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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

O bailinho de carnaval mais aguardado pela 
criançada de Brasília está chegando! Repetindo 
o sucesso do ano passado, a Matinê da Alegria 

do Iate 2019 será realizada em dose dupla, no domingo, 
03 de março, e na terça-feira, dia 05, das 15h às 19h, no 
Salão Social do Clube.

Com toda segurança e conforto, a Matinê do Iate 
remete aos antigos bailes de carnaval de clubes. Famílias 
inteiras poderão curtir a festa e soltar a imaginação com 
o uso dos mais diversos adereços. A ideia é que todos 
venham fantasiados para pular o carnaval. No domingo, 
o tema será “Super Heróis” e o Salão Social do Iate vai se 
transformar numa divertida Sala da Justiça. Já na terça-
feira, será a vez dos bichinhos e a Matinê será toda no 
clima de selva e safari.

A criançada vai poder dançar ao som do mais variado 
repertório, com as tradicionais marchinhas de carnaval e 
as músicas mais tocadas na atualidade. A diversão ficará 
por conta do grupo de animação infantil Sol e Lua, que 
vai organizar diversas brincadeiras, pintura de rosto e 
performance com personagens infantis.

   
Nos dias da Matinê haverá Praça de Alimentação 

com venda de lanche com as comidinhas e bebidas 
preferidas da garotada. A entrada é gratuita para os 
Sócios do Iate. Convidados de até 04 anos de idade 
não pagam. Para crianças de 05 a 08 anos, os ingressos 
custam R$ 20, e acima de 09 anos e adultos, R$ 40,00. 
A venda dos ingressos terá início nos próximos dias, 
no Espaço Concierge, na Tesouraria do Clube. Serão 
vendidos ingressos também no dia do evento (sujeito à 
disponibilidade).

CRIANÇAS TERÃO DOIS DIAS PARA SE 
DIVERTIREM NA MATINÊ DA ALEGRIA DO IATE
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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 e regimentais, C O N V O C A os senhores 
integrantes do Colegiado, composto por Conselheiros Natos e Efetivos, com direito a 
voz e voto, para as REUNIÕES ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, previstas nos arts. 
76, I, “c”, e 76, II, do Estatuto, a serem realizadas no dia 28 (vinte e oito) de fevereiro 
de 2019, quinta-feira, na Antiga Sede 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 2º semestre de 2018.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
Item I – Discutir sobre o Termo de Cooperação Técnica nº 580/2018, autuado no Iate 
Clube de Brasília sob o Contrato nº 135/2018. 
Item II – Assuntos Gerais.

Brasília, 13 de fevereiro de 2019. 

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO GESTÃO

A partir de janeiro de 2019, a Administração iniciou 
um severo ajuste nas despesas com pessoal do ICB, 
o que acabou por demandar o corte no quadro de 
funcionários em  diversos setores do Clube. Tal iniciativa 
teve como objetivo atender à determinação constante no 
parecer emitido pela comissão responsável pela análise 
da Proposta de Orçamento enviado pela Comodoria 
para o exercício de 2019 e aprovada pelo Conselho 
Deliberativo.

No parecer, aprovado pelo Pleno do Conselho 
Deliberativo, em reunião realizada em 13 de dezembro 
de 2018, a Comissão de Orçamento deste propôs um 
corte de R$ 1.600.000,00 na verba anual prevista para 
gastos com pessoal, que abrange, entre outras despesas, 
uniformes, horas extras e remuneração dos funcionários 
de acordo com a carga horária. 

Ainda que a administração do Clube tenha feito 
reduções significativas nas despesas com uniformes, 
pagamento de horas extras, redução de carga horária, 
corte de vouchers e descontinuidade do pagamento de 
Vale Refeição aos funcionários (benefício adicional), 
para que o valor de corte determinado pelo Conselho 
Deliberativo fosse regiamente cumprido no decorrer 
do exercício de 2019, tornou-se necessário o corte do 
quadro de funcionários. Cabe salientar que todas as 
medidas foram sugeridas pelas áreas e analisadas pela 
DARH, em conjunto com a direção do Clube, de modo 
a minimizar os impactos nos serviços prestados aos 
Associados.

Ajuste no quadro funcional

ESPORTES

Durante o recesso de carnaval, serão realizados 
serviços de manutenção na Piscina Semiolímpica I, que 
ficará interditada no período de 04 a 06 março.

Manutenção da Piscina 
Semiolímpica I durante o Carnaval

TÊNIS

O campeonato Master do Roland-Garros Amateur 
Series by Peugeot terminou no último domingo (17), nas 
quadras de saibro do Marina Barra Clube (RJ), definindo 
os campeões gerais do Circuito em 17 categorias, no 
masculino e no feminino. Mais de 100 tenistas, definidos 
após três etapas classificatórias disputadas no segundo 
semestre de 2018 no Iate Clube de Brasília, em Belo 
Horizonte (MG) e em Caxias do Sul (RS), competiram 
na etapa final. O Circuito é realizado pela Confederação 
Brasileira de Tênis (CBT), em parceria com a Federação 
Francesa de Tênis (FFT) e com o patrocínio da Peugeot. 
Estiveram no Rio, jogadores do Acre, Distrito Federal, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São 
Paulo.

 
O Iate Clube foi campeão na categoria mais forte, 1ª 

classe abaixo de 34 anos, com Nino Portugal. Vanessa 
Higgins, também foi a campeã na categoria 4ª classe 
abaixo de 34 anos, e  Luis Rodrigues, de 74 anos, foi 
vice-campeão na categoria 5ª classe, acima de 34 anos.

Iatistas vencem última etapa do 
Master Roland Garros Amateur Series
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NÁUTICA

Atenção Velejadores! A tradicional regata em 
homenagem ao Conselho Deliberativo do Iate Clube 
de Brasília será neste fim de semana, dias 23 e 24 de 
fevereiro. Nesta edição, a previsão é que participem 
pelo menos 40 embarcações e mais de 150 velejadores. 

Disputada pelo 24º ano, a Regata foi criada para 
homenagear os integrantes do Conselho Deliberativo 
e é considerada a primeira grande competição do 
calendário interno do Clube. “Por ser a primeira Regata 
do Iate do ano, o torneio sempre atrai um bom número 
de velejadores do Iate e de outros clubes náuticos de 
Brasília. É uma homenagem ao Conselho Deliberativo, 
que oferece apoio inestimável ao desenvolvimento 
do Iatismo”, disse o Diretor de Esportes Náuticos, 
Flávio Pimentel. “Nesta edição, pretendemos reeditar 
a tradicional Regata Volta ao Lago, integrando a 
programação do evento”, concluiu.

No sábado, dia 23, o início será às 14h, com as 
competições da Classe Oceano. No dia 24 de fevereiro, 
domingo, as regatas da Classe Oceano serão disputadas 
a partir das 10h e a premiação está programada para às 
13h. Diferentemente do ano passado, este ano as regatas 
serão apenas de barcos Oceanos.

Alguns Sócios representaram o Iate na Regata 
Aniversário 59 Anos da AABB/DF, nos dias 16 e 17 de 
fevereiro, na Raia Sul do Lago Paranoá. Nas regatas de 
Monotipos, pela Classe Laser, o velejador Flávio Pimentel 
conquistou o 3º lugar geral e foi também o 1º colocado 
na categoria Grand Master. Na mesma categoria, Carlos 
Aviz ficou em 8º lugar geral e foi o 1º colocado na 
categoria Great Grand Master.

Na regata de Oceanos, o barco Bicho Solto, 
comandado pelo Sócio Felipe Nóbrega e sua tripulação, 
conquistou o 1º lugar no percurso longo, bem como o 1º 
lugar no Grupo Regata, seguido pelo barco Adrenalina 
I, comandado por Flávio Pimentel e sua tripulação, que 
conquistou a 2º colocação do Grupo Regata. Pela Flotilha 
Delta 26, a embarcação Sir Peter Blake, comandada por 
Sebastião Gonzales e sua tripulação, conquistou o 1º 
lugar, seguido pelo barco Queen Victória, comandado 
por Sérgio Calé e sua tripulação.

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 molhada para um veleiro sem carreta que ficará 
nas poitas da Marina do Iate. O Sócio convocado 
poderá trazer sua embarcação no prazo máximo de 90 
dias, na qual ensejará a cobrança da taxa de utilização, 
contados a partir desta publicação, lembrando que deve 
ser cumprido previamente o disposto no artigo 6º do 
RISN. Obs: Vaga Molhada s/ Carreta, conforme Termo de 
Cessão de Vaga.

Regata Conselho Deliberativo será 
neste fim de semana

Regata Aniversário 59 Anos da 
AABB/DF

Convocação para Uso de Vaga de 
Embarcação

Nº Tít. Nome do Sócio Tipo
P/1156 João Henrique Zullo Castro Veleiro de 37 pés

ESPORTES

SOCIAL

BEACH TENNIS

Em virtude do feriado de carnaval, as Escolinhas 
de Natação, Judô, Squash, Patinação e Tênis estarão 
em recesso nos dias 4, 5 e 6 de março. As aulas de 
Patinação continuarão suspensas de 7 a 10 de março, em 
decorrência da realização da Primeira Etapa Campeonato 
Brasiliense de Patinação Artística, que será realizado nas 
dependências do Iate.

O Carnaval vai ser animadíssimo no Iate Clube de 
Brasília! Reserve na agenda o sábado, dia 02 de março, 
para participar da Roda de Samba, com o grupo Sagaz, 
das 14h às 17h. O evento gratuito para Sócios e seus 
convidados será realizado na Pérgula Inferior do Salão 
Social, em frente ao IateTV.

Aconteceu, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, o 
tradicional Torneio Interno de Beach Tennis do Iate. 
Realizada nas quadras do Complexo Poliesportivo Sul, a 
competição contou com mais de 150 atletas presentes, 
que protagonizaram alegres disputas nas areias do Iate 
Clube.

Recesso das Escolinhas de Esportes 
Individuais

Roda de Samba no Carnaval

Torneio Interno de Beach Tennis é 
um sucesso
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GESTÃO

Os apaixonados por churrasco agora têm uma 
excelente opção de restaurante nas dependências do 
Iate. Recém-inaugurado, dentro do novo Complexo de 
Restaurantes do Clube, o Caravela oferece cortes de 
primeira qualidade em seu serviço de buffet, de terça-
feira a domingo, e também para as churrasqueiras, aos 
finais de semana.

O serviço para as churrasqueiras é completo e 
oferece desde o aluguel de utensílios como espetos, 
tábuas e facas, às bebidas e às carnes (picanha, coxinha 
da asa de frango, linguiças toscana e de frango, carne 
de sol e coração de frango), que podem ser previamente 
temperadas e são entregues já no espeto. O valor cobrado 
é definido pelo peso.

O restaurante também prepara os acompanhamentos 
que incluem feijão tropeiro, mandioca, farofa, arroz 
branco, pão com alho e vinagrete, que podem ser 
solicitados em três tamanhos. A porção pequena serve 
cerca de cinco pessoas, a média serve de 10 a 15 pessoas 
e a grande, de 25 a 30 pessoas. O interessado deve fazer 
a reserva com pelo menos 24h de antecedência pelos 
telefones 99975-7217 ou 3329-8822.

Já o restaurante, localizado na Pérgula Inferior da 
Sede Social, oferece serviço Self Service no almoço, 
de terça a domingo, ao custo de R$ 37 o quilo (sem 
churrasco) e R$ 44 o quilo (com churrasco). A cada dia 

Restaurante Caravela oferece carne de primeira para os Associados

são servidos diferentes tipos de carnes, que incluem 
churrasco (angus), frango grelhado e um tipo de peixe, 
com acompanhamentos diversos. O restaurante dispõe 
ainda de pratos especiais, como rabada, dobradinha, 
vaca atolada e, aos domingos, o famoso costelão no 
bafo. Para adoçar a refeição, um buffet de sobremesa 
oferece delícias como pudim de leite (diariamente), doce 
de leite, goiabada cascão com queijo, entre outras. Para 
beber, as opções vão de cervejas a sucos e refrigerantes.
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CULTURAL

A fotografia esportiva foi o tema escolhido pela 
FENACLUBES (Confederação Nacional dos Clubes) para 
o Concurso de Fotografia 2019, que será realizado pela 
Diretoria Cultural. O objetivo é buscar, através das lentes, 
imagens inéditas das práticas desportivas realizadas no 
Iate. Segundo o Diretor Cultural, Carlos Santiago, mais 
de 13 modalidades esportivas são praticadas diariamente 
no ICB, não faltando material para trazer inspiração para 
os Associados que quiserem participar do concurso. Em 
breve mais informações!

Já estão à venda os ingressos para a primeira edição 
de 2019 do evento ‘Sextas Culturais’, que será realizada 
no dia 15 de março, a partir das 21h. Com o tema Mix 
Party Night, a festa trará apresentações da Banda Overjoy, 
do VJ André e apresentações de Zumba, FitDance e 
Acrobacias Aéreas ‘Circus’.

Os 200 primeiros Sócios que adquirirem seus 
ingressos ganharão de brinde uma caneca personalizada. 
O evento começará às 21h, com os drinks e chopp 
em dose dupla, e se estenderá até às 23h. Haverá 
Praça de Alimentação com venda de grande variedade 
gastronômica, drinks, chopp e bebidas não-alcoólicas, 
como sucos, refrigerantes e água com e sem gás. Os 
ingressos são limitados e estão à venda no Espaço Saúde 
e no Concierge, até o dia 14 de março, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, domingos e 
feriados, das 9h às 14h. Não serão vendidos ingressos na 
entrada do evento.

Iate vai lançar novo Concurso de 
Fotografia

Sextas culturais vão agitar o Iate

Confira a programação da primeira Sexta Cultural do ano:
ATRAÇÕES

21h – VJ André Home
22h – Fit Dance
22h50 – Zumba
23h – Acrobacia Aérea “Circus”
23h30 – Banda Overjoy
01h30 – Finalização com VJ André Home

INGRESSOS
Sócio Lugar à Mesa R$ 30,00

Individual R$ 20,00
Não Sócio Lugar à Mesa R$ 60,00

Individual R$ 40,00
Crianças a partir de 07 anos acompanhadas dos 
pais ou responsáveis legais pagam valor normal
Crianças de 0 a 7 anos somente acompanhadas dos 
pais ou responsáveis legais, não pagam ingresso, 
mas não têm direito à lugar a mesa.

CLUBE DE CORRIDA

No último domingo, dia 17 de fevereiro, os alunos 
do Clube de Corrida do Iate iniciaram suas atividades 
externas do ano com a tradicional corrida Meia das 
Pontes. A equipe Iatista marcou presença na competição, 
com a participação de 22 atletas. O destaque foi a aluna 
Marcela Marquez, que ficou entre os 100 primeiros 
colocados e levou a medalha TOP 100. O próximo 
desafio dos corredores do Iate será a Flash Run, na noite 
de 16 de março, no SMU. O Iate dará o suporte e apoio 
necessário aos atletas no dia do evento.

Corredores do Iate fazem bonito 
na Meia das Pontes
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ANIVERSARIANTES
23/02 - Patricia François Diniz, Simone 
Hammerschmidt, Suzana Vasconcelos Dias Teixeira, 
Alexandre Goncalves de Araújo, Valter Jose Coser, 
Fernando de Castro Pereira, Marcos Antônio Assi 
Tozzatti, Osni de Luna Freire, Ronaldo Curado 
Fleury, Alexandre Sankievicz, Miguel Soares Neto, 
Thiago de Almeida Campos, Maria Emília Rodrigues 
da Cunha Viana, José Wilson Barbosa Junior, Tatiana 
dos Santos Ferreira Lebeis, Gianna Cardoso Sagazio

24/02 - Ana Maria Leal Campedelli, Fabio Ribeiro 
de Castro, Gabriela Vaz Junqueira Artiaga, Hugo 
Fernandes Junior, Silvana Fabiana Oliveira Ribeiro

25/02 - Luiz Fernando Augusto de Oliveira, Carla 
Dantas Benevides de Castro, Adalcyr Luiz da Silva 
Junior, Hildete Abinader da Silva Dutra, Eduardo 
Monteiro Nery, Suely Andrade de Moraes Sarmento, 
Beatriz Baroni Pereira, Ernani Cesar e Silva Cabral, 
Eugênio Cesar Alves Lacerda, Ary Leonardo Vianna, 

André Ribeiro dos Reis, Jeferson Simas de Oliveira, 
Fabricio Lima de Andrade Moura, Ricardo Carneiro 
Amarante, Carlos Filipe Ramalho Gomes, Walter 
Horst Reinicke

26/02 - Anelise Carvalho Pulschen, Rita Cristina de 
Mello Nobrega, Heloisa Pereira da Silva, José Antônio 
C. de Arrochela Lobo, Vicente Paulo Dutervil Colas 
Neto, Stelio Lacerda Bona, Monica Brilhante do 
Couto Nunes, Marcio Barbosa Ribeiro, Luiz Alberto 
Dias Ramagem,  ngela Maria Otero Cariello

27/02 - Leandro de Oliveira, João Carlos Adorno 
de Moraes, Marcus Campello Cajaty Gonçalves, 
Carolina de Azevedo P. Cunha, Marcelo Favarini 
Mitraud, Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, Laura 
Marcondes Simões

28/02 - Christine Krau de Ururahy, Tyago Pereira 
Barbosa, Antônio Oscar Guimarães Lossio, Alberto 

Lasserre Kratzl Filho, Filinto Figueiredo Pacheco, 
Daniel Monteiro Rosa, Nélio Carlos de Alarcão, 
Flávio Martins Pimentel, Fátima Abrahão Kohlrauscz, 
Rafael Alfinito Ferreira, Sérgio Soares Vianna, Pablo 
Crispim Loureiro, Fayed Antoine Traboulsi, Álvaro 
Borba Modernell

29/02 - Alexandre Ferreira Pinto de Araújo, Fernanda 
Cardoso Miziara, Cláudio Oppenheimer, Cristiane de 
Quadros Miranda

01/03 - Ruy Montenegro, Davi Francisco Dias 
Guimarães, André Luiz Souza da Silveira, André 
Tibirica Fuao, Askanio Stanislau Ferreira Pincowsky, 
Carlos Alberto Amorim Junior, Daina Diniz Machado, 
Maria Helena Serra Salgado, Murilo Soares de 
Andrade Junior, William Martins da Silva, Valmir 
Jacinto Pereira Junior, José Carneiro Vasconcelos 
Junior, Marcelo Marques Moreti, Wesley Almeida 
Ferreira

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Pedro Henrique Coelho Straatmann, Rodrigo Gouvea Cicutti, João Victor Caballero Rodrigues, Andrielly Alvaro Oliveira Silva, Ernane Fidelis Filho, Leonardo Lima Chagas, Bruno Chaves Salomão

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

23/02/2019 (Sábado)
Ângela Maria Marques
24/02/2019 (Domingo)

Alfredo Eustáquio

EMIATE

O EMIATE, por meio dos Amigos Voluntários, Sócios 
do Iate Clube de Brasília, vem há alguns anos ajudando 
instituições beneficentes como creches, asilos, casas de 
apoio a portadores de HIV, entre outros. No ano de 2019, 
o setor quer bater recordes e ajudar ainda mais pessoas 
necessitadas. Por isso, um baú já está instalado na 
Academia do Clube, para que os Sócios possam depositar 
donativos (calçados, roupas, brinquedos, roupas de 
cama, roupas de bebê, material de limpeza, alimentos, 
entre outros). As contribuições podem ser deixadas 
também na Secretaria do Emiate, agora localizada no 
Edifício Multifunções, ou nos baús do Emiate espalhados 
pelo Clube. Toda contribuição será bem-vinda.

As inscrições para os cursos ministrados pelo EMIATE 
estão abertas. As atividades tiveram início no dia 11 de 
fevereiro e terão 10 meses de duração. As inscrições 
podem ser feitas na Secretaria do setor, no 1º andar do 
Edifício Multifunções, de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 18h. Mais informações: 3329-8745 ou 99674-7786.

Campanha da Solidariedade EMIATE desenvolve os talentos dos 
Sócios

CURSOS FAÇA SUA INSCRIÇÃO

RITMOS
Segunda e quarta-feira, das 10h às 11h e das 
18h30 às 19h30.
Professor: Paulo Pivetta

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

DANÇA DE 
SALÃO

Segunda e quarta-feira, das 20h às 21h - 
possibilidade de aula pela manhã de 9h às 10h.
Professor: Paulo Pivetta

ENCONTRO 
COM A ARTE

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

MOSAICO Quarta-feira, das 14h30 às 17h.
Professora: Elinor Caleffi (Nonô)

PINTURA
Sexta-feira, das 9h às 12h (turma para inici-
antes).
Professora: Jaqueline Eickhoff

VIOLINO

Terça e quinta-feira, das 15h às 16h e 16h às 17h 
(5 a 13 anos);
Terça e quinta-feira, das 18h às 19h (reservado 
para adultos);
Sexta-feira, das 11h às 12h, 15h às 16h e 16h às 
17h (5 a 13 anos).
Professora: Kedma Janina Lourenço Gouveia 
Mastella

FAÇA SUA INSCRIÇÃO 
PARA A 

TURMA DE

 IPHONE E IPAD 

Segunda, quarta e sexta, das 18h30 às 21h30
Local: Edifício Multifunções

INFORMÁTICA
 Segunda, quarta e sexta, das 18h30 às 21h30
Local: Sala de Informática do Ciate
Professor: Marcos Vale


