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INFORME SEMANAL DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA                                                                    EDIÇÃO Nº 25, 23 A 29 DE JUNHO DE 2018

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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

Falta apenas uma semana para o evento cultural 
mais aguardado da cidade, o Iate in Concert, com 
apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro 

Nacional Cláudio Santoro, sob a regência do Maestro 
Claudio Coehn, ao pôr-do-sol, às margens do Lago Paranoá. 
Em sua quarta edição, o evento vai ser realizado no dia 
30 de junho. A abertura dos portões será às 16h30 e o 
espetáculo terá início às 17h20. Não haverá lugar marcado 
para o público e os assentos serão distribuídos de acordo 
com a ordem de chegada.

Nesta edição, o Iate in Concert contará com as 
participações especiais do maestro João Carlos Martins 
e da soprano francesa Laetitia Grimaldi. Haverá, ainda, 
a apresentação de um casal de bailarinos de tango 
profissionais e do Ballet de Brasília, com solistas Anna 
Paula Mamede e Gustavo Gris e os bailarinos Ana Clara 
Zayat, Inara de Mendonça Ramos, Maria Carolina de Sá 
França e Mônica Machado Carneiro.

O corpo de Ballet promete uma apresentação memorável 
da Valsa do Imperador, de Strauss. Esta é a companhia 
de dança mais antiga de Brasília. Originário do Ballet 
de Câmara Gisèle Santoro, criado em 1980, o Ballet de 
Brasília adotou esta denominação em 1985 ao estabelecer 
uma parceria com a Pró-Arte de Brasília. A companhia 
tem direção artística de Gisèle Santoro. Além de seu 

BALLET DE BRASÍLIA SERÁ UMA DAS ATRAÇÕES 
ESPECIAIS DO IATE IN CONCERT

trabalho coreográfico e das belíssimas apresentações desde 
a sua fundação, o Ballet de Brasília tem proporcionado a 
seus membros uma carreira internacional, por meio de 
aperfeiçoamento no exterior através de bolsas de estudo, 
assim como por estágios e contratos em companhias 
estrangeiras, fato também inédito em Brasília.

O ingresso do Iate in Concert pode ser adquirido 
mediante a troca de 3kg de alimentos não perecíveis 
(exceto sal), na Entrada de Convidados da Portaria 
Central, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos 
sábados e domingos, das 9h às 16h. Importante: a fração 
de alimento não dá direito a ingressos adicionais, será 
necessário complementar até completar 3kg por ingresso. 
Os ingressos são limitados e poderão ser trocados até o 
dia 29 ou enquanto houver disponibilidade.

Atenção Sócio: Interdições para a montagem do evento

Devido à realização do evento solidário Iate in 
Concert, o estacionamento do Tênis ficará totalmente 
interditado no dia do evento, 30 de junho. As vagas 
isoladas servirão como apoio da estrutura do evento. Já 
a Pista de Cooper, ficará interditada nos dias 29 e 30 de 
junho, para a montagem da queima dos fogos que será 
realizada no evento. O Cyber Café, as Salas de Estudos e 
o gramado da área do evento serão fechadas às 14h, no 
dia 30 de junho.
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Apoiador do esporte brasileiro, o Iate Clube de 
Brasília assinou a nota de repúdio emitida pelo Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC), contra a Medida Provisória 
841, editada na semana passada, que transfere a verba 
do esporte para segurança. Cabe ressaltar que os clubes 
foram responsáveis por mais de 80% dos participantes das 
duas últimas Olimpíadas e são essenciais para a formação 
de atletas em todo o país.

A nota enfatiza que a Medida afetará a preparação 
dos clubes para às Olimpíadas de Tóquio em 2020 e 
ressalta que todo o investimento dos atletas vai ficar 
comprometido. Além disso, ressalta que por causa da 
MP, 204 campeonatos esportivos que vinham sendo 
promovidos pela CBC serão cancelados, inviabilizando 
a política de formação de atletas no Brasil, fora as 
participações de atletas brasileiros em competições 
internacionais que também serão canceladas. Como 
efeito, milhares de atletas deverão ser dispensados, com o 
encerramento de atividades esportivas em diversos clubes.

Um trecho da nota destaca que as sequelas serão 
ainda maiores: “Equipes técnicas e multidisciplinares 
contratadas pelos clubes formadores a partir do apoio 
dos recursos financeiros que até então o CBC contava 
foram cortados e eram a garantia para o pagamento do 
salário de inúmeros profissionais do segmento esportivo. 
Poderão ficar sem emprego centenas de técnicos, 
auxiliares, preparadores físicos e fisioterapeutas, além de 
um verdadeiro efeito dominó em toda a cadeia produtiva 
do Esporte”.

As férias estão chegando e a Diretoria de Esportes 
Coletivos informa as datas de recesso das escolinhas:

Futebol e Futsal 16 a 31/07/2018
Escolinha de Beach Tennis 09 a 31/07/2018
Voleibol de Quadra 16 a 31/07/2018

GESTÃO

ESPORTES

Iate assina nota de repúdio conjunta 
contra a Medida Provisória 841

Recesso das escolinhas de Esportes 
Coletivos

De 2 a 31 de julho, o atendimento médico para os 
frequentadores do Clube será de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 13h, e aos sábados e domingos, das 9h às 13h 
e das 14 às 17h. Também são aceitos atestados médicos 
externos, desde que contenham carimbo e assinatura  do 
médico emitente.

DIRETORIA MÉDICA

Horário de funcionamento de 
exames médicos em julho

As patinadoras do Iate Clube de Brasília conquistaram 
35 medalhas, sendo sete de ouro, no Campeonato Regional 
de Patinação Artística, realizado de 8 a 10 de junho, 
no Clube dos Bombeiros. O Iate foi representado foi 50 
atletas, sendo que 25 delas se apresentaram na categoria 
para principiantes. No total, cinco clubes participaram da 
competição, que teve 31 provas, sendo 20 disputadas por 
atletas do Iate. Além das sete medalhas de ouro, as atletas 
Iatistas trouxeram 12 de prata, 4 de bronze, 6 de 4º lugar e 
6 de 5º lugar. 

PATINAÇÃO
Campeonato Regional de Patinação 
Artística
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Será realizado, em dois finais de semana consecutivos, 
dias 23 e 24 de junho e dias 30 de junho e 01 de julho, o 
Campeonato do DF das Classes Laser e Finn. As inscrições 
podem ser feitas pelo site do Clube www.iateclubedebrasilia.
com.br/nautica.

Foi realizado no último fim de semana, dias 16 e 17, 
a Regata Batalha Naval do Riachuelo no Clube Naval de 
Brasília. No sábado aconteceu a Regata de Oceanos, na qual 
o barco Bicho Solto, do Iate Clube de Brasília, conquistou o 
1º Lugar do Grupo Regata da regra BRAVO. No domingo, foi 
a vez dos Monotipos e o Sócio Carlos Aviz conquistou o 3º 
lugar pela Classe Finn

Estão abertas as inscrições para o 2º semestre da Escola 
de Desportos Náuticos. Garanta a sua vaga! As aulas terão 
início no dia 4 de agosto. Mais informações na Secretaria 
Náutica, pelos telefones 3329-8747 e 3329-8748.

Em atendimento ao artigo 5º do Regulamento Interno 
do Setor Náutico (RISN), a Diretoria de Esportes Náuticos 
comunica a concessão de direito de uso de vaga para Box 
próximo ao Deck do Comodoro na Marina do Iate. O Sócio 
convocado poderá registrar o box no prazo máximo de 7 
dias, contados a partir desta publicação, lembrando que 
deve ser cumprido o disposto no artigo 16º do RISN.

No último fim de semana, a Náutica esteve em festa 
com o encerramento da Escola de Vela de Optimist, 
barco que reúne crianças de 7 a 14 anos. Na ocasião, 
foi realizada a tradicional Gincana e Acampamento, que 
contou com a participação de 45 crianças, que foram 
distribuídas em cinco equipes distintas e disputaram 
o título da gincana. A brincadeira foi realizada após 
diversas atividades envolvendo trabalho em equipe e 
conhecimento náutico e o evento incluiu acampamento 
no Galpão de Barcos.

No sábado à noite, as crianças festejaram! 
Participaram de um delicioso rodízio de pizza, jogaram 
totó, tênis de mesa e de outras brincadeiras. Na hora 
de dormir, porta do galpão fechada. O acampamento 
contou com o apoio dos marinheiros, seguranças, pais e 
técnicos, todos dedicados a acompanhar os velejadores 
Iatistas mirins madrugada adentro.

Ao todo, foram realizadas seis atividades: Regata 
Escola de Vela, Jogo da Velha Humano, Rema Remador, 
Briga de Galo, Palavras de Optimist e Quem sou eu? O 
time Laranja foi o campeão, com 428 pontos, seguido 
pelo time Amarelo, que ficou em 2º lugar, 386 pontos. 
A equipe Azul veio em 3º, com 364 pontos; a Vermelho 
em 4º, com 331 pontos; e a Verde, em  5º, 251 pontos. 
A premiação da Gincana foi no domingo, às 12h e os 
alunos da turma A (iniciantes) receberam o certificado 
de conclusão das mãos do Diretor de Esportes Náuticos, 
Flávio Pimentel, e da Vice-comodoro, Celina Mariano.

NÁUTICA

Campeonato do DF das Classes Laser 
e Finn

Regata Batalha Naval do Riachuelo

Escola de Desportos Náuticos – EDN

Convocação para uso de Vaga de Box

Gincana e Acampamento da Escola 
de Vela

Nº TÍT. NOME DO SÓCIO TIPO
P/2241 Stelio Lacerda Bona Box nº 219 - Deck Comodoro
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A Bélgica foi a campeã da 1ª Copa do Mundo de 
Futebol Master, realizada nos campos de Futebol Society 
do Iate Clube de Brasília. O torneio contou com a 
participação de cerca de 80 atletas, com idade superior 
aos 48 anos. Ao todo, foram realizadas sete rodadas de 
jogos emocionantes. A final foi no dia 24 de maio, e a 
Argentina ficou com o Vice-campeonato.

Na decisão de 3º e 4º lugar, a seleção do Brasil bateu 
a Alemanha com placar de 4x1. Já na grande decisão, 
a Seleção da Bélgica derrotou a seleção da Argentina 
por 2x1, tornando-se a grande campeã da competição. A 
Alemanha ficou com a 4a colocação, Portugal, com a 5a, e 
a França ficou na 6a posição. Os principais artilheiros do 
campeonato foram Eugenio Luis, do time da Alemanha, 
com oito gol; Eduardo Cardim, do time da Bélgica, com 
sete gols; e Hector Valverde, do time do Brasil, também 
com sete gols.

O técnico do Iate Clube, Vinícius Ribeiro, e as atletas 
Adriadna Vivas Maia, Aimê Louise Lourenço, Isabela 
David Bressan e Luna Viçosa Cruz vão integrar a seleção 
do Distrito Federal que disputará o Campeonato Brasileiro 
Interfederativo Infanto-Juvenil de Natação, que acontecerá 
de 26 a 29 de setembro, em Mococa (SP). Eles foram 
convocados pela Federação de Desportos Aquáticos do 
Distrito Federal (FDA/DF).

O campeonato, realizado anualmente desde 1969, 
reúne as seleções dos estados brasileiros e recebe também 
atletas de vários países Sul-americanos. Mais conhecido 
como “Troféu Chico Piscina”, é considerado um dos 
maiores celeiros de novos nadadores que comporão as 
seleções brasileiras.

A competição desperta grande interesse junto aos meios 
de comunicação, com transmissão ao vivo pela TV aberta. 
Nele surgiram renomados atletas da natação brasileira, tais 
como Tiago Pereira, Etiene Medeiros, Leonardo de Deus, 
Joanna Maranhão, César Cielo, Bruno Fratus, Gustavo 
Borges, Fabíola Molina, Flavia Delarori, Lucas Salatta, 
Mariana Brochado, Tatiana Lemos e Nicolas Oliveira.

1ª Copa do Mundo de Futebol Master Nadadoras do Iate vão compor 
Seleção do DF

NATAÇÃOFUTEBOL

O Iate providenciou um grande painel de LED para 
que os Associados possam acompanhar todos os jogos 
do campeonato mundial de futebol confortavelmente e 
com excelente qualidade de imagem. O telão ficará à 
disposição dos Sócios, no Iate TV, durante todo o período 
do torneio. Venha torcer pela seleção brasileira aqui no 
Iate!

SOCIAL
Venha torcer no Iate

Ainda há vagas para os cursos oferecidos pelo Emiate. 
Faça sua inscrição! Basta procurar a Secretaria do Emiate, 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Os cursos custam 
R$ 75 por mês, exceto o de Iphone e Ipad, que custa 
R$ 100. Mais informações: 3329-8745 ou 99674-7786. 
Confira abaixo a tabela com os cursos oferecidos.

EMIATE
Venha desenvolver o seu talento no 
Emiate!

CURSOS

DANÇA DE SALÃO Segunda e quarta-feira, das 20h às 21h
Professor: Cássio Fernando

AULA DE VIOLÃO Terça-feira, das 18h às 19h
Professor: David Evaristo

ENCONTRO COM A 
ARTE

Sexta-feira, das 15h às 18h
Professor: Manoel de Andrade

MOSAICO
Terça-feira, das 9h30 às 12h
Quarta-feira, das 15h às 17h30
Professora: Elinor Caleffi (Nonô)
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Neste domingo, dia 24 de junho, haverá o evento de 
encerramento e premiação do torneio de Tênis “18º IATE 
COM AMOR”, nas quadras de saibro do Iate. As partidas 
terão início às 9h e a premiação está prevista para às 12h30.

TÊNIS
18º Iate com Amor

Neste domingo, dia 24 de junho, a partir das 10h30, 
o Iate irá promover a 3ª edição da BrincaIate especial, no 
Pergolado, atrás da Banca de Revista. Serão cinco horas 
de atividades de recreação para agitar o fim de semana 
dos pequenos Iatistas, com a animação do professor  
Cássio, do Emiate, brinquedos infláveis, carrocinhas 
com distribuição de pipoca e muito mais. As atrações 
especiais desta edição serão a Cia Andaime de Teatro e 
Cia Colapso. A BrincaIate funciona gratuitamente todos 
os finais de semanas e feriados. Uma vez por mês, é 
realizada na área externa, com atividades variadas.

CIATE

CIATE realiza a 3ª edição da 
BrincaIate Especial

Com várias atividades lúdicas preparadas 
exclusivamente para o mês de férias escolares, o CIATE 
abre as portas em julho para seus alunos habituais e 
novos alunos. Neste período, o CIATE dará continuidade 
às atividades esportivas e pedagógicas, porém com uma 
visão mais voltada para as férias. “A mudança atende 
uma solicitação dos pais e tem como objetivo garantir o 
seguimento das aulas voltadas para os esportes. Levamos 
em consideração também as diversificadas datas de 
férias dos calendários das escolas do DF”, explicou João 
Lima, Presidente do CIATE.

O objetivo é manter e também agregar novas 
atividades de qualidade para as crianças, especialmente 
para aquelas que pais continuam a trabalhar normalmente 
no mês de julho. Os alunos que já estão matriculados 
no CIATE e que o frequentam em um turno específico, 
poderão se matricular no contraturno pagando apenas 
a parcela do período, sem taxa de matrícula. Os Sócios 
cujos filhos não frequentam o CIATE durante o ano letivo, 
terão a opção da contratação dos serviços somente para 
o mês de julho. “A ideia é atender ao Quadro Social em 
período integral durante o mês de julho”, contou João 
Lima. Mais informações no CIATE, pelo telefone 3329-
8726.

CIATE prepara atividades especiais 
para o mês de férias
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ANIVERSARIANTES
23/06 - Tiago Lyra de Faro, Joao Bosco de 
Carvalho Lima Freitas, Luz Marina Ferreira 
da Silva, Mariana Studart Soares Pereira, 
Luiz Henrique Nunez de Oliveira, Ricardo 
da Costa Martinelli, Igor de Souza Bessa 
Luz, Isabella Cristina Coelho Campos da 
Paz, Paula Moreno Paro Belmonte, Francisco 
Jose de Campos Amaral, Ronaldo Augusto A. 
de Carvalho, Alexandre Santos de S. Lima, 
Rafael Almeida de Oliveira, Maria Carolina 
Piloto de Noronha, Aline Rodrigues Ferreira, 
Alexandre Cardoso Veloso

24/06 - Gabriela Moreira de Azevedo 
Soares, Joao Alexandre Ribeiro Goncalves 
Barbosa, Humberto Elio Figueiredo dos 
Santos, Alexandre Cardoso Chaves, Jose Ruy 
de Carvalho Demes, Humberto Bedeschi 
Dilascio, Joao Roberto da Cunha, Uyran 
Ayres da Silva Junior, Paulo Penha de Lima, 
Joao Carlos de Castro Roller, Joao Carlos 

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília: 
Marcio Barbosa Ribeiro, Renato Alencar Porto, Alessandra Frota Cordeiro, Renata Rossetto Tonassi,

Genildo Lins de Albuquerque Neto, João Pedro Avelar Pires e Rafael Lameiro da Costa Rocha 
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

DIRETORES DO DIA

23/06/2018 - Sábado: 
Felipe Rocha de Moraes
24/06/2018 - Domingo: 
Silvio Machado Bonfim

Cendron, Helio Santa Rosa Camara Mafra, 
Marco Antonio Lopes, Mauro Cesar Vieira 
Naves   
                                                 
25/06 - Maria Celina Aquino Serra, Francisca 
Dalvis Pereira, Jose Paulo Afonso de Sousa, 
Marilene Amaral Weiler, Maurilio Ferreira 
Matos, Bruna Lobao da Mota Botelho, Luiz 
Carlos Ferreira de Carvalho, Marcelo de Faria 
Franco Negrao, Jose Sarto Mendes Carneiro

26/06 -  Jose Sarto Mendes Carneiro, Oswaldo 
Guy Machado de S. Castro, Ferdimando 
Cerqueira, Sebastiao Jose da Silva Neto, 
Filipe Simas de Andrade, Marcela Mourao 
Cysne Rocha, Paulo Roberto Goncalves 
Ribeiro, Alcides Tostes de Aquino Leite

27/06 - Andrea Nogueira de M. Pereira Pinto, 
Geraldo Magela Leite Junqueira, Breiner 
Araujo Queiroz, Priscila Pimentel Jacob, Luis 

Fernando Ramos Molinaro, Mauricio Alves 
Ribeiro, Edmundo Starling Loureiro Franca, 
Carlos Alberto de O. Mansur, Renata Santos 
Miranda de Almeida, Roberto De Azevedo 
Dantas, Rogerio Fontes de Resende, Ivan 
De Faria Malheiros, Jose Luiz Rossi Junior, 
Marcos da Silva Colares

28/06 - Janine Malta Massuda, Luiz Henrique 
Oliveira De Carvalho, Sueli Rodrigues 
Paes, Paulo Roberto Lacerda Mendes, 
Rodrigo Fonseca dos Santos V. Ferreira, 
Roberto Velloso Filho, Denise Sankievicz, 
Jairo Nobrega Martinez, Luciana Ribeiro e 
Fonseca, Adriana Leite Cavalcanti, Tarcisio 
Vieira de Carvalho Neto

29/06 - Fernanda Queiroz Bastos, Mariana 
Martins Mundim Tzemos, Paulo Henrique 
de Oliveira, Antonio Curi, Miguel Pedro De 
Vasconcelos Souza, Raphael Luiz Nogueira 
da G.silveira, Gustavo Pinto Z. Ferreira 


