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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

15/12/2012
Sábado

Vilma Del lama

16/12/2012
Domingo
Hudson de souza
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Ano Novo em grande estilo:
Restam poucos ingressos para o melhor réveillon da capital federal. Outras informações: 3329-8700.

C om o objetivo de incentivar 
os frequentadores a consu-
mir energia elétrica de for-

ma mais consciente, o Iate Clube de 
brasília inicia neste  sábado  (15/12) 
a campanha Ilumine-se. Serão seis 
semanas de várias ações que visam 
mostrar a importância do consumo 
sustentável e reduzir desperdícios.

além do incentivo a atitudes sim-
ples, como apagar a luz quando não 
houver necessidade, a campanha 
incluirá a instalação de banners, to-
tens, cartazes e adesivos, entre ou-
tras peças de divulgação nos diver-
sos setores do Iate. “Nosso objetivo 
é incentivar nossos frequentadores 
a preservarem o planeta cada vez 
mais”, destaca o comodoro mario 
Sergio da Costa ramos.

De forma inovadora, a campanha 
mistura cores relacionadas à natu-
reza e ideias de fácil entendimento 
para todas as idades. a ação tam-
bém abrange as redes sociais (Fa-
cebook e Twitter) e o site ofi cial 
da nossa instituição. acesse www.
iateclubedebrasilia.com.br  e saiba 
mais.

“Apague o desperdício 
e acenda essa ideia”

Iate lança campanha de conscientização:



EDIÇÃO Nº 50, DE 15 a 21 DE DEzEmbrO DE 20122

DO COMODORO
Palavra

AnIVERsARIAnTEs

15/12 adriana moreira Tostes ribeiro, Nei 
Santos rosal, Inácio José barreira Danzia-
to, Igor Lacroix, Paulo baeta Neves, mar-
celo Fernando de Souza meireles e maria 
do Carmo Pinheiro.

16/12 Luiz Eduardo da Silva Tostes, Fran-
co Vicente Piccoli, alessandra alves Jaco-
bina, Lucas zanello, adriana regina de 
melo Pimentel, Therezinha de medeiros, 
Francisco arinos Costa e Silva, George 
Cajaty barbosa braga, marco antônio 
de moraes, Cláudia Vieira Vitali, Patrícia 
Campos de Oliveira Chabalgoity, bárbara 
Caldeira macedo e marcos Daniel Pena 
borja r. Gama.

17/12 mônica Ericeira Evertton macha-
do, Elmio Pagy Felipe dos reis, Diomar 
bezerra Lima, marco antônio Pingret m. 
de Sousa, raul Wagner dos r. Velloso, 
adriana Soares Dutra Vasconcelos, Lju-
bomir milic, Carlos alberto C. de Vilhena 
Coelho e alberto zanello Júnior.

18/12 Hudson mourão mesquita, rafael 
maia Stuart, João Carlos Padilha do Val-
le, Luiz roberto de Oliveira Fernandes, 
Luciana Paoliello Palet, ana Lídia ribeiro 
Sales Giesteira, Daniel Olinto Silva alves e 
Leandro Veras rodrigues da Cunha.

Caros Iatistas,

D urante reunião na 
noite da última terça-
-feira, o plenário do 

Conselho Deliberativo apro-
vou, por unanimidade, a pro-
posta orçamentária de 2013 
enviada pelo Conselho Dire-
tor. O orçamento do próximo 
ano contempla as diversas ne-
cessidades diárias do Iate Clu-
be de brasília. a recuperação 
do Ginásio de Esportes e a re-
vitalização da antiga acade-
mia são alguns dos principais 
destaques.

Formada por João Wellisch, 
Júlio César Itacaramby e mau-
ro Diniz brumana, a comissão 
encarregada em analisar o 
documento teve participação 
efetiva no aprimoramento da 
nossa proposta orçamentária.

a versão na íntegra pode ser 
acessada em nosso site (www.
iateclubedebrasilia.com.br), 
na área restrita aos associa-
dos. Visite o portal e veja os 
investimentos que vão possi-
bilitar a manutenção e a me-
lhoria dos serviços oferecidos 
ao quadro social ao longo de 
2013.

boa semana,

Mario Sergio da Costa Ramos

sOcIAl

19/12 ricardo Luiz Ferreira dos Santos, 
Naiara barbosa roda Figueiredo, Vera 
maria borralho bacelar, Enrico Cava-
lheiro rodrigues, artemont Veloso re-
pezza, Fernando Safe de matos Couti-
nho, Laurindo Sotto Neto, Izabel maria 
Ferreira braga, Orlando maranhã  o G. 
de Sá Filho, Paulo blanco barroso, mar-
co antônio de assis e Fernanda Guima-
rães Hernandez.

20/12 Vanusa Santos de Oliveira, Hel-
ton de Freitas Costa, Carlos Henrique 
Fontes Vieira, Fernando magalhães Soa-
res Pinto, José Carneiro de Vasconcelos 
Neto, Shyam Sunder Janveja, maurílio 
Santinello, Dimas Garcia maldonado, 
alexander Castro, Vânia maria m. Costa 
Coelho, Newton Carneiro Lobo, Luiz al-
berto bettiol e rodrigo Fernandino de 
assis borges.       

21/12 Daniel Lopes rebello, Vittorio al-
berto beltran Gomes, Jader rocha bote-
lho, bernadete maria mayer de araújo, 
Symone maria machado bonfi m, Diego 
José andrade brandão, Cláudia Guara-
ciaba Pohl, João Salvage Damasceno, 
Junnius marques arifa, Osório adriano 
Neto, richard alves barbosa bezerra e 
Fernando resende da Silva.

Réveillon 2013: Adquira o seu ingresso

confi ra os preços do 2º lote: 

sÓcIO

Lugar à mesa: r$ 364,00

Lugar à mesa (criança de 2 a 14 anos): r$ 109,00

Individual: r$ 332,00

Individual (criança de 8 a 14 anos): r$ 99,00

clUBEs cOnVEnIADOs

(Clube da Aeronáutica, Clube Social da Unidade de Vi-
zinhança Nº 1, Clube dos Pioneiros e Clube do Exército)

Lugar à mesa: r$ 426,00

Lugar à mesa (criança de 2 a 14 anos): r$ 127,00

Individual: r$ 392,00

Individual (criança de 8 a 14 anos): r$ 117,00

cOnVIDADO

Lugar à mesa: r$ 460,00

Lugar à mesa (criança de 2 a 14 anos): r$ 138,00

Individual: r$ 414,00

Individual (criança de 8 a 14 anos): r$ 124,00

Os ingressos para o tradicional Jan-
tar de réveillon, que será em 31 de 
dezembro (segunda-feira), a partir 
das 22h, no Salão Social continuam 
disponíveis na Superintendência.

a banda Squema Seis será a res-
ponsável pela animação da festa 
e o buffet Coffee break preparou 
um cardápio variado com jantar 
completo, saladas, sobremesas e 

frutas. Sócios e convidados também poderão 
apreciar água, cerveja, refrigerante, vinho, 
whisky (8 anos) e espumante.
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AVISO DE EDITAL DE 
LICITAÇÃO
CarTa CONVITE Nº 011/2012
O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que rece-
berá para seu segundo pleito, no dia 20 de de-
zembro de 2012, às 14H, na Sala de reunião da 
Comodoria, propostas de preços para a CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI-
ÇOS CONTÁBEIS.

O Edital completo e demais especifi cações esta-
rão à disposição dos interessados na Diretoria de 
Patrimônio e Suprimentos, SCEN trecho 02 con-
junto 04, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, 
ou pelo www.iatebsb.com.br.

brasília, 12 de dezembro de 2012.

AnDRÉ RUEllI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
do Iate Clube de brasília

nOVOs sÓcIOs

a comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão 
ao Iate Clube de brasília:

Kátia Guilhermina maia Lima, Elizeth maria borges Sampaio Can-
dido, aurélio Guimarães Cruvinel e Palos, Daniel ayres Kalume 
reis, Tatiana Dias da Silva, mc arthur Di andrade Camargo, Luísa 
Elita medeiros Casado Lima, adriane medeiros Casado, Wagner 
Frota Correia De Sousa, adriano Otávio maldoner

De acordo com as normas do processo de admissão no 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.

VIsITAÇÃO

Frequência em 8 
e 9 de dezembro
O Iate Clube de brasília contabi-
lizou 5.349 acessos no sábado e 
domingo da última semana (8 e 
9/12). Desses, 4.893 são sócios e 
420 convidados. Os outros 36 são 
referentes a convites de clubes 
conveniados. Confi ra as informa-
ções detalhadas na tabela abaixo:

CATEGORIAS

Associados

Autorização de Embarque

Convidados de Sócios

Convidados de Diretores

Convidados de Conselheiros

Clubes conveniados

2.126

6

126

1

8

12

4.893

32

371

5

12

36

DOMINGO (9/12) TOTAL

2.767

26

245

4

4

24

SÁBADO (8/12)

Números gerais 3.070 2.279 5.349

CONSELHO DELIBERATIVO
aTO DELIbEraTIVO 008/2012
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 
IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribui-
ções, nos termos dos arts. 82 e 45, do Estatuto e 
do regimento Interno, respectivamente, consi-
derando as decisões proferidas nas reuniões Or-
dinária e Extraordinária de 11 de dezembro de 
2012, comunica que o Plenário aprovou: 

por unanimidade, a ata da reunião Extraordiná-
ria de 6 de novembro de 2012;

1. por unanimidade, a Proposta Orçamentária 
para o exercício de 2013, com as contribuições 
fi xas e variáveis e os projetos e custos de obras 
elaborados pelo Conselho Diretor, nos termos 
do parecer da Comissão de Orçamento, com 
as emendas formuladas pelo benemérito raif 
Jibran e pelo ex-Presidente e benemérito Ger-
son de Sousa Lima; e

2. por unanimidade, a Decisão n.º 008/2012 da 
mesa Diretora, determinada ad referendum 
do egrégio Conselho, que aprova o parecer ju-
rídico do Presidente do Conselho Deliberativo 
referente aos títulos patrimoniais familiares 
(Proc. adm. 106/2012).  

brasília, 12 de dezembro de 2012.

GERAlDO BRInDEIRO
Presidente do Conselho Deliberativo

Resolução do Conselho Deliberativo nº 001/2012
aprovada na reunião extraordinária de 11 de dezembro de 2012

Estabelece normas interpretativas do Estatuto, especifi camente sobre 
os títulos de sócios proprietários oriundos da transformação de títulos 
patrimoniais familiares, para admitir a possibilidade de sua livre aliena-
ção a terceiros desde que adquiridos antes de 1995. 

Art. 1º - O Conselho Deliberativo do Iate Clube de brasília, no exercício de suas 
funções legislativas e fi scalizadoras, conforme estabelecido no Estatuto, resolve, 
por unanimidade, de acordo com a deliberação constante da ata da reunião Ex-
traordinária de 11 de dezembro de 2012, estabelecer a interpretação autêntica 
das normas estatutárias relativas à alienação de títulos de sócios proprietários 
oriundos da transformação de títulos patrimoniais familiares, tendo em vista a 
aplicabilidade das normas objeto de sucessivas alterações no tempo, em conse-
quência de reformas estatutárias promovidas pela assembleia-Geral.

Art. 2º - Os títulos de sócios proprietários oriundos da transformação de títu-
los patrimoniais familiares, vendidos pelo Iate antes da reforma estatutária 
de 1995, podem ser livremente alienados a terceiros, não se podendo aplicar 
retroativamente a norma atualmente vigente do art. 21, § 8º, do Estatuto do 
Clube, na redação dada pela reforma estatutária de 2008, sob pena de viola-
ção de direito adquirido, em conformidade com a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Art. 3º - Os títulos patrimoniais familiares adquiridos pelos sócios após a reforma 
estatutária de 1995, permanecem familiares, somente podendo ser transferidos a 
membros da família ou readquiridos pelo Iate, nos termos do Estatuto do Clube.

Art. 4º - Esta resolução, que estabelece normas interpretativas e regulamenta a 
matéria relativa aos títulos patrimoniais familiares, integra o acervo normativo 
do Iate, devendo ser observada e cumprida pelo Conselho Diretor, e entrará 
em vigor na data de sua publicação no Jornal Semanal do Iate, devendo ser 
afi xada no Quadro Ofi cial de avisos e inserida no site do Clube. 

brasília, 12 de dezembro de 2012.

GERAlDO BRInDEIRO
Presidente do Conselho Deliberativo

       JEREmIAs cÉZAR JÚnIOR            lUIZ nAPOlEÃO DA sIlVA BRITO
               1º vice-Presidente     2º vice-Presidente

        VIRGÍnIA mARIA JORGE           AlBERTO GODOY GARcIA cOElHO
                 1ª Secretária                                                2º Secretário
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O canal de comunicação com o sócio.

ouvidoria@iatebsb.com.br

OUVIDORIA DO IATE O Jornal Semanal do Iate é uma publicação interna de responsabilidade da Diretoria de Comunicação.
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EscAlAs DE fIm DE AnO

Alterações de horários no Natal e 
Réveillon
Devido ao período festivo de fim de ano, o Iate Clube de brasília terá mu-
danças de horários e escalas diferenciadas nas próximas semanas. Confira o 
funcionamento dos principais setores:

AVIsO

Escolinhas Esportivas 
entram em recesso
a partir de 1º de janeiro de 2013 (terça- 
feira), as Escolinhas Esportivas entra-
rão em recesso. as atividades serão re-
tomadas em 1º de fevereiro (sexta-fei-
ra). O Iate ressalta que não é necessário 
que a matrícula seja feita novamen-
te. Todos os alunos estão automati-
camente inscritos na mesma turma. 
Por orientação da Secretaria de Espor-
tes, a renovação do atestado de saúde 
específico para a prática esportiva é 
obrigatória.

Professores
Em 31 de janeiro (quinta-feira), um trei-
namento geral com os professores, es-
tagiários e funcionários administrativos 
será realizado. O período de férias cole-
tivas dos profissionais será de 1º a 30 de 
janeiro de 2013.

24/12

7h às 14h

8h às 14h

9h às 14h

8h às 14h

9h às 12h

9h às 12h

Setores

Academia

Iate TV

Ponto de 
Abastecimento

Sauna

Secretaria Social 
e Tesouraria

Superintendência

25/12
Não Funcionará

8h às 14h

9h às 12h

8h às 14h

9h às 12h

9h às 12h

    31/12

7h às 14h

*8h às 14h

9h às 14h

8h às 14h

* 9h às 16h

* 9h às 16h

1º/1

Não Funcionará

8h às 14h

9h às 12h

8h às 14h

9h às 12h

Não Funcionará

Observações

*Abrirá às 21h 
Plantão Réveillon

*Plantão Réveillon

*Plantão Réveillon

 » acesse www.iateclubedebrasilia.com.br e veja a tabela completa de funcio-
namento dos demais departamentos. 

nÁUTIcA

Atenção, 
proprietários de 
embarcações!
Desde 3 de dezembro de 2012, só es-
tão sendo concedidas autorizações 
(entrada, saída, prestação de serviços 
e embarque) para as embarcações que 
estão com a documentação regulari-
zada junto à Secretaria Náutica.

Os documentos necessários são: cópia 
do registro da embarcação (emitida 
pela Delegacia Fluvial de brasília), có-
pia da carteira de arrais amador e có-
pia da apólice do seguro obrigatório. 
a medida deve-se a parceria firmada 
entre o Iate e a Delegacia Fluvial de 
brasília – marinha do brasil. 

Evite transtornos! Procure a Secretaria 
Náutica para obter mais informações 
sobre a sua embarcação ou entre em 
contato pelos telefones 3329-8747 e 
3329-8748.

Inscrições abertas para a Escola de 
Vela Infantil

as crianças de 7 a 12 anos que têm interesse em aprender a velejar já 
podem se inscrever para a turma do 1º semestre de 2013 da Escolinha 
de Vela. as aulas terão início em fevereiro e as vagas são limitadas. 
Outras informações: 3329-8747.


