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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

As aguardadas obras do Edifício Multifunções tiveram 
início recentemente e estão previstas para durar 120 
dias. Os principais serviços licitados e contratados 

incluem o reforço estrutural da laje do 1o piso, que fica 
sobre as quadras de Squash, a caixa para escada e elevador, 
os revestimentos internos e externos, o breeze na fachada, 
esquadrias, banheiros, passarela metálica de ligação entre 
o edifício e a quadra de treinamento de patinação, forros e 
pintura, além da instalação do elevador.

“A conclusão desta obra, há mais de dez anos parada, 
é um antigo e grande anseio do Associado Iatista, cuja 
conclusão foi um compromisso desta administração. Ali 
instalaremos o EMIATE, com salas de dança de salão, salas 
para cursos de pintura e mosaico, com toda a estrutura 
e equipamentos necessários às modalidades, além de 
espaços para os demais cursos e atendimento ao quadro 
Social”, explicou o Comodoro Edison Garcia.

Segundo a arquiteta responsável pelo projeto, Patrícia 
Floriano, as instalações do EMIATE ficarão no primeiro 
pavimento. Além das salas descritas pelo Comodoro, o 
local também abrigará a parte administrativa do setor, com 
recepção e sala de atendimento, além de banheiros. “O 
novo espaço vai centralizar as várias atividades em um 
único  local, com salas de aulas condizentes com cada 
perfil. Essa meta é um sonho que estamos conquistando 
e resultará em maior mobilização e integração do Sócio. 
Trata-se de um espaço para atrair a melhor idade. Não 

COMEÇARAM AS OBRAS NO EDIFÍCIO MULTIFUNÇÕES

apenas buscar soluções de saúde física, motora e trabalhos 
de memorização, mas um local convidativo, aconchegante, 
para convivência e interação”, disse a Presidente do 
EMIATE, Nídia Fernandes, destacando ser este mais um 
compromisso cumprido pela atual administração.

Para a artista plástica e Vice-diretora Cultural, Sílvia 
Frabetti, esse espaço é uma grande conquista. “Há anos 
pedimos um local apropriado para realizações de nossas 
obras e cursos do EMIATE. Essa é mais uma realização 
dessa Comodoria, que tanto se preocupou em terminar 
obras deixadas por gestões passadas e nos presenteará com 
esse espaço exclusivo, que motivará ainda mais o grupo de 
artistas que vem crescendo no Clube”, disse.

O novo Centro Administrativo do Iate também será 
instalado no Multifunções, no segundo pavimento, 
concentrando vários setores em um mesmo ambiente. 
“Seguramente, isso vai proporcionar mais eficiência na 
prestação dos serviços e economia na gestão do Clube”, 
disse o Comodoro.  Ali serão instalados o setor de RH, sala 
de treinamento com 15 lugares, Comunicação, Eventos, 
Tesouraria, Contabilidade e Jurídico, salas de reunião 
e atendimento, uma copa, centro de convivência dos 
funcionários, banheiros, um  auditório com 40 lugares e 
uma sala de despachos do Comodoro e Superintendente, 
ficando mais perto dos setores. As salas da Comodoria e 
Superintendência ficarão no prédio da entrada do Clube, 
junto ao Centro de Atendimento ao Sócio.



JORNAL DO IATE Edição nº 29, 22 a 28 de julho de 20172

ATOS E CONTRATOS
EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 011/2017
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 08 de agosto 
de 2017, às 15h, na sala de treinamento da náutica, propostas comerciais 
observando o menor preço global por lote para a AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIO, COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM, para utilização em seu 
ambiente de trabalho.

O Edital completo e demais especificações estarão à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações e Contratos, SCEN trecho 02, conjunto 04, 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou pelo www.iatebsb.com.br. 

Brasília, 21 de julho de 2017.

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Presidente da Comissão

ENGENHARIA

ACADEMIA

DOL

EMIATE

SOCIAL

Para a realização da reforma da recepção, a 
Academia estará fechada nos dias 22 (sábado) e 23 
(domingo) de julho.

Será realizada, na próxima semana, a pintura da 
fachada e das luminárias do Iate Shopping. A obra 
terá início nesta segunda, dia 24, será realizada por 
segmentos e deverá durar cinco dias. Durante o período, 
o local sofrerá interdições temporárias e localizadas - 
por segmento que estiver em obras.

Estão abertas as matrículas para o 2º Semestre dos 
cursos do Emiate. Aproveite para fazer sua pré-inscrição 
para aula de violão, que será às segundas, terças e 
quartas, das 17h e 21h, ao custo de R$ 100. Estão 
abertas também as pré-inscrições para a nova turma de 
pintura em tela, todas as sextas-feiras, das 09h às 12h, 
por R$ 75 ao mês. Ainda tem vagas disponíveis para as 
aulas de Ritmos e Mosaico. As de Ritmo acontecem às 
segundas, das 18h30 às 19h30, por R$ 75 ao mês, e as 
de Mosaico, às terças, das 9h30 às 12h, e às quartas, das 
15h às 17h30, também por R$ 75 ao mês. As inscrições 
podem ser feitas na Secretaria do Emiate, de segunda a 
sexta, das 9h às 18h. Mais informações: 3329-8745 ou 
99674-7786.

A Festa Junina do Iate Clube de Brasília, o Arraial 
mais badalado de Brasília, é destaque na Agenda da 
Revista Caras, publicação de circulação nacional. Este 
ano, a festa reuniu cerca de 17 mil pessoas em três 
animadas noites, com muita música, boa comida e gente 
bonita. Confira as imagens na Caras desta semana.

Devido às obras que estão sendo realizadas no 
Edifício Multifunções, as quadras de Squash ficarão 
interditadas por um período de 60 dias, para execução 
de reforço estrutural da laje de cobertura, a partir desta 
segunda-feira, dia 24.  Além disso, os vestiários masculino 
e feminino que atendem ao setor de Tênis, Náutica, 
Squash, e Patinação serão interditados para execução do 
mesmo serviço, de 31 de julho a 24 de setembro. Neste 
período, poderão ser utilizados os vestiários do Ginásio, 
das piscinas semi-olímpicas e do andar térreo da Sede 
Social. A administração pede desculpas aos Sócios pelo 
desconforto e conta com a compreensão e apoio para a 
conclusão dessa obra tão importante para o Clube.

Reforma da recepção

Reforma do Iate Shopping

Matrículas abertas

Festa Junina do Iate na Revista Caras

Interdição das quadras Squash



JORNAL DO IATEEdição nº 29, 22 a 28 de julho de 2017 3

TÊNIS

NÁUTICA

No último  domingo (16/7), houve a confraternização 
de entrega dos troféus do torneio de tênis de duplas mistas 
Iate com Amor. O torneio, realizado em comemoração 
ao Mês dos Namorados, teve início no dia 26 de junho. 
Segundo o 1º Vice-comodoro e Diretor de Tênis, Gilson 
Luz, o evento sempre atrai muitos casais praticantes 
da modalidade além de duplas mistas formadas nas 
Categorias “A” e ”B” e todo ano promove excelentes 
disputas nas quadras de saibro do Clube.

Na última segunda-feira, o Iate recebeu um novo e 
moderno cais flutuante com fingers para atracação de 
lanchas. Único de Brasília com essas características, o 
cais foi projetado pela Vice-diretora de Iatismo, Celina 
Mariano, depois de amplo estudo realizado com a 
Diretoria de Engenharia, para que flutue instalado em 
área com a cota mínima do Lago, definida pela Adasa. 
O objetivo é aproveitar melhor o espaço da Dársena II 
e criar vagas molhadas para lanchas, já que o local não 
tem profundidade suficiente para que veleiros atraquem.

O cais foi construído sob medida, após licitação, 
por uma empresa especializada do estado de São Paulo 
e chegou pronto a Brasília, em três carretas, e já está 
instalado. A Diretoria de Engenharia cuidou de toda a 
parte técnica, realizou testes nos produtos e acompanhou 
remotamente sua produção. Paralelamente, o setor 
preparou reforço na estrutura da parte do cais fixa pré-
existente para receber o flutuante. Os flutuantes são de 
concreto, com seis fingers de 10m cada e atracam 12 
lanchas, sem atrapalhar a manobra dos veleiros que vão 
atracar no cais principal.  “Cada flutuante vai ter uma 
torre de serviço, com iluminação, energia elétrica e 
ponto de água”, explicou Celina.

O cais flutuante será inaugurado durante a Regata 
Comodoro, no dia 06 de agosto. “Desde 2014 temos 
trabalhado no projeto de investimento de ampliação 
do Píer e dos fingers. Esta era uma demanda antiga e 
conseguimos entregar com o padrão de qualidade 
esperado pelos Associados. O novo píer já contratado 
será entregue em setembro”, disse o Comodoro Edison 
Garcia.

Mais uma vez o Iate Clube sediará um evento 
relevante, o Campeonato Brasileiro da Classe Star, que 
acontecerá de 27 a 30 de julho. As competições terão 
a participação de velejadores de vários estados. Mais 
informações pelo site do Clube: www.iateclubedebrasilia.
com.br/nautica. 

A Diretoria de Esportes Náuticos informa aos os 
interessados em velejar que foram retomadas as aulas 
de Vela Jovem-Adulto, que são realizadas aos finais de 
semana. Ao todo, são quatro aulas com duração de 3h 
cada, no valor de R$ 300,00 para Sócios.

Há, ainda, a disponibilidade do Curso de Windsurf, 
no valor de R$ 300,00, com cinco aulas, com 1h30 de 
duração cada. As aulas também são realizadas nos finais 
de semana. Mais informações na Secretaria Náutica ou 
pelos telefones: 3329-8747 e 3329-8748.

17º Torneio de Tênis Iate com Amor

Novo cais flutuante do Iate Campeonato Brasileiro da Classe Star 
2017

Venha velejar no Iate

PREMIAÇÃO/2017
DUPLA MISTA “A”

Dupla Campeã:  Gilson Luz / Rosa Okamura
Dupla Vice – Campeã: Rafael Valle/Denise Morheb

DUPLA MISTA “B”
Dupla Campeã: Evandro Catunda/ Claudia Vieira
Dupla Vice – Campeã: George Marcel/ Juliana Grossi

PROGRAMAÇÃO

27/07 Abertura do Campeonato a partir das 10h no Espaço 
Gourmet da Náutica

27/07 Regatas a partir das 14h30

28 a 30/07 Regatas a partir das 9h30 (sendo que no dia 30/07 após 
as regatas terá a premiação dos velejadores).
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DIRETORES DO DIA

22/07/2017 – Sábado 
Helton Freitas

23/07/2017 -Domingo
 Edward Cattete

ANIVERSARIANTES
22/07 Torben Schmidt Grael, Luiz Carlos Attie, 
Antonia Ponte Alencar de Carvalho, Mario Habka, 
Paulo Cesar Mafra Pelanda, Fabio Resende da Silva, 
Frederico Inocente Messias, Gabriela Lins Passos, 
Alexandre Rodrigues Frota Neves, Helena Vitoria 
Zuma e Maia, Denilson Fonseca Goncalves, Eli 
Issa, Andrea Soares Rodrigues, Daniele Fonseca 
Chaves                  

23/07 Lucas Jacinto Bauer, Sebastiao Augusto 
Buani, Adriana Machado Orlandi, Joao Claudio 
Amancio Dias, Andre Luiz Andrade Bobroff, Tania 
Maria Bastos Guedes, Carlos Alvares da S. Campos 
Neto, Rosa Nhuch Boianovsky, Leda Maria de 
Oliveira Magalhaes, Mauricio Menezes de Souza               

24/07 Rodrigo Mendes de Siqueira Rodrigues, 
Mariana Franco do Carmo, Joao Matos da Silva 
Filho, Luiz Carlos de Medeiros Filho, Thomaz 

Passos Ferraz Moreira, Antonio Jose de O Telles de 
Vasconcellos, Francisco Jose Goncalves Novais, 
Pedro Fernandes de Melo, Joao de Morais Silva, 
Rodrigo Mendes de S. Rodrigues, Adriana Martins 
Sousa Cunha             

25/07 Konrad Munis Pereira da Rocha, Meiry 
Batista de Carvalho, Sidney Cristovao do Monte 
Valle, Roberto Pompeu de Sousa Brasil Neto, 
Glauco Vinicius Santos , Admar Gonzaga Neto, 
Marcello Katalinic Dutra, Debora de Paula Silveira 
Moura Martins, Alexandre Fontoura Bezerra, 
Jose Carlos Nespoli Louzada, Elismar Teixeira 
Vasconcelos, Marcelo Braconi de Oliveira, Rafael 
Barbosa Roda Figueiredo, Carlos de Gaulle 
Evangelista, Viviane Ferreira De Lima Soares  
     
26/07 Antonio Augusto Pinto Pinheiro, Fernando 
Pauro Oliveira, Rodrigo Pereira de Mesquita, 

Walquiria se Oliveira Moraes, Alexandre 
Valadares Sucupira, Wlanir Santana P. Almeida, 
Alexandre Valadares Sucupira, Erasmo Aimone 
Pinto Junior, Mariana Vizeu Calvo                   

27/07 Ricardo Cambiaghi C. de Moraes, Frederico 
Medeiros de Souza, Walmer Antonio Fellet Filho, 
Christina Frediani Barbosa, Monica Feres Cardillo, 
Thiago Seyffarth de Andrade, Andre Venancio 
da Silva, Sergio Eduardo Correia Costa Gomide, 
Otavio Ribeiro Damaso, Humberto Luiz Ribeiro 
da Silva, Ana Cristina de Cesaro Moura          

28/07 Paulo Camillo Vargas Penna, Marco Antonio 
de Brito Moreira, Jorge Nocello de Souza Junior, 
Antonio Carlos Xavier Gomes, Hartmut Gunther, 
Marilia de Oliveira Telles, Marcio Machado Vieira

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Adalberto Ferreira Romar, Adenalva Lima de Souza Beck, Patrícia Lourenço Silva

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

SOCIAL

Já adquiriu seu ingresso para o Luau do Iate? 
Este ano, a atração principal será umas das bandas 
brasilienses mais bem-sucedidas, o Capital Inicial. A 
banda apresentará, no dia 11 de agosto, na Orla do 
Iate, seus maiores sucessos, no show Acústico NYC, 
que será apresentado pela primeira vez no Distrito 
Federal. Haverá, ainda, apresentação de VJ e Praça de 
Alimentação com Food Trucks. Os ingressos custam 
R$ 50 (ingresso individual) e R$ 75 (lugar à mesa) para 

Luau do Iate com Capital Inicial 

Sócios, e R$ 100 (ingresso individual) e R$ 125 (lugar à 
mesa) para não-sócios - preços relativos ao 2º lote. As 
vendas são realizadas na Secretaria Social do Iate (de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 
8h às 14h) e também pela Bilheteria Digital, na Internet 
e pontos físicos. Atenção: não é cobrada taxa de emissão 
para os ingressos adquiridos na Secretaria do Iate e na 
loja Bilheteria Digital do Brasília Shopping.


