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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

14/4/2012
Sábado

 André Azevedo

15/4/2012 
Domingo 
Álvaro Veiga
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Cultura: 
O vernissage da exposição Nada Tema será em 18 de abril (quarta-feira), às 19h30, na Antiga Sede.

Competições náuticas 
comemoram 52º aniversário
S erá neste fim de semana (14 e 15/4), a tradicional regata de 

aniversário do Iate Clube de Brasília. Mais de 300 velejado-
res devem participar da competição. No sábado, os barcos 

Optimist entrarão na água a partir das 13h, e os demais monoti-
pos, às 14h30. No domingo, a partir das 10h, as provas serão entre 
os veleiros de oceano. 

Outra disputa náutica que celebra os 52 anos da nossa instituição 
é o Rali Eletrônico, também marcado para este sábado. a partir 
das 15h30, diversas lanchas protagonizarão emocionantes dispu-
tas na raia Norte do lago Paranoá.

“a Náutica sempre comemora em grande estilo esta importante data 
do nosso Clube. Convidamos todo o quadro social para prestigiar as 
competições”, destaca o diretor de Esportes Náuticos, Sérgio Müller. 

Confira a programação:

Sábado (14/4) 

largada: 13h – Optimist estreante e veterano (mas-
culino e feminino)

largada: 14h30 – Monotipos: Star, Snipe, Dingue, la-
ser Standard, radial e 4.7 

largada: 15h30 – rali Eletrônico – aniversário do Iate

Domingo (15/4)

largada: 10h – Oceanos (SMP2; rGS - Grupo Especial, 
regata a e B, Grupo Cruzeiro a, B e C, e Flotilhas 
Delta 26, Fast 230, ranger 22 e Velamar 22)
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DO COMODORO
Palavra

ANIVERSARIANTES

14/04 Dina Oliveira de Castro alves 
Montenegro, liliane Paula Guimarães 
de Oliveira, aldo Vidigal de Oliveira, Ta-
tiana Petra da Mota Campos, alessandro 
Paolo Sequenzia, rubens Curado Silvei-
ra, João Wellisch, Patrícia Teixeira Gou-
lart, Paulo rubens M. araújo Filho, re-
jane Mattos Bielefeld, Mário Macedo de 
almeida e Castro, ana Maria Delmonte 
Pereira Filha e luiz Henrique Couto.                      

15/04 Hélio Fausto de Souza Neto, Vic-
tor Miguel ayres, Hezir Espindola Gomes 
Moreira, ana Beatriz rodrigues rosa, ri-
cardo de Castro Carvalho, Paulo César ri-
beiro lima, Dulce Maria Jabour Tannuri, 
aneide rocha Correia, Kátia Dias lopes 
da Silva, Carlos Eduardo Ferraz de Mat-
tos Barroso, Maria Dione Harres Tubino, 
luciano Pimenta Gnone Filho, Kátia Tor-
res Batista, Cláudio Junio Caixeta Vieira 
e Iracema Safe Carneiro Gebrim.             

16/04 Paulo Marcelo alves Coelho, Ber-
nardo Carvalho de araújo, Murilo Da-
mião Secunho, Patrícia da Costa P. Tris-
tão, luiz rocha de Mello, ary Cicero de 
Moraes ribeiro e Justine Parente arena.                    

17/04 rodrigo Mourthe Starling T. San-
tos, Natália aboudib Campos, José Car-
los Quinaglia e Silva, alexandre Pimentel 
rocha Mello, ricardo Wittler Contardo, 

Caros Iatistas,

D e 23 a 28 de abril, o Iate 
Clube de Brasília receberá, 
pela quarta vez consecu-

tiva, o ITF Seniors. Sediar esta que 
é uma das maiores competições do 
tênis mundial é sempre motivo de 
honra para a nossa instituição. a 
previsão é de que mais de 300 te-
nistas de diversos países participem 
da disputa, que terá chaves nas ca-
tegorias 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 
70, 75 e 80 anos, tanto masculinas 
como femininas, nas modalidades 
simples e duplas.

Desde já, agradecemos o imprescin-
dível apoio da Federação Brasilien-
se de Tênis, Confederação Brasileira 
de Tênis e da International Tennis 
Federation. Juntos, certamente, 
manteremos o alto nível de satisfa-
ção dos participantes.

Concentraremos nosso esforço em 
atender com qualidade a todos que 
vierem prestigiar a competição em 
nossas instalações. Para isso, gran-
de parte do quadro de funcionários 
estará com a atenção voltada para 
que tudo ocorra com a característica 
efi ciência do Iate Clube de Brasília. 
afi nal, nosso objetivo é propiciar 
um evento de expressiva magnitu-
de aos nossos associados, turistas e 
ao público do Distrito Federal.

Boa semana,

Mario Sergio da Costa Ramos

OUVIDORIA

Cristiane Mary Otaviano de a. dos Santos, 
luiz Maria de Ávila Duarte e Eduardo Bar-
reto Pimentel.                 

18/04 Sérgio Cross, Girlene alves da Silva 
Sobral, ruyter Pacheco de Oliveira Filho, 
Júlio Cezar Peixoto de Magalhães, Jandi-
ra rocha Carvalho, Thaís Helena Ferrinho 
Pássaro, Carlos renato Barreto Fernandes 
da rosa, Eduardo Silva Franca, antônio 
luiz Bronzeado, ronald Jonas Neri, adria-
na ribeiro Maia, Célio de Melo Costa, Hé-
lio Marum Jorge, Frederico Cecin, Dioces-
mar Felipe de Faria e Danielle de azevedo 
Vieira.               

19/04 Cláudia augusta Ferreira Deud, 
andré Pinheiro Machado Mueller, Sérgio 
Silveira Banhos, Walton alencar rodri-
gues, adelmir araújo Santana, Paulo Sér-
gio Holanda de araújo, Sérgio luiz Tomio 
althoff, Silvio Henrique M. de Castilho, 
andré de Toledo lima, Fernando antibas 
atik e Warley Marcos Nascimento.

20/04 João Milki Neto, Paulo Cardoso de 
Oliveira, Paulo Guanabara leal de araú-
jo, Clareovaldo José arruda Franco, Maria 
abadia alves Cardoso, roberto Moreira 
da Costa, José Jorge ramos Barbosa, Edu-
ardo da Costa e Silva, Gustavo longo Pop-
pius, Christovão Trigueiro Gadelha, Denise 
Griesinger e Filipe Gomes Calmon.

Seu canal de comunicação com o Iate
a Ouvidoria é uma das principais ferramentas de gestão do Iate Clube de Brasília. 
Quando justifi cáveis, as contribuições anônimas são acolhidas. a identifi cação, no 
entanto, garante a resposta. Vale ressaltar que os nomes dos demandantes são man-
tidos em sigilo, exceto nos casos de elogios. Confi ra o total de demandas e contribui-
ções por departamento referentes a março nos gráfi cos abaixo.

VÔLEI DE PRAIA

Dupla norueguesa nas areias do Iate
as norueguesas Janne Kongshavn e ane Guro Tveit Hjortland vão se preparar 
para a etapa de Brasília do Circuito Mundial de Vôlei de Praia nas quadras do Iate. 
Os treinos serão neste sábado (14/4), das 16h às 19h, e no domingo (15/4), das 9h 
às 11h. a competição, que é a primeira etapa do Circuito Mundial 2012, começa 
neste domingo e segue até 22 de abril. Será a quarta vez que a capital federal 
sediará o evento, que já faz parte da comemoração de aniversário da cidade. 
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MESA DIRETORA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO
DECISÃO 003/2012
a MESa DIrETOra DO CONSElHO DElIBEraTIVO, de acordo com o 
art. 21, inciso XI, do seu regimento Interno, em reunião realizada nes-
ta data, considerando o parecer favorável da douta Comissão Fiscal, 
por unanimidade, resolve, ad referendum do Colegiado, aprovar o re-
manejamento de verbas de investimento da Proposta Orçamentária de 
2012, provenientes de saldo orçamentário do grupo das aplicações de 
Investimentos do Exercício de 2010 para custear a proposta de altera-
ção do Projeto de Cobertura das Quadras de Tênis G1 e G2, conforme 
solicitação do senhor Comodoro, das seguintes contas: 

Fontes

ar-condicionado (parte)........................................ r$ 24.000,00

Uso

Cobertura das quadras de Tênis G1 e G2............. r$ 24.000,00 

Esta Decisão entra em vigor nesta data e será publicada no Jornal Se-
manal do Iate, edição n.º 15/2012, bem como será lançada no sítio ofi-
cial do Iate www.iatebsb.com.br e afixada no quadro oficial de avisos 
do Clube.

Brasília, 11 de abril de 2012.

GERALDO BRINDEIRO

Presidente do Conselho Deliberativo

JEREMIAS CÉZAR JÚNIOR 
1º vice-Presidente

VIRGÍNIA MARIA JORGE 
1ª Secretária

CONSELHO DELIBERATIVO
EDITal DE CONVOCaÇÃO
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE 
CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatutá-
rias e regimentais, 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 Es-
tatuto, a ser realizada no dia 24 (vinte e quatro) de abril 
de 2012, 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 projetos de obras a serem exe-
cutados em 2012, apresentados pelo Conselho Diretor, 
com pareceres da Comissão constituída pela Decisão nº 
008/2012, da Presidência, para aprovação pelo Conselho 
Deliberativo;

Item II – Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo 
a Decisão n.º 003/2012 da Mesa Diretora, determinada ad 
referendum do Egrégio Conselho;

Item III - Deliberar sobre a proposta encaminhada pelo 
Conselho Diretor de alteração das Normas Gerais para li-
citações e Contratos no âmbito do Iate Clube de Brasília; 

Item IV – Deliberar sobre as propostas de convênios de 
cooperação técnica e científica entre instituições universi-
tárias e o Iate Clube de Brasília, aprovadas pelo Conselho 
Diretor; e

Item V - assuntos Gerais.

Brasília, 10 de abril de 2012.

GERALDO BRINDEIRO

Presidente do Conselho Deliberativo

Comunicado
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, atendendo às 
disposições estatutárias (art 89, parágrafo 2º), vem por 
meio desta dar conhecimento ao quadro social da con-
clusão do seguinte projeto:

•	 ampliação da Tribuna do Tênis.

O projeto está disponível para análise na Diretoria de 
Engenharia, localizada na Área Norte do Clube.

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DIRETOR
Gestão 2011/2013

Decisão nº 02/2012
O CONSElHO DIrETOr DO IaTE ClUBE DE BraSÍlIa,

No uso de suas atribuições estatutárias, e, considerando 
deliberação em reunião realizada em 26 de março de 
2012, sobre o Processo administrativo nº 017/2012, que 
trata de ocorrência envolvendo o sócio patrimonial P/3625

RESOLVE

art. 1º. Pela aplicação da pena de suspensão pelo perío-
do de 30 (trinta) dias ao sócio patrimonial proprietário 
P/3625.

Brasília, 09 de abril de 2012.

Mario Sergio da Costa Ramos
Comodoro

Irani Barbosa Braga
Diretor Secretário

LUIZ NAPOLEÃO DA SILVA BRITO 
2º vice-Presidente

ALBERTO GODOY GARCIA COELHO                                                                                                        
2º Secretário

Serviço de engraxate no  
Espaço Saúde 
Com o objetivo de oferecer maior comodidade ao quadro 
social, o Iate implantará o serviço de engraxate na área do 
Espaço Saúde. a partir desta quinta-feira (19/4), os seguintes 
serviços estarão disponíveis:

 �Graxa comum

 � Tinta e graxa

 �Graxa, tinta e verniz

O horário de funcionamento será das 14h às 20h. Outras in-
formações: 3329-8729.

Terminal de autoatendimento 
gera facilidades
a partir deste fim de semana, um terminal de autoatendi-
mento estará à disposição dos associados na Portaria Cen-
tral. Com o equipamento, será possível realizar diversos ser-

viços. Confira os principais:

 � Emissão de convites

 � Impressão de boletos de mensalidade

 � reserva de churrasqueiras

 �alteração de endereço

NOVIDADE
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VISA & Você
no Kubitschek Plaza.
Por apenas R$ 176,00*
a diária, você pode se
hospedar no requintado 
hotel Kubitschek e desfrutar 
de um fi m de semana diferente.

*Valor exclusivo para pagamento com VISA.
*Tarifa exclusiva para reservas de sexta-feira a domingo.
* Promoção por tempo limitado.Informações e reservas (61) 3319-3543

reservaskubitschek@plazabrasilia.com.br
www.plazabrasilia.com.br

AGENDA NOVOS SóCIOS

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

Márcia da Costa aires, Breno lima Kuppens, leandro Garcia Bastos, adnan abdul 
Kader Yahya, Moniques Ferreira aragão, Carolina Carmona Machado reis

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 in-
compatibilizar os candidatos citados com os princípios e normas que regem o convívio social.

ITF Seniors 2012 
Data: de 23 a 28/4 
local: Quadras de saibro

Quinta Cultural 
Data: 26/4 
local: antiga Sede

FIqUE POR DENTRO

Iate adquire Bobcat
Para otimizar os serviços operacionais, o Iate 
adquiriu um Bobcat. a máquina, uma espé-
cie de mini trator com alta potência, capaci-
dade de elevação e velocidade de desloca-
mento, garantirá ampliação da capacidade 
de limpeza e mais agilidade em atividades 
de remoção de entulhos, abertura de valas, 
perfurações, entre outros serviços.

Hidromassagem 
interditada de 16 a 20/4
a hidromassagem, localizada no Parque 
aquático, ficará interditada para manuten-
ção entre 16 e 20 de abril. Entre os serviços, 
estarão o rejunte geral e a substituição de 
pastilhas.

Churrasqueiras 
bloqueadas
Em virtude da montagem da estrutura da 
Festa Junina, as churrasqueiras estarão 
bloqueadas de 15 de maio a 17 de junho. 
Vale ressaltar que as churrasqueiras 16 e 17 
ficam bloqueadas até o final do ano para 
construção da nova Churrasqueira Gour-
met (número 2).

AVISO

Escolinhas Esportivas suspensas  
em 21/4
Devido ao feriado de Tiradentes, em 21 de abril (sábado), as ati-
vidades das Escolinhas Esportivas estarão suspensas. Vale ressaltar 
que no domingo (22/4) as aulas serão realizadas normalmente.

Reforma em quadra garante 
treinamento 
a quadra poliesportiva, localizada ao lado dos campos de futebol, passa 
por reforma para que os treinos de patinação possam ser realizados em 
suas instalações. a previsão é de que as obras sejam concluídas até o fim 
deste mês. a partir de maio, os patinadores poderão retomar as ativida-
des normalmente.

PATINAçÃO

GINáSIO DE ESPORTES

Concluído estudo para reforma 
Consultores geotécnicos especializados, contratados pelo Iate 
Clube de Brasília, concluíram os estudos para a reforma, em espe-
cial do piso, do Ginásio de Esportes. Diante das soluções apresen-
tadas, acredita-se que a técnica Jet Grouting (implantação de co-
lunas impermeabilizantes) é a mais adequada. Nos próximos dias, 
uma reunião entre Conselho Diretor, Mesa do Conselho Delibe-
rativo e consultores será realizada para apresentação do projeto. 
após essa reunião, serão tomadas as decisões que o caso requer.
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CULTURA

Curso de Fotografi a Digital: 
Última Chamada
O Curso de Fotografi a Digital terá início nesta segun-
da-feira (16/4). as aulas serão ministradas na Sala de 
Treinamento da Náutica, sempre as segundas, quar-
tas e sextas-feiras, das 9h às 12h. No total, serão 27 
horas/aula. a taxa é de r$ 600 e poderá ser dividida 
no cheque ou em débito na mensalidade. as inscri-
ções devem ser feitas na Secretaria do Emiate.

1ª Soirée Dançante: 
Ingressos à venda
Os ingressos para a 1ª Soirée Dançante estão à ven-
da na Tesouraria. O evento, uma espécie de reunião 
dançante, será em 25 de abril (quarta-feira), a partir 
das 20h, na antiga Sede. Os responsáveis pela ani-
mação serão os cantores Marcia ayalla e Vilmar. O 
Emiate lembra que a bebida e os aperitivos deverão 
ser levados pelo público. O valor para sócio é r$ 10 e 
convidado, r$ 20.

Campanha do 
Agasalho 2012
“O calor aquece a alma, 
mas o cobertor aquece o 
corpo”. Este é o lema da 
Campanha do agasalho 
2012. Uma tenda está mon-
tada próxima à entrada do 
Clube e você já pode fazer 
a sua doação! além do es-
paço, as doações podem 
ser depositadas nas caixas 
coletoras do Emiate, locali-
zadas em pontos de gran-
de circulação. Participe!

Baile do Amor 
Incondicional
Maio é o mês das mães e o Emiate, em parceria com 
a Diretoria Social, prepara uma comemoração espe-
cial para elas: Baile do amor Incondicional. O even-
to será em 12/5 (sábado), a partir das 21h, no Salão 
Social. a Banda Infi nity foi a escolhida para animar 
a noite. Os convidados terão direito as delícias do 
Buffet Fernanda Oliva, água, cerveja, suco e refri-
gerante. Os ingressos estão à venda na Tesouraria. 
Veja os preços:

Sócio – r$ 25 

Convidado – r$ 45

Esculturas, fotos e 
pinturas na exposição 
“Nada Tema” 
O vernissage da exposição Nada Tema será em 18 
de abril (quarta-feira), às 19h30, na antiga Sede. 
Esculturas, fotos e pinturas dos artistas luiz Dania, 
adriana Marques alves, Flavita Obino, Marcelino 
Cruz, Marinez Coral, Massimo Massaglia, rafael 
Quaglio, Salete Henkes e Sanagê fi carão expostas 
de 19 a 22/4.

Contador de histórias 
em 15/4
Vem aí mais uma edição do projeto O Contador 
de Histórias. Sucesso entre o público infantil, o en-
contro está marcado para este domingo (15/4), às 
11h, em frente à Secretaria de Esportes. O tema 
desta edição é A história do Iate. O evento é gra-
tuito e aberto para crianças de todas as idades.

EMIATE

a Quinta Cultural deste mês será em homenagem 
à Elis regina. O evento está marcado para 26 de 
abril, a partir das 20h, na antiga Sede. a cantora, 
compositora e instrumentista Simone Guimarães 
interpretará os grandes sucessos da “Pimenti-
nha”. “Casa no Campo”, “O Bêbado e o Equilibris-
ta”, “Me deixas louca” são algumas músicas que 
estarão no repertório. Os ingressos estão à venda 
na Superintendência e o participante desfrutará 
de um coquetel em mesa posta especial. Confi ra 
os valores:

Sócio – r$ 30 

Convidado – r$ 40

Canções de Elis Regina na 
Quinta Cultural 
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TÊNIS

Frequência cresce 17% 
no 1º trimestre
a visitação no Iate Clube de Brasília registrou 
um crescimento de 17% no primeiro trimes-
tre de 2012 em relação ao mesmo período 
do ano passado. a qualidade dos serviços 
prestados e as diversas opções de lazer e es-
porte são alguns dos motivos que impactam 
diretamente na assiduidade dos frequenta-
dores. Confi ra ao lado o detalhamento da 
estatística.

SINUCA

O Torneio Interno de Sinuca consagrou Wagner Duarte e Cássio aviani 
campeões das Taças de Ouro e Prata, respectivamente. O evento, reali-
zado entre 18/3 e 1º/4, foi marcado pela descontração entre os taquis-
tas. Primeiros colocados: 

Acesse www.iateclubedebrasilia.com.br e veja os resultados de todas 
as chaves.

Campeão

2º lugar

3º lugar

TAçA DE OURO

Wagner Duarte

Raul Pompeo

Paulinho

Campeão

2º lugar

3º lugar

TAçA DE PRATA

Cassio Aviani

Ricardo Vilela

Vitor Mendonça

Domingo de 
decisão no 
Circuito Interno
as fi nais da 1ª Etapa do Circuito In-
terno de Tênis serão disputadas neste 
domingo (15/4). a competição con-
ta com partidas na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 
classes masculina e 1ª, 2ª e 3ª classes 
feminina. a cerimônia de premiação 
está marcada para às 12h30, no Espa-
ço Gourmet do Tênis.

ACADEMIA

Core Pole é a novidade do mês
Na mesma linha do Treinamento Funcional, modalidade implan-
tada em 2011 e que faz sucesso entre os alunos, a academia 
apresenta uma novidade: Core Pole. Trata-se de uma estação 
funcional móvel com 20 elásticos, adaptadores e cintos, que pos-
sibilitam a prática de atividades variadas usadas em métodos de 
pilates, força e uso do próprio corpo como peso. 

Confi ra os horários:

Terça e quinta-feira 
8h às 8h50 – Professora lígia
18h30 às 19h20 – Professora Suellen

Segunda, quarta e sexta-feira
11h10 às 12h / 18h10 às 19h – Professora anna Maria

Sábado
11h10 às 12h – Professora Suellen

VISITAçÃO

CATEGORIAS

Associados

Autorização de Embarque

Convidados de Sócios

173.614

623

2.102

TOTAL

Números gerais 176.339

CATEGORIAS

Associados

Autorização de Embarque

Convidados de Sócios

201.532

962

4.037

TOTAL

Números gerais 206.531

1º trimestre de 2011

1º trimestre de 2012

ressaltamos que números de prestadores 
de serviços, entre outros dados como “con-
vites especiais”, não entraram na estatísti-
ca acima.

Torneio Interno defi ne campeões 
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NáUTICA

a velejadora Elisa ramos representou o Iate Clube de Brasília no 
Campeonato Mundial da classe laser 4.7, realizado em Buenos ai-
res, argentina, entre 31/3 e 7/4. Com muita garra e superação, nos-
sa competidora faturou o 6º lugar na classe sub-16 e ficou com a 
32ª posição na classificação geral. a disputa contou com mais de 
100 atletas de 27 países.

Campeonato Brasileiro  
da Classe Star 
realizado na represa de Guarapiranga, em São Paulo, o Campeonato 
Brasileiro da Classe Star, chegou ao fim no último domingo. O Iatis-
ta alexandre Freitas conquistou o 5º lugar geral e foi vice-campeão 
na categoria Máster. a competição, vencida por lars Grael e Samuel 
Gonçalves, contou com a presença dos principais atletas do país.

Seguro obrigatório 
para embarcações
anualmente, é imprescindível fazer a 
renovação do seguro obrigatório para 
embarcações. É importante que todos 
verifiquem o vencimento do seu se-
guro, para evitarmos transtornos. De 
acordo com a lei nº 8.374, de 30 de 
dezembro de 1991, os barcos motori-
zados são obrigados a contratar o Se-
guro Obrigatório de Danos Pessoais 
Causados por Embarcações ou por suas 
Cargas (DPEm). Para mais informações, 
procure a Secretaria Náutica ou ligue: 
3329-8747.

Restauração  
de placa
a Diretoria Náutica informa que a pla-
ca de inauguração do Galpão da Náu-
tica será retirada para revitalização. 
a previsão é de que os serviços sejam 
concluídos em duas semanas.

Erramos: VI Taça 
Comandante 
Fernandes
Diferente do publicado na última edi-
ção do Jornal do Iate, o nome do ve-
lejador que fez dupla com luiz andré 
(Culé), na VI Taça Comandante Fernan-
des, é Sérvio Túlio Cipriani andrade.

Laser 4.7: Elisa Ramos conquista  
bons resultados no Mundial
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ESPECIAL

Thales Valim Angelo / Felipe Eloi 
Klimkievicz (Iate)

Rodrigo Nogueira Monteiro / Iago Alves 
Pereira (Praia Clube – Uberlândia/MG)

João Pedro Nunes (Art Telemig – Belo 
Horizonte/MG) / Eduardo Fonseca Rosa 
/ Ricardo Assis Madruga Júnior (Clube 
Uirapuru – Uberaba/MG)

Paulo Henrique Oliveira (Motoserra) / 
Marlus Rogério Vargas Padovan (Iate)

Sebastião Marques Gonzales (Tião) 
(Iate) / Ricardo Queiroz (Praia Clube 
– Uberlândia/ MG) / Nivaldo Hipólito 
(Clube de Engenharia – Goiânia/GO)

Ronaldo Vieira Teles / José Gomes Matos 
Filho (Iate)

José Vera Cruz Bezerra Viana / Cleider de 
Vasconcelos (Iate)

Thaís Holanda / Cláudia Carvalho  (Iate)

CATEGORIA CAMPEÕES VICE-CAMPEÕES 3º LUGAR

Isac Costa (Iate) e Igor Lourenço 
(Vizinhança/DF)

Ian Lima da Costa / Breno Maia de Queiroz 
(AABB – Belo Horizonte/MG)

Ricardo Caldeira (Pimenta) / Antônio Vieira 
Júnior (Coroinha) / Douglas Rodney de S. 
Oliveira (Maxmim Clube – Montes Claros/MG)

Ronaldo Inácio de Oliveira / Luís Cláudio 
Santos (Praia Clube –Uberlândia/MG)

Leonel Alves de Oliveira / Lucas Nogueira de 
Araújo / Heron Jones Fernandes (Praia Clube – 
Uberlândia/MG)

Rômulo Cavalcanti Pessoa (Iate) / Carlos 
Alberto Souza (Colibri) (Vizinhança/DF)

Gerson de Souza Lima / Marcelo Klimkievicz 
(Iate)

Renata Bonfi m / Rafaela Kodowara Ogata 
(Clube Engenharia – Goiânia/GO)

Pedro Carneiro / João Lucas Teixeira Vasconcelos 
(Iate)

Mateus Gonzales Cruz (Iate) / Iago Ávila (Art 
Telemig – Belo Horizonte/MG)

Vitor Nunes Torres / Pedro Henrique Perez 
(Olímpico Clube – Belo Horizonte/MG)

Luís Fernando Rodrigues Oliveira / Adriano 
Assunção Carvalho (Praia Clube – Uberlândia/MG)

José Vinícius (Feperon-RO) / Sizenando (Jockey 
Clube –Uberaba/MG) / Francisco Sérgio de 
Almeida (Iate)

Arnaldo Martins / Cássio Aviani Ribeiro (Iate)

Antônio César Hummel (Iate) / Paulo Ajus (Clube 
Curitibano – Curitiba/PR)

Juliene Raquel Caixeta de Araújo / Viviane Lúcio 
Barcelos Melazo (Praia Clube – Uberlândia/MG)

Até 13 anos

De 13 a 16 anos
(masculino)

De 17 a 39 anos
(masculino)

De 40 a 49 anos
(masculino)

De 50 anos acima
(masculino)

B (masculino)

C (masculino)

Feminino Absoluta

Copa JK de Peteca
reúne mais de 100 atletas

a oitava edição da Copa JK de Peteca foi um su-
cesso. realizada entre 3 e 8 de abril, nas qua-
dras do Iate Clube de Brasília, a disputa contou 

com representantes de Goiás, Minas Gerais, Paraná, 
rondônia, São Paulo e Distrito Federal. 

Os petequeiros, divididos em oito categorias, protago-
nizaram mais de 100 jogos. Eles “agitaram” o público 

que estava presente nas quadras e também pela inter-
net, por meio do site da Confederação Brasileira de Pe-
teca, onde as partidas eram transmitidas ao vivo.

após o término da disputa, os competidores participa-
ram de um churrasco de confraternização onde o clima 
de rivalidade deu lugar à descontração. 

Confi ra a classifi cação fi nal:


