história do vinho, vinificação em 
tintos, brancos, rosés e espumantes, curiosidades, verdades 
e mitos. Os profissionais especializados que irão ministrar 
o curso são Gilvan Pires de Sá, Rafael Pires de Sá e Nivaldo 
Rocha. O evento acontecerá no Espaço Poliesportivo Sul, a 
partir das 20h. As vagas são limitadas e as inscrições devem 
ser feitas na Superintendência do Clube. Mais informações: 
3329-8700

2º iate Wine no iate clube

No próximo dia 8 
(sábado), o Iate realizará 
o 1º Festival de Peteca. 
O evento será nas 
Quadras de Areia da 
Peteca, a partir das 10h. 
O festival contará ainda 
com diferentes atrações 
como DJ, pula pula, cama 
elástica, cachorro quente, 
pipoca,churrasquinho, 
suco e refrigerante. Venha 
participar!

O Iate Clube de Brasília promoveu no último sábado 
(25), a Copa do Mundo de Tênis Infantil.  De acordo com o 
professor André Brasil, o evento foi muito  animado e teve a  
participação de aproximadamente 100 crianças de idades 
entre 5 e 14 anos. Gincanas e sorteios incitaram ainda mais 
o Torneio.

No último dia 18, foi realizado o 1º Circuito de Corrida 
no Iate Clube de Brasília. O evento foi marcado por muita 
animação e disposição, contando com a participação de 
aproximadamente 50 atletas, em 10 categorias diferentes. 
Confira a tabela completa de resultados no site do Clube.

1º circuito de corrida no iate clube

começou a copa comodoro iate clube 
de futebol

O Iate Clube recebeu no último dia 25 o Concerto do 
Coro de Niños de La Catedral de Trujillo, que encantou 
Associados e convidados. O evento aconteceu no 
Cyber Café e teve como tema a comemoração à cultura 
infantojuvenil. O Coro foi fundado em 2006, e conta 
com crianças de 7 a 16 anos, sob a direção do maestro e 
fundador Manuel Bastra.

Nos dias 14 e 15 de novembro será realizado no Iate 
Clube de Brasília o Festival Cultural e Gastronômico, no 
Salão Social, das 15h às 0h. No evento, que promete agradar 
a todos, Sócios do Iate terão 20% de desconto nas palestras 
pagas. Para àquelas de entrada franca, os ingressos deverão 
ser retirados na recepção 15 minutos antes do início de 
cada conferência. Bebidas e alimentação estarão à venda 
no Salão Social.  Venha participar você também!

festival cultural e Gastronômico no 
iate clube  

Neste sábado (1º) acontece a primeira aula do Divas 
Dance, a partir das 10h30, no Salão Social. O programa foi 
criado em Brasília em 2010 pela professora e empresária 
Roberta Marques e tem como base aulas de dança de 
ritmos variados, que são feitas em grupo. 

Para as Sócias que gostaram da novidade, a partir de 
3/11 haverá aulas regulares às segundas, terças e quintas-
feiras, às 9h30. As inscrições podem ser feitas diretamente 
na Secretaria de Esportes. Mais informações: 3329-8752

divas dance promove aula inaugural 
neste sábado

Neste último sábado (25), aconteceu no Iate Clube de 
Brasília a Troca de Faixa de Judô. O evento foi realizado 
no Rinque de Patinação e contou com a presença de 
familiares e amigos dos judocas, deixando o evento ainda 
mais emocionante.

troca de faixa de Judô 2014

aviso

Informamos que o sistema de aquecimento da Piscina 
semiolímpica II está funcionando normalmente após ter 
passado por um período de revisão.

sistema de aquecimento normalizado 
na Piscina semiolímpica ii

No último dia 25/10 (sábado), nos gramados Iatistas, teve 
início a Copa Comodoro de Futebol, com a participação do 
Espanyol, Federal, Clube dos Previdenciários, Santos/APCEF e 
Vasco/DF, além do time do Iate. O campeonato conta com as 
categorias Fraldinha, Pré-Mirim, Mirim e Infantil.

Na primeira rodada da categoria Fraldinha, o Iate venceu o 
Santos/APCEF por 13 a 4, com destaque para Renato e Tadeu, 
artilheiros isolados com três gols cada. Na outra partida, o 
Federal derrotou o Espanyol por 4 a 2.

No Pré-Mirim, o Iate foi derrotado pelo Santos/APCEF por 
2 a 1, gol marcado por Thiago Samuel. Já o Federal venceu o 
Espanyol por 4 a 1 e está na ponta da tabela. Já no Mirim, o 
Iate goleou o Clube dos Previdenciários por 6 a 0, com dois 
gols de Mário Teixeira, artilheiro até o momento. O Federal 
passou do Espanyol pelo mesmo placar e divide a liderança 
com os donos da casa.

Por fim, na categoria Infantil, o Iate triunfou sobre a equipe 
do Vasco/DF por 5 a 1. Lucas Acosta marcou dois tentos e é 
o artilheiro do torneio. A próxima rodada da Copa Comodoro 
de Futebol acontece neste sábado (1º/11), a partir das 11h, no 
Campo de Futebol do Clube.



JORNAL DO IATE edição nº 44, 01 a 07 de novembro de 20144
/iatebsb @iatebsb @iatebsb @iatebsb

Siga-nos:

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e Marketing
Projeto gráfico: Glêves Campos 

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

01/11/2014 – Sábado
Luiz Alberto

02/11/2014 – Domingo
Procopio Noronha

AnIVersArIAntes
01/11 Carla Eloy Jatahy, Alexandre Lemos Bernardes, 
Carlos Said Oiticica Bandeira, Cybelle Flávia Lobo Salles, 
Maria Clara de Aguiar Ladeiram, Josezito Nascimento 
Andrade,  Pedro Ricardo de A. e Castro, Marcos da 
Silva Ramos, Francisco Carneiro Filho, Jarbas Rezende 
Pinheiro, Jadir Macedo, Janete Ortolani, Laura Alvares 
da Silva Campos, George Dutra Acioly, Renato Coelho 
Baumann das Neves, Luciano Falluh Teixeira, Filipe 
Ferreira Diniz de Oliveira e Mércia Maria Braga Rocha.                                                     

02/11 Jael Antônio da Silva, João Mathias de Souza 
Filho, Andréa Costa Cenachi, Isnaldo da Silva Rosa Filho 
e Gastão de Bem.     
                                                            
03/11 Raquel Cardoso Machado, Alexandre Briones 
Borges, Margareth Lima Menicucci, Lisia Marise Fonseca 
Carneiro, Ricardo Monteiro Pessina, Ricardo Icassatti 
Hermano, Sílvio Áreas Brito, Duílio Vicente Júnior, 
Aurivaldo da Franca Reis, Luciana Mendes Lacerda,Luís 

Antônio Almeida Reis, Pricilla Parreira de Rezende,  
Mariana Rodrigues Lírio e Érico Bonfim de Carvalho.      
                                                
04/11 Luiz Cezar Correa Velloso, Cristina Fernandes M. 
de Cerqueira, Breno Brant Gontijo, Vitória Maria Bulbol 
Coelho,   Carlos Borromeu Viana Lobo, Hugo Muller 
Neto, Ricardo Viana de Camargo, Bruno Moreira Ottani,        
Sílvio Henrique Santarém Rodrigues, Cláudio José de 
O. Marinho, Rodrigo Mauro de Mello M. Pinto, Willian 
José Gonçalves, Luciana Corte Real Baena Soares, Felipe 
Torres Falleiros,  Danielle Peixoto Fernandes Gomes, 
Thúlio de Andrade Novais Dantas e   Francisco Carlos 
Caroba.     
                                                  
05/11 José Carlos Almeida Pimentel, Guilherme Pimenta 
da Veiga Neves,    Taís de Carvalho Malheiros, Fernanda 
Sobral Lopes, Socorro Litania Finger Calvo, Agnaldo 
Bocchino,     Tânia Maria Pessoa de D. Fonseca, Marcelo 
Franco Bueno Angelini,    Fernando Passos de Mendonça, 

Sibylla Naoum Menezes, Gina Marini Vieira Ferreira e 
Gabriel Scotta Silva Cendron.  

06/11 Ricardo Mendes Pena, Walmir Luiz Rodrigues 
Gomes,   Nelson Diniz de Oliveira, Luciano Gonçalves 
de Faria,  Francisco Silvino de Jesus F. Matos, Américo 
Leal Tenório Cavalcante, Jeremias Cézar Júnior, Bruno 
Rocha Pires e Albuquerque, Leonardo Rocha de 
Almeida Abreu, Edilca Fernandes de F. Rodrigues e                                             
Francisco de Assis Barros de Menezes.       
                                   
07/11 Joana Navarro Bueno, João Alfredo Pinto 
Pinheiro,  Martinho Aparecido Gallo, Fernando Antônio 
Rodriguez, Rafael Souza Viana, Murilo Oliveira Resende 
Morais, Maurício Andrés Ribeiro, Paulo Sérgio Mamédio 
Rezende, Raul Adriano Vilela Armando, Timóteo José 
Alves Netto, Marcus Vinicius Vita Ferreira, Sâmea 
Verônica Targino de Araújo e Mário Roberto Cunha C. 
de S. Pereira. 

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

Gisele Ribeiro, Luciana Arruda de Rezende, Elisa Romano Dezolt, Pedro Rocha de Moraes
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.

A Diretoria de Esportes Náuticos informa aos pais e 
alunos da Escolinha de Vela Infantil (Optimist) que não 
haverá aula com o Instrutor Marco Aurélio, no Dia de 
Finados (02/11). Os velejadores e as velejadores estreantes 
e veteranos participarão do Campeonato do DF da Classe 
Optimist, a ser realizado pelo Cota Mil Iate Clube nos dois 
próximos finais de semana (1, 2, 8 e 9/11). O Iate deseja 
bons ventos aos jovens velejadores Iatistas!

náutICA

MeIo AMbIente

resultado final do campeonato do 
df da classe snipe

Chegou ao fim no 
último sábado (25), o 
Campeonato do DF da 
Classe Snipe. Após a 
realização de 7 das 8 
regatas programadas, 
a dupla Felipe Rondina 
e Felipe Boani foi a 
campeã, seguidos de 

Cezar Castro e Bruno Ferreira na segunda colocação, e de 
Lucas Gama e Matheus Steytler, que completaram o pódio. 
Parabéns aos vencedores e a todos os demais velejadores e 
velejadoras desta animada Flotilha!

taça cri-cri da classe snipe
Neste primeiro final de semana de novembro será 

realizada no Clube a tradicional Taça Cri-Cri, que 
homenageia o velejador Cezar “Véim” Castro, grande 
incentivador da Classe Snipe em Brasília. As largadas estão 
previstas para 14h deste sábado (1º/11) e 9h30 de domingo 
(2/11). Os atletas da Flotilha estão de olho no Campeonato 
Brasileiro que o ICB sediará no final de janeiro de 2015 e 
a Taça Cri-Cri é mais um evento que serve de preparação.

iatistas se destacam em torneios da 
classe laser

A velejadora Elisa Ramos conquistou a 3ª colocação na 
categoria Radial Sub-19 Feminina no Campeonato Centro 
Sul Americano da Classe Laser, realizado no Peru, entre 17 e 
21 deste mês. Integrando a Delegação Brasileira juntamente 
com mais 11 atletas, Elisa enfrentou competidoras de ótimo 
nível técnico, demonstrando forte motivação para o seu 
desenvolvimento esportivo. 

Já em Brasília, os velejadores Rafael Dias e João Victor 
Maximiliano representaram o ICB no Torneio Flotilha Sul 
da Classe Laser, realizado pela AABB, no final de semana 
passado. João Victor conquistou o 1º lugar na categoria 
Radial e Rafael a 3ª colocação na categoria Standard. 
Parabéns a todos atletas pelos excelentes resultados!

campeonato de vela infantil

Após a identificação e análises, o Iate Clube decidiu 
retirar todas as árvores  da espécie Angicos – Vermelhas 
situadas dentro e ao redor do Clube. Após investigação, 
concluiu-se que as  plantas estão “doentes” e podem cair a 
qualquer momento.

Os trabalhos têm como objetivo garantir a segurança e 
o bem-estar da população, bem como a conservação do 
patrimônio. “Por terem mais de 40 anos de idade, elas estão 
fracas e oferecem risco. Só no mês de outubro, três Angicos 
foram ao chão, danificando a rede elétrica de baixa e alta 
tensão”, relatou o superintendente Nilton Sousa. Ao todo, 
são 13 árvores medindo 18 a 20 metros a serem retiradas. 

Há alguns meses, o Iate Clube fez a compensação 
de mais de 200 árvores típicas do cerrado em todo o 
Clube. Novas mudas foram plantadas para substituição e 
renovação da área verde.

iate realiza a retirada de árvores de 
risco


