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Parcialmente nublado
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet

“O Iate é, de muito, a sala de visita da nova metrópole”

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

COLÔNIA DE FÉRIAS DO IATE VAI COMEÇAR 
NO DIA 05 DE JANEIRO

O ano está chegando ao fim, a cidade já está 
iluminada com as luzes de Natal e já começa a 
agitação pré-férias escolares. As crianças já têm o 

lugar certo para gastar as energias, encontrar os amigos e 
se divertirem, com muita segurança! Vem aí a 55ª Colônia 
de Férias do Iate Clube de Brasília, que nesta edição terá 
como tema “Mar de Emoções”. Será de 05 a 17 de janeiro 
de 2020 e atenderá crianças de 4 a 13 anos.

As atividades serão realizadas de segunda a sexta-
feira, das 14h às 18h com tolerância de 30 minutos. 
Haverá oficinas de Ginástica Rítmica, Ginástica Artística, 
Robótica, Capoeira, dança, circo, teatro, tênis e música, 
além de atividades recreativas nas piscinas, quadras de 
areia e peteca, show de mágica, Diversão sobre Rodas 
(Ônibus Game), brinquedos e filmes diversificados. Os 
passeios externos não poderiam faltar: as crianças vão 
voar com o iFly, brincar em casas de festas e conhecer o 
Catetinho, tudo de acordo com a faixa etária.

Segundo o Presidente do CIATE, João Lima Bastos, a 
proposta da Colônia de Férias do Iate é aliar diversão com 
cultura e esporte. “As atividades envolvem recreação, 
esportes e socialização. Aqui as crianças vão encontrar o 

ambiente ideal para brincar em total segurança e ampliar 
as amizades. A vivência desses dias alegres serão levadas 
na memória por toda a vida”, disse.

A abertura será no domingo, dia 05 de janeiro, às 
11h, em uma grande festa, no Ginásio de Esportes, com 
animadores, personagens, brinquedos infláveis, muita 
música e carrocinhas com delícias que as crianças amam. 

As Inscrições para Sócios começam dia 06 de 
dezembro, no Espaço Concierge do Iate, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 12h. 
Para não sócios, a venda terá início no dia 11 de dezembro. 
Estão incluídos, nas inscrições, camiseta, mochila e sucos 
de uva e maracujá. Confira os valores:

S Ó C I O
Uma semana R$ 350,00
Colônia toda R$ 501,00

C O N V Ê N I O
Uma semana R$ 377,00
Colônia toda R$ 535,00

N Ã O  S Ó C I O
Uma semana R$ 469,00
Colônia toda R$ 654,00
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Basta um passeio pelo campus para se encantar 
com a variedade de espécies da flora do Iate. 
Atualmente, conhecer cada detalhe dessa rica 
diversidade é simples e fácil. Está, literalmente, 
na palma da mão! Diversos aplicativos para 
celulares, disponíveis para download para iOS 
ou Android gratuitamente, permitem identificar 
plantas, imediatamente, a partir de imagens. 
Um bom exemplo é o PlantNet, que consiste em 
um sistema de identificação automática, que 
compara fotos tiradas por usuários às mais de 
3700 espécies de plantas cadastradas em um 
imenso banco de dados botânico, desenvolvido 
por cientistas. Prático e fácil de usar, o aplicativo 
disponibiliza, a cada busca, informações 
completas, como família, gênero e espécie da 
planta pesquisada, além de indicar sites para 
a obtenção de informações complementares. 
Baixe o aplicativo de sua preferência e venha 
conheça um pouco mais da flora existente no Iate, 
de forma rápida e prática, além de econômica 
e ecologicamente correta, já que dispensa a 
impressão e uso de papel ou placas.

GESTÃO

CONHEÇA A RICA flora do Iate

Sócio, você sabia que o Iate possui uma área 
verde de 36 mil m2, que abriga uma grande e 
rica variedade de plantas? Em 2015, a Gerência 
de Meio Ambiente, da Diretoria de Operações 
e Logística, levantou e catalogou cerca de 100 
espécies vegetais, entre nativas, ornamentais 
e exóticas, presentes no Clube. O estudo foi 
realizado pelo biólogo e ornitólogo Eduardo 
França Alteff. No Iate é possível encontrar 
e apreciar, entre outras belíssimas espécies, 
exemplares de Butiá, Ipê, Jatobá, Pau Brasil, 
Jequitibá, Cedro Rosa, Palmeira Imperial, 
Flamboyant, Copaíba, Baru, Paineira Rosa, 
Mogno e Pitangueira.
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A partir do dia 1º de dezembro, a Churrasqueira G1 
do Iate Clube de Brasília estará disponível para o uso 
dos Sócios, após obras para a modernização de suas 
instalações. Agora, os Iatistas passam a contar com um 
espaço gourmet totalmente reformulado e moderno. “O 
objetivo é melhor atender aos Sócios, com alto padrão 
de qualidade, e facilitar o acesso às churrasqueiras, agora 
com mais uma opção gourmet para reservas”, disse o 
Comodoro Rudi Finger.

GESTÃO
Novo Espaço Gourmet disponível 
para Sócios

TÊNIS

O Iate Clube de Brasília vai sediar, neste fim de 
semana, nas quadras de lisonda, o FBT Kids de Tênis, 
para meninos e meninas com idade entre 8 e 10 anos.  
O FBT Kids vai classificar os atletas campeões de cada 
categoria para concorrer a um sorteio que dará direito 
a participar do Rio Open Kids 2020, no dia 23 de 
fevereiro, nas quadras do Rio Open. O sorteio será entre 
os campeões de cada categoria - masculino e feminino - 
que definirá os três atletas representantes de Brasília no 
Rio Open Kids 2020, que vão se juntar aos vencedores 
das etapas que serão realizadas em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Cada atleta sorteado 
receberá um par de ingressos para assistir a final do Rio 
Open 2020. Todos os participantes receberão um par de 
ingressos para a sessão diurna de 2ª feira do Rio Open 
2020.

O Iate, por meio das Diretorias Social e Cultural, 
entregou 75 cestas básicas para colaboradores que 
atuam em diversos setores do Clube. Os alimentos foram 
arrecadados no Luau do Iate, realizado em setembro 
deste ano. A cerimônia de entrega dos alimentos 
aconteceu na última quinta-feira, dia 21 de novembro, 
com as presenças dos funcionários beneficiados, do 1º 
Vice-comodoro, Quinho Grossi, e dos Diretores Nelson 
Campos, Francisco Zenor e Carlos Santiago. “A ação 
evidencia a importância da valorização e do bem estar 
de todos os colaboradores que atuam no Iate”, disse 
Quinho Grossi.

Iate vai sediar o FBT Kids de Tênis

Colaboradores recebem alimentos 
arrecadados no Luau do Iate

Para a primeira data disponível (01/12), os 
interessados devem procurar a Secretaria Social (Espaço 
Concierge), a partir do dia 30 de novembro. Depois, as 
reservas poderão ser feitas normalmente, também pelo 
site. Confira na imagem o mapa das churrasqueiras 
com a nova numeração. Cabe ressaltar que as reservas 
já confirmadas não sofrerão qualquer alteração, apenas 
o número mudará, mas o espaço continuará sendo o 
mesmo.
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Duas Sócias velejadoras representaram o Iate Clube 
de Brasília no Campeonato Sul Brasileiro da Classe 
Laser, realizado no Iate Clube de Santa Catarina, em 
Florianópolis, de 14 a 17 de novembro. Na Classe Laser 
4.7 Júlia Sampaio, que também recebe apoio do Colégio 
Batista de Brasília, conquistou o 1º lugar na categoria 
Sub16 Feminino e o 2º lugar Feminino Geral. Na Classe 
Laser Radial, Rossana Ramos, conquistou o 1º lugar na 
categoria Master Feminino.

No último fim de semana, dias 16 e 17, aconteceu 
a Taça Patrono da Flotilha 516 da Classe Snipe – Taça 
Xangô. Os atletas Gustavo Macedo (ICB-DF) e Guilherme 
Poleto (CAER–DF) foram os campeões, seguidos por 
Lucio Macedo e Marcos Henrique (ICB – DF).

Nos dias 9 e 10 de novembro, foi realizado o 
Campeonato do DF de Veleiros Cabinados da Regra 
Bravo, no Cota Mil Iate Clube. Sócios velejadores 
marcaram presença e representaram muito bem o Iate 
Clube de Brasília. O barco Brisa conquistou o 1º lugar 
no Grupo Regata A da Regra Bravo; o barco Just, o 1º 
Lugar do Percurso Curto e o 1º Lugar do Grupo B da 
Regra Bravo.

Neste fim de semana, dias 23 e 24, acontecerá o 
Campeonato Desafio da Classe Delta 26. As regatas 
acontecerão na Raia Norte, com largadas no sábado, 
a partir das 14h, e no domingo, a partir das 10h. As 
instruções de regatas e a ficha de inscrição podem ser 
visualizadas no site do Iate: www.iateclubedebrasilia.
com.br/nautica.

De 04 a 16 de janeiro, o Iate Clube de Brasília vai sediar 
o Campeonato Brasileiro da Classe Laser, com o apoio do 
Comitê Brasileiro de Clubes, da Confederação Brasileira 
de Vela e da Federação Náutica de Brasília. O evento 
deverá contar com a participação de aproximadamente 
160 atletas, distribuídos em cerca de 160 embarcações, 
que disputarão o Campeonato Brasileiro da Classe 
Laser Radial, no de 04 a 10 de janeiro, e o Campeonato 
Brasileiro da Classe Laser Standard e 4.7, de 10 a 16 de 
janeiro.

“Esses campeonatos são abertos e competem os 
melhores velejadores do Brasil que fazem parte da 
Classe Laser, de qualquer idade. O evento será seletiva 
para os Campeonatos Mundiais da International Laser 
Class Association de 2020, das Classes Radial Júnior 
Masculino; Radial Júnior Feminino; 4.7 Masculino; 4.7 
Feminino; Sub 21 Standard e Sub 21 Radial Feminino 
e 2ª Seletiva para os Jogos Pan-Americanos Master RIO 
2020”, disse Flávio Martins Pimentel, Diretor de Esportes 
Náuticos.

A novidade é que nesta edição o Comitê Brasileiro de 
Clubes (CBC) apoiará o evento concedendo passagens 
aéreas e hospedagens aos atletas dos clubes integrados 
ao CBC, bem como para os membros da coordenação 
técnica indicados pela Confederação Brasileira de Vela 
(CBVELA).

NÁUTICA

Campeonato Sul Brasileiro da Classe 
Laser

Resultado da Taça Patrono da 
Flotilha 516 de Snipe –Taça Xangô

Campeonato do DF de Veleiros 
Cabinados da Regra Bravo

Campeonato Desafio da Classe Delta 26

Campeonato Brasileiro da Classe 
Laser - Campeonato Brasileiro 
Interclubes
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A equipe Sub9 do Iate foi 
a grande campeã da Copa 
Independência de Futsal, 
realizada de 10 a 17 de 
novembro. Invicta, na final a 
equipe derrotou o Gol de Placa 
pelo placar de 4 a 1, no Ginásio 
do Cave, no Guará. Além disso, 
o treinador  Francklin, do Iate 
Clube de Brasília, foi eleito o 
melhor da competição.

Iate vence a Copa Independência 
2019

FUTEBOL

Os pequenos atletas do Iate Clube participaram da 
Copa Champions League de Futebol, nos dias 15,16 e 
17 de novembro. O torneio foi realizado no Country 
Clube de Brasília e contou com mais de trinta equipes 
nas categorias Sub7, Sub8, Sub9, Sub10 e Sub11. O Iate 
conquistou o vice-campeonato nas categorias Sub10 e 
Sub11.

Copa Champions League Futebol de 7

Será realizado, no dia 30 de novembro, às 9h, nas 
quadras de areia, mais um animado evento da Peteca, 
que vai comemorar os aniversariantes. As inscrições 
serão feitas na hora do evento e são esperados cerca de 
30 jogadores.

Foi realizado, de 5 a 10 de novembro, o tradicional 
Torneio Comodoro de Sinuca. O Salão de Jogos ficou 
mais uma vez lotado de Associados jogando e torcendo 
por seus favoritos. Confira os resultados:

PETECA

SINUCA

Torneio Aniversariantes da Peteca

Resultados do Torneio Comodoro de 
Sinuca

CLASSE OURO
Eduardo Brescianini – Campeão
José Eloá Cavalheiro – Vice Campeão
Wagner Duarte – Terceiro Colocado
Joaquim Gomes – Quarto Colocado

CLASSE PRATA
Moisés do Espirito Santo Junior – Campeão
Francisco Vaz – Vice Campeão
Célio Melo – Terceiro Colocado
Paulo Birbeire – Quarto Colocado

O terceiro Torneio de 
Truco de 2019 será realizado 
neste fim de semana, dias 23 
e 24 de novembro, no Espaço 
Poliesportivo Sul, a partir das 
9h. Informações na Secretaria 
de Esportes Coletivos ou pelo 
telefone 3329-8783.

CARTAS
Torneio de Truco começa neste sábado
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Será amanhã, na Casa Thomas Jefferson, o Espetáculo 
de Dança do CIATE, com o tema “Anos Dourados”. O 
espetáculo foi construído a partir de canções conhecidas 
de todo o público. Uma história vai ser contada pelas 
crianças do CIATE, da Academia Ballet Mônica Maia e 
do grupo Dinastia DL, com fatos e músicas memoráveis. 
No repertório, sucessos como Banho de Lua, La Bamba, 
Biquíni de Bolinha Amarelinha, Dirty Dancing,  Footloose 
e muito mais. O início do espetáculo será às 18h30, no 
auditório da Casa Thomas Jefferson, 606 Norte (acesso pela 
L3 - UNB).

CIATE
CIATE promove Espetáculo de Dança

Estão à venda, na Academia e no Espaço Concierge, 
os ingressos para o evento mais esperado pelos 
frequentadores do Espaço Saúde. O Sport Night Fest, 
confraternização da turma da Academia, será realizado 
no dia 14 de dezembro e promete muita música e gente 
bonita no Salão Social, a partir das 22h. A animação 
ficará por conta do músico Thiago Coimbra e Banda, 
com o melhor do pop rock, e do VJ André. Entre as 
atrações, também haverá apresentações de grupos de fit 
dance e algumas surpresas. O open bar será especial, 
com água, chopp, refrigerante e coquetéis exóticos com 
vodka Absolut, e diversos petiscos serão servidos aos 
Sócios e convidados. No dia do evento, será necessário 
apresentar a carteira social para o acesso ao Salão.

ESPAÇO SAÚDE

Ingressos para o Sport Night Fest à venda

Nos dias 23 e 24 de novembro, será realizado o 
espetáculo de fim de ano da Patinação. O evento terá 
início às 20h, no Ginásio de Esportes do Clube, e com 
o tema “Le Cirque”, vai trazer o encantamento do circo 
ao público. O espetáculo vai contar com a participação 
de todos os alunos da Escolinha de Patinação, desde 
o Iniciante 1 até a Equipe de Competição, com 
apresentações especiais das patinadoras medalhistas 
deste ano, nos campeonatos Brasileiro, Torneio Nacional 
e Sul-americano. Os figurinos prometem, como de 
costume, encantar a todos e trarão representações de 
palhaços, mágicos e outros personagens circenses. A 
iluminação do ginásio será especial, como em grandes 
eventos, como o uso de canhões, luzes coloridas e vários 
efeitos. Não perca!

PATINAÇÃO
Espetáculo de fim de ano da 
Patinação será neste fim de semana

No dia 30 de novembro, será realizado o II Iate Kids 
Beach Tennis. O torneio vai reunir atletas com idade entre 
7 e 14 anos, que vão disputar partidas nas modalidades 
Infantil Mista A e B. Os campeões vão receber troféus e 
todos os participantes ganharam medalhas.

Na noite da última quarta-feira (20), foi realizado o 
evento Confraria, do EMIATE, com o chef Alessandro 
Cossu, do restaurante Il Pandrino. Um grupo de 40 
pessoas saboreou o prato apresentado pelo chef: Risoto 
de shitaki fresco. Após a apresentação de todos os truques 
e técnicas para produção do prato, foi sorteado um 
ingresso para próxima Confraria, que será realizada no 
1o semestre de 2020. O ganhador foi Emídio Cordeiro.

BEACH TENNIS

EMIATE

II Iate Kids Beach Tennis

Confraria Italiana
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A vitoriosa equipe do Iate Clube de Brasília, atual 
campeã Pan-Americana Master, conquistou mais um 
título, no dia 13 de novembro, em Santiago (Chile), o 
de Campeã Sul-Americana Master. A competição foi 
realizada no clube Stadio Italiano.

A jornada dos jogadores foi árdua, pois o sorteio 
das chaves colocou a equipe no “grupo da morte”, ao 
lado dos fortíssimos Pampas (Argentina), Rio Master 
(Brasil) e Deportivo Playa Alta (Chile). Mas, logo na 
estreia, o time do Iate venceu a equipe dos Pampas, 
demonstrando sua superioridade técnica e física. Na 
manhã seguinte, ocorreu o confronto Iate x Rio Master. A 
equipe carioca, formada por atletas com passagens pela 
seleção brasileira, confirmou seu favoritismo e venceu 
o jogo, mas com diferença mínima no placar. Então, ao 
pôr do sol, a equipe do Iate caiu na água pela segunda 
vez no dia, para enfrentar o DPA. Jogando de frente 
para o sol, cuja luz se refletia na água, os Iatistas mal 
conseguiam enxergar a bola, o que resultou em alguns 
gols sofridos. Porém, mesmo com o cansaço acumulado 
pela participação em três jogos em menos de 24h, a 
equipe venceu o jogo e garantiu vaga na semifinal.

O adversário foi o poderoso River Plate, tendo 
jogadores com passagens pela seleção da Argentina. 
A disputa foi equilibrada e reservou fortes emoções. 
Faltando menos de dois minutos para o fim do jogo, o 
Iate vencia por u gol de diferença, mas não resistiu à 
pressão da equipe portenha, que empatou. A disputa 
poderia ir para os pênaltis, mas, para surpresa dos 
hermanos, o time do Iate fez 9x8 e garantiu vaga para 
a final. A disputa pelo campeonato, uma equilibrada 
revanche contra o Rio Master, gerou grande expectativa. 
No final, prevaleceu a raça e o talento dos jogadores 
Iatistas. Com uma atuação implacável, a equipe venceu 
a partida por 10x7, conquistando o Campeonato.

 
Na entrega da taça ao Comodoro Rudi Finger, 

feita por atletas da equipe, o Vice-diretor de Esportes 

ESPORTES AQUÁTICOS

Iate é campeão Sul-Americano Master de Pólo Aquático

Aquáticos, Edward Cattete, destacou as recentes 
vitoriosas campanhas do time do Iate em campeonatos 
nacionais e internacionais. Os atletas que compõem a 
equipe do Iate são André Anastácio (MVP da final do 
Campeonato), André Pedrosa, Eduardo Barros (capitão), 
Eduardo Peres, Gilberto Mendes Júnior (MVP da partida 
contra os Pampas), José Henrique França, Maurício 
Carvalho, Peter Sola, Renato Fiorenzano, Rogério Mazer 
e Tiago Falcão (MVP da semifinal do campeonato). Os 
técnicos são Oto Morato e José Wellington dos Santos.

Durante os meses de dezembro de 2019 e janeiro 
e fevereiro de 2020, o horário de funcionamento do 
atendimento médico para os frequentadores do Clube, 
para a realização de exames, será de segunda a sexta-
feira, das 9h às 13h e das 14h às 18h, e aos sábados, 
domingos e feriados, das 9h às 13h e das 14 às 17h. 
Também são aceitos atestados médicos externos, desde 
que expedidos em papel  timbrado, com carimbo 
e  assinatura  do médico emitente. Não serão aceitas  
cópias xerox.

DIRETORIA MÉDICA
Atendimento médico no período de 
férias

O fim do ano se aproxima e as Escolinhas de Esportes 
vão entrar em recesso. As aulas de Beach Tennis, Vôlei, 
Futsal, Peteca e Basquete serão encerradas no dia 30 de 
novembro. Já o encerramento das atividades da Escolinha 
de Futebol será no dia 15 de dezembro.

ESPORTES COLETIVOS
Recesso das escolinhas esportivas
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ANIVERSARIANTES
23/11- Wylson Phillip Lima Souza Rego, Cristina Teixeira 
Ferreira, Jose Marcos da Rocha Bastos, Sherly de Vasconcelos 
Padrao, Joao Alcides do Nascimento, Luciano Ferreira Borges 
de Moraes, Roberto de Barros Franca Alves, Luiz Ribeiro de 
Mendonca, Rodolfo Figueiredo Lira, Alde da Costa Santos Junior, 
Joao Batista Barreto Lucas, Kenia Lucia Soares Martins Tomazette, 
Andre de Almeida Barreto Tostes

24/11- Rudi Finger,  Fernanda Borges Camara, Rildo Rocha 
Gravina, Vicente Gomes Neto, Eduardo Garisto Martins Araujo, 
Leonardo Viana Paes Soares, Leonardo Kammoun, Martinho 
Contagem Alvares Alberto, Adail Dalla Bernadina, Leodelma de 
Marilac Felix, Danielle Abrahao Scafuto, Mario Carmelo Correa, 
Edilson Soares Junior, Yuri de Araujo Carvalho, Andre Della Pena 
Souza, Vinicius Torquetti Domingos Rocha

25/11 - Luciano Fernandes, Ricardo Safatle Rezek, Eury Pereira 
Luna Filho, Antonio Carlos de Nogueira Filho, Renata Fugagnoli 
Madureira, Ricardo Carmona, Walter Carlos Alarcao Filho, 
Heloisa Prates Doyle, Marcia de Souza Leite Magalhaes, Ricardo 
Vilela de Melo, Antonio Augusto Carvalho de Moraes Filho, 
Marcos Antonio Leme da Rocha

26/11 - Bruno Felippe Name, Rachel Turini, Italo Valenca Mariotti 
Tasso, Alexandre Rosa de Oliveira, Tarcisio Franklim de Moura, 
Andre Luis Lemos, Canito Jose Pinto Coelho, Bernadette Maria 
Guanabara L. Vitorino, Ricardo Ottoni Mesquita, Americo 
Cordeiro Vieira Neto, Alexandre Bernardes de Miranda

27/11 - Antonio Naegele Lannes Junior, Fabio Soares Janot, 
Marcelo de Alencar Rossi, Marco Andre Dunley Gomes, 
Claudia de Melo Cardoso, Romulo Maroccolo Filho, Dirceu 

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Thomas Paris Caldellas, Herve Patrick Joseph Ignace Marie Darondeau e Bruno Costa Gagliardi

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.

NOVOS SÓCIOS

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e Marketing
Projeto gráfico (Doado ao ICB): Glêves Campos 
Editora Chefe:  Simone Azevedo (DF 7302/98)

Diagramação: Washington Macedo
Setor de Clubes Esportivos Norte, trecho 2, conjunto 4, Brasília-DF

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

Tavares Formiga Nery, Diana Leite Cavalcanti, Eduardo Fenelon 
das Neves, Homero Batista Kzam, Roberto Zardi Ferreira, Iara 
Barbosa Martorelli

28/11 - Paula Queiroz de Medeiros, Gleim Dias de Souza, 
Frederick Marck Vieira Junior, Ana Tereza Correia Bezerra de 
Castro, Renato Araujo de Castro, Evandro Reis da Silva Filho, 
Raphaela Marques Barbosa Ribeiro, Cristiano da Rocha Miranda 
Pontes, Manoel Goncalves de A. Neto

29/11 - Denise Valls Duarte de Azevedo, Gabriel Gouvea 
Rabello, Sandro Torres Avelar, Priscila Ehrick Danziato, Celso 
Silva Fonseca, Jihad Nazih Dahdah, Patricia Felipe da Silveira 
de Carvalho, Fabiana Freire Mendes de Oliveira, Liane Vieira de 
Melo

DIRETORES DO DIA

23/11/2019 (Sábado)
Tomaz Alves Nina

24/11/2019 (Domingo)
Rodolfo Gonçalves Junior

SOCIAL

Os ingressos para o Réveillon Luz & Harmonia 2020 
já estão à venda, no Espaço Concierge. Uma das mais 
tradicionais de Brasília, a festa do Iate é garantia de 
uma estrutura diferenciada para comemorar a chegada 
do novo ano em grande estilo, com uma bela e fina 
decoração e muita fartura.

 
A cenografia será novamente assinada pelo badalado 

arquiteto Ricardo Azevedo, com referências aos pontos 
turísticos das principais capitais do país e com o intuito 
de transmitir boas vibrações, com alegria, serenidade, 
harmonia e paz, para que todos os presentes iniciem o 
novo ano com muita energia. A festa trará um delicioso 
cardápio desenvolvido exclusivamente pelo Buffet Rio 
40 Graus. A animação ficará por conta da banda Squema 
6, uma mais famosas de Brasília, e nos intervalos, um DJ 
convidado vai garantir que ninguém fique parado! Com 
vista privilegiada da orla do Paranoá, a queima de fogos, 
que será ao som da Bateria Nota Show.

 

Ingressos para o Réveillon do Iate disponíveis para venda

A festa também oferecerá serviços diferenciados para 
maior comodidade dos presentes, como manobrista 
e posto médico. Haverá, ainda, a disponibilidade 
de berçário para crianças de 0 a 12 anos, com 
brinquedoteca contendo sala de jogos em rede, cinema, 
vídeos e lanches, pelo valor de R$ 29,00 por criança. 
Venha receber 2020 em alto astral no Réveillon Luz & 
Harmonia do Iate Clube de Brasília! Não haverá reserva 
de mesas.

VALORES
Sócio R$ 399,00
Sócio (18 anos) R$ 199,00
Sócio (Até 10 anos) R$ 99,00
Familiares / amigo de Sócio R$ 509,00
Não Sócio R$ 530,00
Não Sócio (até 18 anos) R$ 265,00
Não Sócio (até 10 anos) R$ 170,00
Brinquedoteca R$ 29,00


