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Sol com algumas nuvens. Não chove.

15º C MÍN
30º 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

Contagem regressiva para o Luau do Iate 
com a banda Titãs

Falta menos de uma semana para a realização do Luau 
do Iate, com a lendária banda brasileira de rock Titãs. 
O show será na Orla, na próxima sexta-feira, dia 19 
de agosto. Os portões serão abertos às 21h e o show 

está previsto para ter início às 23h30. Antes da entrada dos 
Titãs, a animação do público ficará por conta do DJ Andrey 
Carvalho.

Este será o primeiro show dos Titãs em Brasília com 
a nova formação. Branco Mello, Sergio Britto e Tony 
Bellotto seguem agora acompanhados pelos renomados 
músicos Beto Lee, na guitarra, e Mário Fabre, na bateria, 
e prometem muito rock! Com ainda mais disposição 
com a entrada dos novos músicos, os Titãs continuam 
determinados, impulsionados por inquietação e ambição 
artística, e orgulho das glórias conquistadas.

Em mais 34 anos de uma carreira de sucesso e recheada 
de premiações, a banda vendeu mais de 6,3 milhões de 
álbuns. Os Titãs fazem parte da geração dos aos 80 do rock 
nacional e são uma das poucas bandas que conseguiram 
ficar em alta no mercado por tanto tempo. Entre seus 
inúmeros sucessos, estão Sonífera Ilha, Flores, Polícia, 

Luau do Iate com Titãs Data: 19 de agosto
Abertura dos portões às 21h e o show está previsto para às 23h30
Informações: 3329-8700

Ingressos: PREÇOS (válidos para meia entrada) - 1º Lote
Sócios (um lugar à mesa) R$ 75,00 (setenta e cinco reais)
Sócios (individual) R$ 50,00 (cinquenta reais)
Não-Sócio (um lugar à mesa) R$ 120,00 (cento e vinte reais)
Não-Sócio (individual) R$ 90,00 (noventa reais)
VENDAS na Tesouraria do Iate Clube de Brasília (de segunda a sexta, das 9h 
às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h) (www.bilheteriadigital.com)

Família, Comida, Insensível, Diversão, Marvin, É preciso 
saber viver e Epitáfio. No show que farão aqui no Iate 
Clube, os Titãs vão revisitar seus maiores hits e apresentar 
algumas músicas do mais recente ábum, “Nheengatu”, 
lançado em 2014.

Ainda dá tempo de garantir ingressos para o show, que 
estão sendo vendidos na Tesouraria do Iate e na Bilheteria 
Digital (preços abaixo). No evento haverá Food Trucks 
com comidinhas diversas, como pizza, hambúguer, crepe, 
churros e muito mais. Para beber, serão distribuídos pontos 
de Bar de Coquetéis, onde serão comercializados, em 
material descartável, vinho, espumante, whisky e drinques.
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CONSELHO DELIBERATIVO
IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 ORDINÁRIA, prevista no art. 76, I, “c” e “e”, do Estatuto, e, a seguir, para a REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA, prevista no art. 76, II, do mesmo diploma legal, a serem realizadas no dia 
18 (dezoito) de agosto de 2016, quinta-feira, na Sede Social do Clube, às 19h, em primeira 
convocação, ou, às 19h30, em segunda e última convocação, com a seguinte ORDEM DO DIA:
REUNIÃO ORDINÁRIA
Item único – Apreciar o Relatório das Atividades do Conselho Diretor, inclusive quanto aos 
investimentos previstos e executados, referentes ao 1º semestre de 2016.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Item I – Deliberar sobre as propostas do Conselho Diretor de atualizações dos seguintes 
Regulamentos: 

a) Projetos Esportivos; e
b) Contribuinte Temporário Atleta – CTA.

Item II – Deliberar sobre a proposta do Conselho Diretor de Adequação do Orçamento do 
exercício de 2016. 
Item III - Assuntos Gerais.

Brasília, 5 de agosto de 2016. 

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 018/2016

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, 
RESOLVE:
Dispensar, a pedido, a Comissão designada pela Decisão nº 003/2016, de 2 de março de 2016, 
encarregada de analisar as propostas de alterações no Regulamento de Acesso ao Clube – RAC 

Brasília, 12 de agosto de 2016.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

No último fim de semana, o atleta do Iate Clube, 
Vitor Martins Rocha, de 21 anos, conquistou a primeira 
colocação na Seletiva Regional Correios (Centro-Oeste), 
realizada pela Confederação Brasileira de Tênis, no Clube 
do Exército. Com a vitória, ele se classificou para disputar 
a 4a Etapa Regional do Circuito Nacional Correios 2016, 
que será realizada de 26 a 30 de agosto, em Aracajú (SE).

Na última sexta-feira (5/08), mais uma festa agitou o 
Espaço Poliesportivo Sul. Celebrando o aniversário dos 
frequentadores do espaço entre os meses de maio e agosto, 
a festança contou com a presença de amigos, familiares, 
com muita animação e boa música. Parabéns! 

Será hoje, dia 13 de agosto, a 1ª etapa do Circuito 
Iate Clube de Corridas 2016, com largada às 9h. A 
concentração será na rua externa, em frente ao Ginásio 
de Esportes. Haverá troféus para os primeiros colocados e 
medalhas para todos os participantes, além de massagista 
e coffee break.

Neste domingo será celebrado o Dia dos Pais, uma justa 
homenagem ao homem que atua como verdadeiro herói, 
grande amigo e mentor na vida dos filhos. Na Escolinha de 
Natação a comemoração foi especial. Nas últimas quinta 
e sexta-feiras, os pais ou responsáveis foram convidados 
para participar da aula junto com seus filhos. A divertida 
e saudável brincadeira reuniu as famílias em momentos 
especiais de carinho e descontração. As crianças do Ciate 
também demonstraram o grande apreço pelos pais e os 
presentearam com o “Copo do Papai” e construíram um 
lindo mural no qual colocaram as principais qualidades 
dos seus pais. 

O Iate Clube de Brasília parabeniza todos os pais pelo 
seu dia!

“O caráter pode se manifestar nos grandes momentos, 
mas ele é formado nos pequenos, um Pai constrói Homens.” 
(Phillips Brooks)

Circuito Correio de Tênis

Aniversariantes do Espaço 
Poliesportivo Sul 

Circuito Iate Clube de Corridas 2016

Parabéns aos pais Iatistas! 

TÊNIS

PETECAACADEMIA

HOMENAGEM
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Estava prevista para o final de semana passado a 
realização da 13ª Taça Xangô da Classe Snipe – Taça 
Patrono da Flotilha 516, uma merecida homenagem a um 
dos maiores incentivadores da Vela e fundador do ICB, 
Álvaro Sampaio. Porém, devido às condições climáticas na 
data, não foi possível realizar a Regata.

Em atendimento ao artigo 9º do Regulamento Interno do 
Setor Náutico, a Diretoria de Esportes Náuticos comunica 
que haverá sorteio de vaga para lancha no pátio no dia 
27/08/2016 (sábado), às 11h, na Secretaria Náutica. O 
Sócio convocado deverá fazer o registro no prazo máximo 
de 90 dias para embarcação, contados a partir da data do 
sorteio, lembrando que deve ser cumprido previamente o 
disposto nos artigos 3º e 8º do RISN.

 
Cabe ressaltar que atualmente existem 16 Sócios na 

lista para vagas de veleiros, 156 para vagas de lanchas e 
35 para vagas de jet ski. Mais informações pelos telefones 
3329-8747 e 8748.

A Regata 6 Horas da Classe Laser será realizada hoje 
(13), a partir das 10h, na Praia Norte. A Diretoria de Esportes 
Náuticos convida os Sócios a participarem dessa animada 
competição, na qual cada barco conta com uma dupla 
cujos velejadores se revezam em cada volta no percurso. 

Serão encerradas neste fim de semana as matrículas 
para Escola de Vela Infantil para este semestre. A equipe 
de técnicos é formada por Fernanda Gargiulo e Ricardo 
Paranhos na categoria iniciante, Rodrigo Mendonça 
na categoria estreante e Ricardo Camilher na categoria 
veterano. As aulas serão realizadas das 9h30 às 12h30, 
todos os sábados e domingos, e são gratuitas. O barco, 
materiais e colete salva vidas são oferecidos pelo Iate. 
Informações na Secretaria Náutica ou pelos telefones 
3329-8747/8748.

Diante da execução dos trabalhos do primeiro 
semestre e conforme previsto anteriormente no 
Orçamento de 2016 divulgado aos Sócios no final do ano 
passado, o Conselho Diretor apresentou ao Conselho 
Deliberativo proposta de adequação orçamentária do 
exercício 2016, incluindo o realinhamento nos valores 
praticados nas contribuições de manutenção.

A correção proposta pelo Conselho Diretor em 
2015 para 2016 havia sido de apenas 10% sobre o valor 
original da contribuição, que passaria a ser de R$ 418. 
Porém, o valor aprovado pelo Conselho Deliberativo 
e que passou a ser executado a partir de janeiro de 
2016 foi de R$ 398. Esse valor se mostrou insuficiente 
para cobrir os custos do Clube no exercício deste ano, 
já que o percentual do reajuste foi bem abaixo dos 
aumentos que sofreram os produtos que compõem a 
cesta básica do Iate, como energia elétrica, materiais de 
manutenção, de limpeza e de construção, entre outros. 
Deve ser considerado, ainda, o recente dissídio coletivo 
celebrado pelos sindicatos sobre a folha de pagamento 
dos funcionários, na ordem de 8%, retroativa a maio de 
2016.

Cabe ressaltar que 45% da contribuição de 
manutenção é destinada a pagamentos de salários e 
encargos e que, num esforço para a redução desses custos, 
houve a demissão de 73 funcionários recentemente, 
num processo desgastante de desligamentos, inclusive 
para muitos Associados. Hoje o Clube opera no limite do 
quadro funcional para manter a qualidade na prestação 
de serviços ansiada pelos Iatistas.

Como em todo o trabalho de planejamento, há 
a necessidade de acompanhamento das variáveis 
do cenário macroeconômico e interno que possam 
afetar o equilíbrio orçamentário. Como as alterações 
foram significativas, com grande peso na execução 
do orçamento, a Comodoria apresentou ao Conselho 
Deliberativo revisão do orçamento. “Cabe ressaltar que 
as receitas obtidas por meio das contribuições sociais 
pagas pelos Associados é que tornam possível manter 
o Clube dentro das condições físicas e de qualidade 
de serviços demandados pelo quadro social”, disse o 
Comodoro Edison Garcia.

Dentro deste cenário, a proposta de adequação 
orçamentária necessária para a manutenção do Clube e 
perfeito andamento de suas atividades prevê o aumento 
do valor de contribuição para R$ 440 (cinco meses de 
2016), para dar cobertura às despesas programadas para 
o 2o semestre do ano.

A proposta será debatida na próxima reunião do 
Conselho Deliberativo, agendada para o dia 18 de 
agosto.

13ª Taça Xangô - Taça Patrono da 
Flotilha 516

Sorteio de Vaga para Lancha

Regata 6 Horas da Classe Laser

Escola de Vela Infantil

Proposta de Adequação do 
Orçamento 2016

NÁUTICAGESTÃO
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A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
André Luiz Souza da Silveira, Bruno Ganem Versiani, Juliana Alves de Seixas, Luiz Claudio Queiroz Marques da Cruz, Simone Iunes Machado, 

Sergio Cozzetti Bertoldi de Souza, Ricardo Gomes de Queiroz, Adenilson dos Santos Chaves
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.

/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 

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

DIRETORES DO DIA

13/08/2016 - Sábado
Procópio Noronha

14/08/2016 - Domingo
Alarico Jacomo

ANIVERSARIANTES
13/08 Fatima Cristina dos Santos S do Planalto, 
Maria Tereza Lassere Nunes, Felipe Pereira Meira, 
Lauro Celio Rocha Gonzaga, Childerico Jose A. 
F. de Carvalho, Daniela Morato Ribeiro, Rafael 
Borsoi Leal, Elizia do Carmo Rezende Presmic, 
Gilson Machado da Luz, Monica de Macedo 
G. Lemos Ferreira, Fausto de Augusto Cesar M. 
Carneiro, Anna Paula Ferreira Neves, Antonio 
Eury Braga Pereira Luna

14/08 Tiago Gomes de Almeida, Larissa Tamara de 
Sousa Marins Nunes, Vinicius Resende Teixeira, 
Arnaldo de Castro Costa Filho, Mario Geraldo 
Abreu Macedo, Sabrina Maria Alves, Edmirson 
Jose de Oliveira, Denise Timo Galvao de Vellasco, 
Ayalla Andrezza de Soares e Maia, Nelson Pierre 
Mattei, Karine Paula de S. Filadelpho, Paulo Lobo 
Junior

15/08 Cassia Barbosa Saretta, Fernando Alves 
Filgueiras da Silva, Emerson Eitti Kishimoto, 

Armando Novais de Carvalho Silva, Joaquim 
Ramalho de Albuquerque, Diana de Almeida 
Ramos Arantes, Lincoln da Costa e Oliveira, 
Francisco Queiroz Caputo Neto, Romulo de Sousa 
Mesquita, Rubem Dario França Brisolla, Cefas de 
Oliveira Souza, Bruno de Azevedo Machado

16/08 Rodrigo Silveira, Paulo Jose Bernardes 
Normandom Maria Do Carmo Mendes Muniz, 
Rodrigo Odilon Dos Anjos, Ana Cristina Bandeira 
Ramos, Waldemar Ferreira, Mark Davis Faria 
Almeida, Claudio Alexandre F. Aguiar Almeida, 
Luiz Humberto Ferreira Carneiro, Rodolfo Lace 
Krause, Maria Luiza de Castro Motta, Cibele Sebba 
Gontijo Campello, Jozephina Guerra Grangeiro 
Leite, Edison Antonio Costa Britto Garcia

17/08 Tatiane Maia Barbosa, Raquel Guimarães, 
Alessandra Lopes Soares Damasceno, Nazir El 
Haje Neto, Rubens Ramos Mendonca, Roberto 
Licio Arnaut, Luciano Chaves Arantes, Luis Alberto 

Ribeiro Pontual, Alex Lasserre Kratzl, Carlos 
Gustavo Silva Rodrigues, Douglas Ramiro Capela, 
Carlos Alberto Dos Santos

18/08 Ana Paula Lima Ernesto, Leonardo Cezar 
Ribeiro, Danielly Almeida Morele Duarte, Claudio 
Melo Filho, Marcos Santos Kroll, Bernardo Cascao 
Pires e Albuquerque, Carina Carla da Costa 
Azevedo, Consuelo do Monte Rosa, Fernando 
Antonio Lyrio Silva, Emanuel Ivan Moreira, 
Alexander Baulin, Renata Pinto Moreira da Silva, 
Helena Zanella

19/08 Luiz Fernando Botelho de Carvalho, 
Gustavo Mascarenhas Rios, Moacir Silva Neto, 
Alberto Godoy Garcia Coelho, João Eduardo 
Gomes de Camargos Silveira, Marcelo Mattos 
Pontual Pinheiro, Flavio de Oliveira Saraiva, Dione 
Lima Ribeiro, Bordon Silverio Silva Martins, Lucia 
Maria Praciano Minervino, Ricardo de Oliveira, 
Sormany Demosthenes Povoa Ribeiro, Silvano 
Bonfim Junior

NOVOS SÓCIOS

Mais um evento de destaque já tem data marcada para 
ser realizado no Iate Clube de Brasília: o “Iate In Concert 
2016”. Depois do grande sucesso da primeira edição, 
realizada ano passado, o evento compõe agora a agenda 
cultural do Clube. Marque na agenda! O espetáculo será 
realizado na Orla, dia 03 de setembro, a partir de 17h30 
e terá como atração a Orquestra Sinfônica do Teatro 
Nacional, que promete encantar Sócios e convidados com 
trilhas sonoras de filmes clássicos. A regência é do maestro 
Claudio Cohen. A retirada de ingressos será realizada na 
Superintendência do Clube, mediante a doação de 2kg de 
alimentos não perecíveis. Para Sócios, as trocas poderão 
ser feitas de 22 de agosto a 02 de setembro e, para não-
Sócios, de 25 de agosto a 02 de setembro.

Iate In ConcertConfraria Samba Choro
CULTURAL

Dentro do Projeto Encontro das Artes, a Diretoria 
Cultural promoveu a apresentação do Grupo Musical 
Confraria Samba Choro, no dia 28/08, que foi prestigiado 
por mais de 250 pessoas, entre Sócios e convidados. O 
evento teve grande aceitação do público e baixo custo 
para o Iate Clube.

Segundo o Diretor Cultural, Carlos Santiago, o clima 
foi alegre e descontraído. “As músicas levaram toda a 
energia positiva do samba ao ambiente aconchegante. 
O repertório escolhido foi de extremo bom gosto, o que 
motivou o público a participar de forma ativa, dançando 
e cantando junto com a banda”, disse. 


