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

Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira 
Patrono do Iate Clube
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NÁUTICA

ESPECIAL

Show de Patinação “Ritmos” 
atrai grande público

Náutica:
Campeonato do DF da Classe Optimist será disputado entre 12 e 15/11, na Raia Norte, em frente ao Iate
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Iate realiza palestra sobre 
liderança motivacional 

O Iate Clube de Brasília possui 
a tradição de apresentar re-
nomados profi ssionais para 

ministrar palestras sobre diversos te-
mas. Em novembro, o convidado é 
o executivo da Dale Carnegie® Trai-
ning, David Green. Com o tema En-
gajamento de Pessoas pela Liderança 
Motivacional, o palestrante promete 
responder aos questionamentos de 
consultores, diretores de empresas 
públicas e privadas, professores e ou-
tros profi ssionais que estiverem pre-
sentes no evento, que será realizado 
nesta quinta-feira (17/11).

Green já visitou vários países para 
auxiliar na capacitação de profi ssio-
nais. Ele passará um pouco da expe-

M ais uma vez, o tradicional Show de Fim 
de Ano da turma de Patinação do Iate 
Clube de Brasília foi um sucesso. Com 

uma iluminação envolvente, efeitos especiais, 
fantasias esvoaçantes e muita dedicação dos 
atletas, o espetáculo “Ritmos”, realizado em 5 e 
6 de novembro, emocionou o público.

Cerca de mil pessoas por noite fi caram “hipnoti-
zadas” ao ver as coreografi as exclusivas, baseadas 
nos passos da Dança de Salão, apresentadas por 
160 alunos. Vale ressaltar que o evento foi prepa-
rado durante mais de seis meses e mobilizou gran-
de parte dos funcionários da nossa instituição.

Para o comodoro, Mario Sergio da Costa Ramos, a 
apresentação foi a oportunidade que a turma da 
Patinação teve para mostrar o trabalho realizado e 
os conhecimentos obtidos ao longo de 2011. “Além 
disso, por meio do evento, conseguimos motivar os 
alunos e toda a equipe envolvida, reforçando ainda 
mais a importância da modalidade dentro do nosso 
Clube”, fi naliza.

Acesse www.iateclubedebrasilia.com.br e confi ra as 
fotos da apresentação.

PATINAÇÃO

que podem ser usados para a equipe 
sentir-se engajada; e

• Fazer compromisso de usar os princí-
pios para infl uenciar o engajamento 
positivo na organização.

Além de Green, outro palestrante tam-
bém participará do evento: Ciro Daniel. 
O profi ssional, especialista em Comporta-
mento, Comunicação e Relacionamento 
Interpessoal, é um dos mais respeitados 
componentes da Dale Carnegie® Training.

As inscrições para a palestra são gratui-
tas e devem ser feitas por meio do site 
www.iateclubedebrasilia.com.br. O par-
ticipante, no entanto, deve trazer no 
dia do evento um brinquedo (usado ou 
novo), que será doado para crianças de 
instituições carentes.

Serviço:

Palestra: Engajamento de 
Pessoas pela Liderança 

Motivacional

Data: 17 de novembro 
(quinta-feira), 

a partir das 19h30 

Local: Salão Social

DIRETOR
DO DIA

12/11/2011
Sábado

Álvaro Veiga

13/11/2011
Domingo
Ricardo Queiroz

Atenção, velejadores!
De acordo com o artigo 21 do Regimento Inter-
no do Setor Náutico, as embarcações das classes 
Optimist, Laser, Dingue, Holder e semelhantes 
deverão, após a utilização, ser alojadas nas pra-
teleiras horizontais e verticais, disponíveis no 
galpão. Vale destacar que quando a embarcação 
for utilizada no dia seguinte, ela poderá perma-
necer no piso do galpão. 

Objetos serão 
exibidos para receber 
identifi cação
No período de 18 a 27 de novembro serão ex-
postos, na área localizada em frente ao galpão, 
cascos de embarcações, pranchas, velas e outros 
materiais náuticos. A fi nalidade da ação é fazer 
com que os objetos sejam identifi cados por seus 
proprietários. Após o período, as partes não re-
quisitadas serão itens de oferta em leilão, do-
ação ou, quando o material não for utilizável, 
descartado como entulho.

Iate sedia Centro-Oeste 
de Laser
Nos dias 12, 13 e 15 de novembro será disputada a 
30ª edição do Centro-Oeste da Classe Laser. A com-
petição será realizada na Raia Norte, em frente ao 
Iate Clube de Brasília. O campeonato regional tem 
peso 3 para o ranking nacional e peso 4 para a 
classifi cação estadual. E, por isso, costuma receber 
velejadores de outros estados, o que classifi ca o 
evento como um dos mais importantes da região. 
As inscrições poderão ser feitas na Secretaria Náu-
tica mediante o pagamento de R$ 50. 

Iatistas no Mundial 
Devido ao envolvimento dos professores no 
56º Campeonato Mundial de Patinação Ar-
tística, que será realizado entre 12 e 27 de 
novembro, no Ginásio Nilson Nelson, as au-
las de patinação serão suspensas durante o 
período da disputa. No dia 28/11 (segunda-
-feira), as aulas retornam normalmente. Alu-

nas da Escola de Patinação do Iate Clube de Brasília, juntamente com 
atletas de outras academias, se apresentarão na Cerimônia de Aber-
tura. Além disso, a dupla Marcela Mendonça e Henrique Pamplona, 
e a professora de Patinação do Iate, Tathiana Resende, vão competir 
em duas categorias.

Torneio Camelis da Classe Laser
A primeira etapa do Torneio Camelis da Classe Laser foi realizada 
no feriado de 2/11, na Raia Norte, em frente ao Iate, e contou 
com a participação de 15 velejadores. Com poucas rajadas de 
ventos, foram disputadas apenas duas regatas em cada catego-
ria. Confi ra os resultados provisórios:

• Standard: 1º lugar: Marcello Katalinic (Ziga); 2º lugar: João 
Ramos e 3º lugar: Rafael Dias; 

• Radial: 1º lugar: Ricardo Paranhos; 2º lugar: Bruno Lóssio e 
3º lugar: Victor Ho; 

• 4.7: 1º lugar: Felipe Rondina, 2º lugar: Victor Sampaio e 3º 
lugar: Mateus Steytler.

Star: Iatistas participam de duas 
competições
Os velejadores da Classe Star Alexandre Figueiredo de Freitas, 
Cesar Rodrigues Alves e Luiz André Almeida Reis representaram 
o Iate Clube de Brasília no campeonato Hemisfério Sul 2011, re-
alizado entre 28/10 e 2/11. A competição contou com a presença 
de velejadores de renome, como Lars Grael, Robert Sheidt, Gas-
tão Brum, entre outros. Foi um campeonato de ventos fortes, 
com rajadas que chegaram a 30 nós.  

Já de 4 a 6 de novembro, os Iatistas participaram da Taça Royal 
Thames. Após a realização de seis regatas, foi defi nido o resultado 
fi nal: Alexandre Freitas e o timoneiro Admar Gonzaga conquista-
ram a 4ª posição; Cesar Alves e Pedro Trouche fi caram em 7ª e a 
dupla Luiz André Reis/Samuel Gonçalves chegou em 9º lugar.

DF de Optimist
De 12 a 15 de novembro, a Raia Norte do Iate receberá os atle-
tas da Classe Optimist para a disputa do Campeonato do DF. A 
programação segue com regatas a partir das 13h30 em 12/11 (sá-
bado) e às 9h30 nos demais dias. As inscrições poderão ser reali-
zadas na Secretaria Náutica até 30 minutos antes das regatas do 
primeiro dia.

Circuito de Corridas 
chega à última etapa
A 3ª etapa do Circuito Iate Clube de Corridas 
será realizada em 26 de novembro (sábado), 
a partir das 9h. A concentração será na Por-
taria do Ginásio de Esportes e, no total, serão 
5,3 km de percurso. Ao fi nal da competição, 
que teve início em agosto, o Clube montará 
um ranking de corredores e os primeiros colo-
cados de cada categoria serão premiados com 
troféus. 

ATLETISMO

riência de quase 25 anos no assunto e 
tem como objetivo principal a aborda-
gem dos seguintes tópicos:

• Mostrar a importância do engajamen-
to de colaboradores na atualidade, 
por meio de estudo de caso;

• Identifi car os princípios fundamentais 



DO COMODORO
Palavra

ANIVERSARIANTES
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Caros Iatistas,

E ntre 3 e 6 de novembro, 
participamos do Congresso 
Brasileiro de Clubes 2011, 

o maior e mais completo encontro 
do segmento clubístico nacional. O 
evento, realizado na cidade Salva-
dor, Bahia, é uma grande oportuni-
dade para a troca de experiências e 
conhecimentos, que sempre contri-
buem para avanços e melhorias da 
nossa instituição. 

Palestras técnicas e motivacionais, 
discussão de temas relevantes, co-
mo a Nova Lei Pelé – que repas-
sará à Confederação Brasileira de 
Clubes (CBC) 0,5% da verba arre-
cadada das Loterias Federais para 
a formação de atletas olímpicos e 
paraolímpicos –, o concurso “Ca-
sos de Sucesso”, entre outras ati-
vidades, formaram a programação 
do encontro deste ano. Durante 
o evento, para a nossa felicidade, 
constatamos que o Iate Clube de 
Brasília segue fi rme entre as me-
lhores instituições do país.

O Congresso, que tem como obje-
tivo possibilitar uma administração 
de excelência nos clubes, também 
nos permitiu elencar uma série de 
ações e ferramentas que nos aju-
darão a aprimorar ainda mais a 
gestão do nosso Clube.

Boa semana,

Mario Sergio da Costa Ramos

12/11 George Raulino, Maria Inês Freitas de Oli-
veira, Manuel Ronaldo de Oliveira Simeão, Lúcia 
Maria de Macedo Dantas, Olavo Gonçalves Diniz 
Júnior, Bruno Gontijo Nóbrega, Cármen dolores 
Cardoso Bastos, João Luis Grando, Luciana Name 
Marins, Humberto Luiz Marquez Marchesi, Leib-
nitz Alexandre M. Carneiro, Hélio Fausto de Sou-
za Júnior, Telma Rosana Alkimin e Túlio Gualda 
Agnesini.

13/11 Danielle Godoy Garcia Coelho, Regina Fáti-
ma de Souza Cruz, Suzana Silber Zambelli, Antônio 
César Alves de Albuquerque, Fause Nabil El Haje, 
Sílvia Regina Santana Carvalho, Janaína Corrêa de 
Sá Santos, Luciana Felíce Barbeiro, Eni Maria Dutra 
de Araújo e Lincoln Princivalli de A. Campos.

14/11 Ruda Carvão Nunes, Sandra Jeanne Neves 
Soares, Carlos Antônio Velho Machado, Simon 
Pitel, Getúlio Américo Moreira Lopes, Marta 
Aparecida Rocha, Denis Martins e Rodrigo Cha-
ves da Silva Batista.

15/11 Paulo Henrique Ferreira Deud, Alberto 
Fernandes de Sousa, Nadim Haddad, Valmir An-
tônio Amaral, Cristiano Abdalla Guimarães, Mar-
cus Pereira Aucélio, Marcello Araripe Coelho de 
Almeida, Rafael Fernandes Innecco, Jorge Luiz 
Morim da Fonseca, José Antônio Fischer Dias, 
Eduardo de Aquino Alarcão, Artur Milhomem 
Neto, Paulo Ricardo Colares Fernandes, Rafael 
Crispim Gonçalves, Elíbio Leopoldo Rech Filho, 

Juan Ramon Campos Fleischmann, Marcelo da 
Silva Araújo Tavares, Carlos Eduardo M. M. Al-
ves, Carolina Cunha Canto de Miranda e José 
Gabriel Medef Filho.  

16/11 Sílvia Flora Lobo N. da Gama, Natacha 
Ann Chloe Banak, Raimundo Nonato Fialho 
Mussi, Katia Helena César Neto, Valdemar Ot-
tani, José Roberto da Cunha Peixoto, Igor da 
Cunha Chaves, Thiago Crispim Loureiro, Adriane 
Azevedo Sarres Brandi, Valeria Maia e Souza, 
Marcelo Barbosa Coelho, Jorge Luiz Chaves No-
vaes, Evelise Silva Cavalcante, Ana Luísa de M. 
Ribeiro Dornelles, Fábio Vaisman, Mônica Soares 
Velloso, Marco Antônio Gonçalves Jardim e Júlio 
César Oliveira Silva.    

17/11 José Oliveira da Silva, Cláudio Ramos de 
Oliveira, Cláudio Dias de Almeida, Luciana de 
Medeiros Ribeiro, Carlos Weastone Corrêa da 
Costa, Alexandre Macedo Galliza, Carlos Roberto 
Santos, Ennemann da Costa Pimentel e Lúcia Paes 
Barreto.    

18/11 Leila Daher, Wilson José de Paula, José 
Bergallo Vaz, Jibran El Hadj Neto, Valeria Cas-
tejon Garcia Rayol, Mario César Lopes Barbosa, 
José Lacerda Gomes, Augustus César de Araújo, 
Christianne Campos P. da Costa Noronha, Nisio 
Edmundo Tostes Ribeiro Filho, Georges Carlos 
Fredderico M. Seigneur, André Antônio Carneiro 
e Cláudia Franca Brisolla.

TÊNIS

AGENDA

Quinta Cultural 
Data: 24/11
Local: Antiga Sede

Torneio de Tênis Infantil
Data: 19 e 20/11 
Local: Quadras nº 10, 11 e 12

Sports Night Fest 3
Data: 3/12 
Local: Salão Social

AVISO
CONSELHO 
DELIBERATIVO
ATO DELIBERATIVO 
006/2011
O PRESIDENTE DO CON-
SELHO DELIBERATIVO DO 
IATE CLUBE DE BRASÍLIA, 
no uso de suas atribuições 
(Estatuto, art. 82 e Regi-
mento Interno art. 45) e 
considerando as decisões 
tomadas na reunião extra-
ordinária de 7 de novem-
bro de 2011, convocada por 
21 (vinte e um) Conselhei-
ros, faz saber que o Cole-
giado aprovou: 

• por unanimidade, a Ata 
da Sessão Solene e das 
Reuniões Ordinária e 
Extraordinária do Con-
selho Deliberativo de 31 
de agosto de 2011; 

• por maioria, referendar 
a Decisão n.º 023/2011, 
do Presidente do Conse-
lho Deliberativo, no to-
cante à auto convocação 
do Conselho, na reunião 
de 7.11.2011;

• com vinte e dois votos 
contrários, o parecer 
da Comissão, referente 
à Churrasqueira nº 3 – 
Proc. Adm. 071/2011;

• com vinte e cinco votos 
contrários, o parecer da 
Comissão, referente ao 
empréstimo concedido 
à concessionário – Proc. 
Adm. 069/2011, com o 
voto de desempate do 
Presidente; 

• com dezoito votos con-
trários, o parecer da 
Comissão, referente 
ao Espaço Gourmet da 
Náutica – Proc. Adm. 
070/2011;

• com dois votos contrá-
rios, o parecer da Comis-
são, referente ao Res-
taurante da Sede Social 
– Proc. Adm. 069/2011; e

• com dois votos contrá-
rios, o parecer da Co-
missão, referente ao uso 
dos telefones celulares 
a Diretores, Assesso-
res, Comodoria e em-
pregados – Proc. Adm. 
069/2011.    

Publique-se

Brasília, 8 de novembro de 
2011.

AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho 
Deliberativo

Atividades aquáticas suspensas em 14/11
As aulas de Natação e Deep Water não serão realizadas nesta segunda-feira 
(14/11). O motivo é a compensação de horas extras existentes dos professores da 
área. As atividades voltam ao normal na quarta-feira (16/11).

Obras na Lanchonete do Espaço Saúde
Para proporcionar mais conforto aos sócios do Iate, a Lanchonete do Espaço Saúde 
passará por reforma a partir deste sábado (12/11). A Diretoria Administrativa e de 
Recursos Humanos informa que todas as medidas serão tomadas para minimizar 
eventuais transtornos ao quadro social. Com o objetivo de suprir as principais de-
mandas dos sócios, os serviços da lanchonete serão oferecidos por outra empresa. 
Os alimentos que vão ser disponibilizados são aqueles que não necessitam ser 
manipulados. Salgados assados, sanduíches naturais, pão de queijo, bebidas indus-
trializadas e água de coco são alguns exemplos. 

FIQUE POR DENTRO

Na noite da última terça-feira, o Comodoro do Iate Clube de 
Brasília, Mario Sergio da Costa Ramos, recebeu a medalha 
“Amigo da Marinha”, que é concedida às personalidades ou 
instituições que atendam, simultaneamente, aos seguintes 
requisitos: 

• idoneidade moral e conduta pessoal condizentes com 
os padrões que a Marinha exige de seus integrantes;

• interesse pela Marinha e pelos assuntos ligados ao Po-
der Marítimo; e

• atividade destacada em prol dos interesses da Marinha 
ou de outro segmento do Poder Marítimo. 

Na foto, o presidente do Superior Tribunal Militar, almirante-
-de-esquadra Álvaro Luiz Pinto, o comodoro do Iate, Mario 
Sergio da Costa Ramos, e o Comandante do 7º Distrito Naval, 
vice-almirante Walter Carrara Loureiro, registram mais essa 
conquista para o nosso Clube.

ATO DA COMODORIA 
AC 47/2011
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso 
das atribuições que lhe confere o inciso III do 
artigo 92 do estatuto do Clube,

R E S O L V E

NOMEAR o associado Sr. ÁLVARO JOSÉ LINDO-
SO VEIGA – P/0405, para o cargo de Diretor 
Administrativo e de Recursos Humanos.

Brasília, 08 de novembro de 2011.

MARIO SERGIO DA COSTA RAMOS
Comodoro 

AVISO DE EDITAL DE 
LICITAÇÃO - TOMADA DE 
PREÇO Nº 004/2011
O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que re-
ceberá, no dia 24 de novembro de 2011, às 
16h, na Sala de Reunião da Comodoria, pro-
postas de preços para PROJETO E EXECUÇÃO 
DE FUNDAÇÃO E BALDRAMES PARA COBER-
TURA DAS QUADRAS DE TÊNIS G1 E G2.

O Edital completo e demais especifi cações 
estarão à disposição dos interessados na Di-
retoria de Engenharia, SCEN trecho 02 con-
junto 04, de segunda a sexta-feira, das 9h às 
17h, ou pelo www.iatebsb.com.br.

Brasília, 8 de novembro de 2011.

ANDRÉ RUELLI
Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação do Iate Clube de Brasília

AVISO DE EDITAL
VENDA DIRETA Nº 001/2011
O IATE CLUBE DE BRASÍLIA comunica ao público 
em geral, que realizará no dia 26 de novembro 
de 2011, às 10h30, na Área Norte do Clube, a 
venda direta de bens móveis inservíveis, de sua 
propriedade. 

O Edital completo encontra-se à disposição dos 
interessados na Diretoria de Patrimônio e Supri-
mentos do Clube, no SCEN trecho 2 conjunto 04, 
de segunda -feira a sexta-feira, das 9h às 18h.

Brasília-DF, 10 de novembro de 2010.

Mario Sergio da Costa Ramos
Comodoro do Iate Clube de Brasília

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO
DECISÃO 026/2011 

O Presidente do Conselho Deliberativo do Iate Clu-
be de Brasília, no uso de suas atribuições e tendo 
em foco o Relatório da Comissão Permanente n.º 
002/06, e, ainda, observando o disposto no art. 67, 
§§ 2º, 3º e 4º, do Estatuto. 

RESOLVE:

1. Declarar a existência, nesta data, de duas vagas 
no Quadro Suplementar de Conselheiros Natos do 
Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasília 
(art. 69, § 4º, do Estatuto);

2. Declarar que, na forma do art. 69, § 5º, do Es-
tatuto, o Conselheiro Efetivo JOÃO RODRIGUES 
NETO ocupa a primeira posição na lista de acesso 
àquele Quadro;

3. Declarar que, na forma do art. 69, § 5º, do Es-
tatuto, o Conselheiro Efetivo FILINTO FIGUEIREDO 
PACHECO ocupa a segunda posição na lista de 
acesso àquele Quadro; e

4. Declarar que, a partir desta data, os Conselhei-
ros Efetivos JOÃO RODRIGUES NETO e FILINTO 
FIGUEIREDO PACHECO, após consultados e terem 
aceito (Estatuto, art. 69, § 6º), passam a integrar 
o Quadro Suplementar de Conselheiros Natos do 
Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasília.  

OBS: - Republicada devido a erro de digitação.

Brasília, 3 de novembro de 2011.

AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO
DECISÃO 028/2011 

O Presidente do Conselho Deliberativo do 
Iate Clube de Brasília, no uso de suas atri-
buições e tendo em foco o Relatório da 
Comissão Permanente n.º 002/06, e, ainda, 
observando o disposto no art. 67, §§ 2º, 3º 
e 4º, do Estatuto. 

RESOLVE:

1. Declarar a existência, nesta data, de três 
vagas no Quadro Suplementar de Conse-
lheiros Natos do Conselho Deliberativo do 
Iate Clube de Brasília (art. 69, § 4º, do Esta-
tuto), decorrente da venda dos títulos pa-
trimonial e remido do Conselheiro Nato e 
ex-Presidente do Conselho Deliberativo Au-
gusto César José de Sousa, da renúncia do 
Conselheiro Nato Nerione Nunes Cardoso e 
da renúncia do ex-Comodoro Edson Carva-
lho Mendonça;

2. Declarar que, na forma do art. 69, §5º, 
do Estatuto, o Conselheiro Efetivo PEDRO 
AURÉLIO ROSA DE FARIAS ocupa a primeira 
posição na lista de acesso àquele Quadro;

3. Declarar que, na forma do art. 69, §5º, 
do Estatuto, o Conselheiro Efetivo MANOEL 
HENRIQUE PESSOA ocupa a segunda posi-
ção na lista de acesso àquele Quadro;

4. Declarar que, na forma do art. 69, §5º, do 
Estatuto, o Conselheiro Efetivo ROBERTO 
DE CASTRO ALMENDRA ocupa a terceira 
posição na lista de acesso àquele Quadro; e

5. Declarar que, a partir desta data, os Con-
selheiros Efetivos PEDRO AURÉLIO ROSA 
DE FARIAS, MANOEL HENRIQUE PESSOA 
e ROBERTO DE CASTRO ALMENDRA após 
consultados e terem aceito (Estatuto, art. 
69, §6º), passam a integrar o Quadro Suple-
mentar de Conselheiro Nato do Conselho 
Deliberativo do Iate Clube de Brasília.  

Brasília, 8 de novembro de 2011.

AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho Deliberativo

EMIATE

Curso sobre novas tecnologias 
Pensando em manter os sócios do Iate sempre antenados 
nas novas tecnologias, os Amigos Voluntários do Encontro 
Máster do Iate (Emiate) oferecem aos sócios o curso de In-
formática de Verão. As aulas serão práticas para ensinar o 
uso dos dois dispositivos mais vendidos do mundo: Iphone e 
IPad 1 e 2. O curso será realizado em 21, 23 e 25 de novem-
bro, das 10h às 12h, na Antiga Academia. Os interessados 
devem garantir a vaga no Emiate ou na Superintendência, 
ao custo simbólico de 1kg de alimento não perecível, que 
deverá ser entregue no ato da inscrição.  

Alunos participam de 
coquetel
Os alunos dos cursos de Mosaico, Hatha Yoga, Soltando 
a Voz, Fotografi a, Desenho e Pintura, Deep Water e Viva 
Mais participaram da tradicional confraternização de en-
cerramento das atividades na última quarta-feira. Cerca 
de 100 pessoas participaram de um delicioso coquetel, que 
também contou com três apresentações da Companhia de 
Dança Marcelo Amorim. Além da festa, 39 participantes 
dos cursos de Mosaico, Fotografi a, Desenho e Pintura re-
ceberam o certifi cado. O Emiate lembra que as aulas serão 
retomadas logo após o Carnaval de 2012 e os sócios devem 
fi car atentos aos períodos de inscrição.

Torneio para a garotada
A preparação para o 15º Torneio de Tênis Infantil está animada. Meninos e me-
ninas, que possuem entre 5 e 16 anos e fazem parte da Escolinha de Tênis e do 
Centro de Atividades Educacionais do Iate (Ciate), prometem uma competição 
saudável e muito divertida. O evento será realizado no próximo fi m de semana 
(19 e 20/11), a partir das 9h, nas quadras 10, 11 e 12.

Circuito Interno 
As partidas fi nais da 3ª etapa do Circuito Interno de Tênis do Iate serão reali-
zadas em 19 e 20 de novembro (sábado e domingo), nas quadras de saibro. A 
disputa terá jogos da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classes masculina e 2ª, 3ª e 4ª classes feminina. 

NOVOS SÓCIOS

A comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao 
Iate Clube de Brasília:

Maria Cristina Volkmer Medeiros, Rodrigo Carvalho Mendonça, 
Guilherme Augusto Garisto Montes, Larissa Renata Garisto Montes, 

Norton Melo Santos

De acordo com as normas do processo de admissão no 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 princí-
pios e normas que regem o convívio social.

Tributo a Gilberto Gil na 
Antiga Sede
Um dos maiores nomes da música brasileira, o cantor 
Gilberto Gil será homenageado na noite de 24 de no-
vembro, no projeto Quintas Culturais. O evento está 
marcado para às 20h, na Antiga Sede. O responsável 
pelo show em tributo ao compositor baiano será o 
músico Régis Torres. Os ingressos, limitados, dão direi-
to ao serviço de buffet (coquetel volante, água, refri-
gerante e cerveja). Os preços são de R$ 25 para sócios 
e R$ 35 para convidados. 

CULTURA

Melhorias nos Campos de 
Futebol
A equipe de Jardinagem do Iate Clube de Brasília prepara 
novidades para os amantes do futebol. Os profi ssionais co-
meçaram um processo de revitalização do gramado do cam-
po central, o que vai melhorar ainda mais a qualidade do 
local. Além disso, os outros dois campos também passarão 
por manutenções como, por exemplo, uma irrigação mais 
intensa. Para execução dos serviços, o campo central fi cará 
interditado até a conclusão das obras.

Comodoro do Iate recebe 
medalha “Amigo da Marinha”
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Caros Iatistas,

E ntre 3 e 6 de novembro, 
participamos do Congresso 
Brasileiro de Clubes 2011, 

o maior e mais completo encontro 
do segmento clubístico nacional. O 
evento, realizado na cidade Salva-
dor, Bahia, é uma grande oportuni-
dade para a troca de experiências e 
conhecimentos, que sempre contri-
buem para avanços e melhorias da 
nossa instituição. 

Palestras técnicas e motivacionais, 
discussão de temas relevantes, co-
mo a Nova Lei Pelé – que repas-
sará à Confederação Brasileira de 
Clubes (CBC) 0,5% da verba arre-
cadada das Loterias Federais para 
a formação de atletas olímpicos e 
paraolímpicos –, o concurso “Ca-
sos de Sucesso”, entre outras ati-
vidades, formaram a programação 
do encontro deste ano. Durante 
o evento, para a nossa felicidade, 
constatamos que o Iate Clube de 
Brasília segue fi rme entre as me-
lhores instituições do país.

O Congresso, que tem como obje-
tivo possibilitar uma administração 
de excelência nos clubes, também 
nos permitiu elencar uma série de 
ações e ferramentas que nos aju-
darão a aprimorar ainda mais a 
gestão do nosso Clube.

Boa semana,

Mario Sergio da Costa Ramos

12/11 George Raulino, Maria Inês Freitas de Oli-
veira, Manuel Ronaldo de Oliveira Simeão, Lúcia 
Maria de Macedo Dantas, Olavo Gonçalves Diniz 
Júnior, Bruno Gontijo Nóbrega, Cármen dolores 
Cardoso Bastos, João Luis Grando, Luciana Name 
Marins, Humberto Luiz Marquez Marchesi, Leib-
nitz Alexandre M. Carneiro, Hélio Fausto de Sou-
za Júnior, Telma Rosana Alkimin e Túlio Gualda 
Agnesini.

13/11 Danielle Godoy Garcia Coelho, Regina Fáti-
ma de Souza Cruz, Suzana Silber Zambelli, Antônio 
César Alves de Albuquerque, Fause Nabil El Haje, 
Sílvia Regina Santana Carvalho, Janaína Corrêa de 
Sá Santos, Luciana Felíce Barbeiro, Eni Maria Dutra 
de Araújo e Lincoln Princivalli de A. Campos.

14/11 Ruda Carvão Nunes, Sandra Jeanne Neves 
Soares, Carlos Antônio Velho Machado, Simon 
Pitel, Getúlio Américo Moreira Lopes, Marta 
Aparecida Rocha, Denis Martins e Rodrigo Cha-
ves da Silva Batista.

15/11 Paulo Henrique Ferreira Deud, Alberto 
Fernandes de Sousa, Nadim Haddad, Valmir An-
tônio Amaral, Cristiano Abdalla Guimarães, Mar-
cus Pereira Aucélio, Marcello Araripe Coelho de 
Almeida, Rafael Fernandes Innecco, Jorge Luiz 
Morim da Fonseca, José Antônio Fischer Dias, 
Eduardo de Aquino Alarcão, Artur Milhomem 
Neto, Paulo Ricardo Colares Fernandes, Rafael 
Crispim Gonçalves, Elíbio Leopoldo Rech Filho, 

Juan Ramon Campos Fleischmann, Marcelo da 
Silva Araújo Tavares, Carlos Eduardo M. M. Al-
ves, Carolina Cunha Canto de Miranda e José 
Gabriel Medef Filho.  

16/11 Sílvia Flora Lobo N. da Gama, Natacha 
Ann Chloe Banak, Raimundo Nonato Fialho 
Mussi, Katia Helena César Neto, Valdemar Ot-
tani, José Roberto da Cunha Peixoto, Igor da 
Cunha Chaves, Thiago Crispim Loureiro, Adriane 
Azevedo Sarres Brandi, Valeria Maia e Souza, 
Marcelo Barbosa Coelho, Jorge Luiz Chaves No-
vaes, Evelise Silva Cavalcante, Ana Luísa de M. 
Ribeiro Dornelles, Fábio Vaisman, Mônica Soares 
Velloso, Marco Antônio Gonçalves Jardim e Júlio 
César Oliveira Silva.    

17/11 José Oliveira da Silva, Cláudio Ramos de 
Oliveira, Cláudio Dias de Almeida, Luciana de 
Medeiros Ribeiro, Carlos Weastone Corrêa da 
Costa, Alexandre Macedo Galliza, Carlos Roberto 
Santos, Ennemann da Costa Pimentel e Lúcia Paes 
Barreto.    

18/11 Leila Daher, Wilson José de Paula, José 
Bergallo Vaz, Jibran El Hadj Neto, Valeria Cas-
tejon Garcia Rayol, Mario César Lopes Barbosa, 
José Lacerda Gomes, Augustus César de Araújo, 
Christianne Campos P. da Costa Noronha, Nisio 
Edmundo Tostes Ribeiro Filho, Georges Carlos 
Fredderico M. Seigneur, André Antônio Carneiro 
e Cláudia Franca Brisolla.

TÊNIS

AGENDA

Quinta Cultural 
Data: 24/11
Local: Antiga Sede

Torneio de Tênis Infantil
Data: 19 e 20/11 
Local: Quadras nº 10, 11 e 12

Sports Night Fest 3
Data: 3/12 
Local: Salão Social

AVISO
CONSELHO 
DELIBERATIVO
ATO DELIBERATIVO 
006/2011
O PRESIDENTE DO CON-
SELHO DELIBERATIVO DO 
IATE CLUBE DE BRASÍLIA, 
no uso de suas atribuições 
(Estatuto, art. 82 e Regi-
mento Interno art. 45) e 
considerando as decisões 
tomadas na reunião extra-
ordinária de 7 de novem-
bro de 2011, convocada por 
21 (vinte e um) Conselhei-
ros, faz saber que o Cole-
giado aprovou: 

• por unanimidade, a Ata 
da Sessão Solene e das 
Reuniões Ordinária e 
Extraordinária do Con-
selho Deliberativo de 31 
de agosto de 2011; 

• por maioria, referendar 
a Decisão n.º 023/2011, 
do Presidente do Conse-
lho Deliberativo, no to-
cante à auto convocação 
do Conselho, na reunião 
de 7.11.2011;

• com vinte e dois votos 
contrários, o parecer 
da Comissão, referente 
à Churrasqueira nº 3 – 
Proc. Adm. 071/2011;

• com vinte e cinco votos 
contrários, o parecer da 
Comissão, referente ao 
empréstimo concedido 
à concessionário – Proc. 
Adm. 069/2011, com o 
voto de desempate do 
Presidente; 

• com dezoito votos con-
trários, o parecer da 
Comissão, referente 
ao Espaço Gourmet da 
Náutica – Proc. Adm. 
070/2011;

• com dois votos contrá-
rios, o parecer da Comis-
são, referente ao Res-
taurante da Sede Social 
– Proc. Adm. 069/2011; e

• com dois votos contrá-
rios, o parecer da Co-
missão, referente ao uso 
dos telefones celulares 
a Diretores, Assesso-
res, Comodoria e em-
pregados – Proc. Adm. 
069/2011.    

Publique-se

Brasília, 8 de novembro de 
2011.

AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho 
Deliberativo

Atividades aquáticas suspensas em 14/11
As aulas de Natação e Deep Water não serão realizadas nesta segunda-feira 
(14/11). O motivo é a compensação de horas extras existentes dos professores da 
área. As atividades voltam ao normal na quarta-feira (16/11).

Obras na Lanchonete do Espaço Saúde
Para proporcionar mais conforto aos sócios do Iate, a Lanchonete do Espaço Saúde 
passará por reforma a partir deste sábado (12/11). A Diretoria Administrativa e de 
Recursos Humanos informa que todas as medidas serão tomadas para minimizar 
eventuais transtornos ao quadro social. Com o objetivo de suprir as principais de-
mandas dos sócios, os serviços da lanchonete serão oferecidos por outra empresa. 
Os alimentos que vão ser disponibilizados são aqueles que não necessitam ser 
manipulados. Salgados assados, sanduíches naturais, pão de queijo, bebidas indus-
trializadas e água de coco são alguns exemplos. 

FIQUE POR DENTRO

Na noite da última terça-feira, o Comodoro do Iate Clube de 
Brasília, Mario Sergio da Costa Ramos, recebeu a medalha 
“Amigo da Marinha”, que é concedida às personalidades ou 
instituições que atendam, simultaneamente, aos seguintes 
requisitos: 

• idoneidade moral e conduta pessoal condizentes com 
os padrões que a Marinha exige de seus integrantes;

• interesse pela Marinha e pelos assuntos ligados ao Po-
der Marítimo; e

• atividade destacada em prol dos interesses da Marinha 
ou de outro segmento do Poder Marítimo. 

Na foto, o presidente do Superior Tribunal Militar, almirante-
-de-esquadra Álvaro Luiz Pinto, o comodoro do Iate, Mario 
Sergio da Costa Ramos, e o Comandante do 7º Distrito Naval, 
vice-almirante Walter Carrara Loureiro, registram mais essa 
conquista para o nosso Clube.

ATO DA COMODORIA 
AC 47/2011
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso 
das atribuições que lhe confere o inciso III do 
artigo 92 do estatuto do Clube,

R E S O L V E

NOMEAR o associado Sr. ÁLVARO JOSÉ LINDO-
SO VEIGA – P/0405, para o cargo de Diretor 
Administrativo e de Recursos Humanos.

Brasília, 08 de novembro de 2011.

MARIO SERGIO DA COSTA RAMOS
Comodoro 

AVISO DE EDITAL DE 
LICITAÇÃO - TOMADA DE 
PREÇO Nº 004/2011
O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que re-
ceberá, no dia 24 de novembro de 2011, às 
16h, na Sala de Reunião da Comodoria, pro-
postas de preços para PROJETO E EXECUÇÃO 
DE FUNDAÇÃO E BALDRAMES PARA COBER-
TURA DAS QUADRAS DE TÊNIS G1 E G2.

O Edital completo e demais especifi cações 
estarão à disposição dos interessados na Di-
retoria de Engenharia, SCEN trecho 02 con-
junto 04, de segunda a sexta-feira, das 9h às 
17h, ou pelo www.iatebsb.com.br.

Brasília, 8 de novembro de 2011.

ANDRÉ RUELLI
Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação do Iate Clube de Brasília

AVISO DE EDITAL
VENDA DIRETA Nº 001/2011
O IATE CLUBE DE BRASÍLIA comunica ao público 
em geral, que realizará no dia 26 de novembro 
de 2011, às 10h30, na Área Norte do Clube, a 
venda direta de bens móveis inservíveis, de sua 
propriedade. 

O Edital completo encontra-se à disposição dos 
interessados na Diretoria de Patrimônio e Supri-
mentos do Clube, no SCEN trecho 2 conjunto 04, 
de segunda -feira a sexta-feira, das 9h às 18h.

Brasília-DF, 10 de novembro de 2010.

Mario Sergio da Costa Ramos
Comodoro do Iate Clube de Brasília

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO
DECISÃO 026/2011 

O Presidente do Conselho Deliberativo do Iate Clu-
be de Brasília, no uso de suas atribuições e tendo 
em foco o Relatório da Comissão Permanente n.º 
002/06, e, ainda, observando o disposto no art. 67, 
§§ 2º, 3º e 4º, do Estatuto. 

RESOLVE:

1. Declarar a existência, nesta data, de duas vagas 
no Quadro Suplementar de Conselheiros Natos do 
Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasília 
(art. 69, § 4º, do Estatuto);

2. Declarar que, na forma do art. 69, § 5º, do Es-
tatuto, o Conselheiro Efetivo JOÃO RODRIGUES 
NETO ocupa a primeira posição na lista de acesso 
àquele Quadro;

3. Declarar que, na forma do art. 69, § 5º, do Es-
tatuto, o Conselheiro Efetivo FILINTO FIGUEIREDO 
PACHECO ocupa a segunda posição na lista de 
acesso àquele Quadro; e

4. Declarar que, a partir desta data, os Conselhei-
ros Efetivos JOÃO RODRIGUES NETO e FILINTO 
FIGUEIREDO PACHECO, após consultados e terem 
aceito (Estatuto, art. 69, § 6º), passam a integrar 
o Quadro Suplementar de Conselheiros Natos do 
Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasília.  

OBS: - Republicada devido a erro de digitação.

Brasília, 3 de novembro de 2011.

AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO
DECISÃO 028/2011 

O Presidente do Conselho Deliberativo do 
Iate Clube de Brasília, no uso de suas atri-
buições e tendo em foco o Relatório da 
Comissão Permanente n.º 002/06, e, ainda, 
observando o disposto no art. 67, §§ 2º, 3º 
e 4º, do Estatuto. 

RESOLVE:

1. Declarar a existência, nesta data, de três 
vagas no Quadro Suplementar de Conse-
lheiros Natos do Conselho Deliberativo do 
Iate Clube de Brasília (art. 69, § 4º, do Esta-
tuto), decorrente da venda dos títulos pa-
trimonial e remido do Conselheiro Nato e 
ex-Presidente do Conselho Deliberativo Au-
gusto César José de Sousa, da renúncia do 
Conselheiro Nato Nerione Nunes Cardoso e 
da renúncia do ex-Comodoro Edson Carva-
lho Mendonça;

2. Declarar que, na forma do art. 69, §5º, 
do Estatuto, o Conselheiro Efetivo PEDRO 
AURÉLIO ROSA DE FARIAS ocupa a primeira 
posição na lista de acesso àquele Quadro;

3. Declarar que, na forma do art. 69, §5º, 
do Estatuto, o Conselheiro Efetivo MANOEL 
HENRIQUE PESSOA ocupa a segunda posi-
ção na lista de acesso àquele Quadro;

4. Declarar que, na forma do art. 69, §5º, do 
Estatuto, o Conselheiro Efetivo ROBERTO 
DE CASTRO ALMENDRA ocupa a terceira 
posição na lista de acesso àquele Quadro; e

5. Declarar que, a partir desta data, os Con-
selheiros Efetivos PEDRO AURÉLIO ROSA 
DE FARIAS, MANOEL HENRIQUE PESSOA 
e ROBERTO DE CASTRO ALMENDRA após 
consultados e terem aceito (Estatuto, art. 
69, §6º), passam a integrar o Quadro Suple-
mentar de Conselheiro Nato do Conselho 
Deliberativo do Iate Clube de Brasília.  

Brasília, 8 de novembro de 2011.

AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho Deliberativo

EMIATE

Curso sobre novas tecnologias 
Pensando em manter os sócios do Iate sempre antenados 
nas novas tecnologias, os Amigos Voluntários do Encontro 
Máster do Iate (Emiate) oferecem aos sócios o curso de In-
formática de Verão. As aulas serão práticas para ensinar o 
uso dos dois dispositivos mais vendidos do mundo: Iphone e 
IPad 1 e 2. O curso será realizado em 21, 23 e 25 de novem-
bro, das 10h às 12h, na Antiga Academia. Os interessados 
devem garantir a vaga no Emiate ou na Superintendência, 
ao custo simbólico de 1kg de alimento não perecível, que 
deverá ser entregue no ato da inscrição.  

Alunos participam de 
coquetel
Os alunos dos cursos de Mosaico, Hatha Yoga, Soltando 
a Voz, Fotografi a, Desenho e Pintura, Deep Water e Viva 
Mais participaram da tradicional confraternização de en-
cerramento das atividades na última quarta-feira. Cerca 
de 100 pessoas participaram de um delicioso coquetel, que 
também contou com três apresentações da Companhia de 
Dança Marcelo Amorim. Além da festa, 39 participantes 
dos cursos de Mosaico, Fotografi a, Desenho e Pintura re-
ceberam o certifi cado. O Emiate lembra que as aulas serão 
retomadas logo após o Carnaval de 2012 e os sócios devem 
fi car atentos aos períodos de inscrição.

Torneio para a garotada
A preparação para o 15º Torneio de Tênis Infantil está animada. Meninos e me-
ninas, que possuem entre 5 e 16 anos e fazem parte da Escolinha de Tênis e do 
Centro de Atividades Educacionais do Iate (Ciate), prometem uma competição 
saudável e muito divertida. O evento será realizado no próximo fi m de semana 
(19 e 20/11), a partir das 9h, nas quadras 10, 11 e 12.

Circuito Interno 
As partidas fi nais da 3ª etapa do Circuito Interno de Tênis do Iate serão reali-
zadas em 19 e 20 de novembro (sábado e domingo), nas quadras de saibro. A 
disputa terá jogos da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classes masculina e 2ª, 3ª e 4ª classes feminina. 

NOVOS SÓCIOS

A comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao 
Iate Clube de Brasília:

Maria Cristina Volkmer Medeiros, Rodrigo Carvalho Mendonça, 
Guilherme Augusto Garisto Montes, Larissa Renata Garisto Montes, 

Norton Melo Santos

De acordo com as normas do processo de admissão no 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 princí-
pios e normas que regem o convívio social.

Tributo a Gilberto Gil na 
Antiga Sede
Um dos maiores nomes da música brasileira, o cantor 
Gilberto Gil será homenageado na noite de 24 de no-
vembro, no projeto Quintas Culturais. O evento está 
marcado para às 20h, na Antiga Sede. O responsável 
pelo show em tributo ao compositor baiano será o 
músico Régis Torres. Os ingressos, limitados, dão direi-
to ao serviço de buffet (coquetel volante, água, refri-
gerante e cerveja). Os preços são de R$ 25 para sócios 
e R$ 35 para convidados. 

CULTURA

Melhorias nos Campos de 
Futebol
A equipe de Jardinagem do Iate Clube de Brasília prepara 
novidades para os amantes do futebol. Os profi ssionais co-
meçaram um processo de revitalização do gramado do cam-
po central, o que vai melhorar ainda mais a qualidade do 
local. Além disso, os outros dois campos também passarão 
por manutenções como, por exemplo, uma irrigação mais 
intensa. Para execução dos serviços, o campo central fi cará 
interditado até a conclusão das obras.

Comodoro do Iate recebe 
medalha “Amigo da Marinha”
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Caros Iatistas,

E ntre 3 e 6 de novembro, 
participamos do Congresso 
Brasileiro de Clubes 2011, 

o maior e mais completo encontro 
do segmento clubístico nacional. O 
evento, realizado na cidade Salva-
dor, Bahia, é uma grande oportuni-
dade para a troca de experiências e 
conhecimentos, que sempre contri-
buem para avanços e melhorias da 
nossa instituição. 

Palestras técnicas e motivacionais, 
discussão de temas relevantes, co-
mo a Nova Lei Pelé – que repas-
sará à Confederação Brasileira de 
Clubes (CBC) 0,5% da verba arre-
cadada das Loterias Federais para 
a formação de atletas olímpicos e 
paraolímpicos –, o concurso “Ca-
sos de Sucesso”, entre outras ati-
vidades, formaram a programação 
do encontro deste ano. Durante 
o evento, para a nossa felicidade, 
constatamos que o Iate Clube de 
Brasília segue fi rme entre as me-
lhores instituições do país.

O Congresso, que tem como obje-
tivo possibilitar uma administração 
de excelência nos clubes, também 
nos permitiu elencar uma série de 
ações e ferramentas que nos aju-
darão a aprimorar ainda mais a 
gestão do nosso Clube.

Boa semana,

Mario Sergio da Costa Ramos

12/11 George Raulino, Maria Inês Freitas de Oli-
veira, Manuel Ronaldo de Oliveira Simeão, Lúcia 
Maria de Macedo Dantas, Olavo Gonçalves Diniz 
Júnior, Bruno Gontijo Nóbrega, Cármen dolores 
Cardoso Bastos, João Luis Grando, Luciana Name 
Marins, Humberto Luiz Marquez Marchesi, Leib-
nitz Alexandre M. Carneiro, Hélio Fausto de Sou-
za Júnior, Telma Rosana Alkimin e Túlio Gualda 
Agnesini.

13/11 Danielle Godoy Garcia Coelho, Regina Fáti-
ma de Souza Cruz, Suzana Silber Zambelli, Antônio 
César Alves de Albuquerque, Fause Nabil El Haje, 
Sílvia Regina Santana Carvalho, Janaína Corrêa de 
Sá Santos, Luciana Felíce Barbeiro, Eni Maria Dutra 
de Araújo e Lincoln Princivalli de A. Campos.

14/11 Ruda Carvão Nunes, Sandra Jeanne Neves 
Soares, Carlos Antônio Velho Machado, Simon 
Pitel, Getúlio Américo Moreira Lopes, Marta 
Aparecida Rocha, Denis Martins e Rodrigo Cha-
ves da Silva Batista.

15/11 Paulo Henrique Ferreira Deud, Alberto 
Fernandes de Sousa, Nadim Haddad, Valmir An-
tônio Amaral, Cristiano Abdalla Guimarães, Mar-
cus Pereira Aucélio, Marcello Araripe Coelho de 
Almeida, Rafael Fernandes Innecco, Jorge Luiz 
Morim da Fonseca, José Antônio Fischer Dias, 
Eduardo de Aquino Alarcão, Artur Milhomem 
Neto, Paulo Ricardo Colares Fernandes, Rafael 
Crispim Gonçalves, Elíbio Leopoldo Rech Filho, 

Juan Ramon Campos Fleischmann, Marcelo da 
Silva Araújo Tavares, Carlos Eduardo M. M. Al-
ves, Carolina Cunha Canto de Miranda e José 
Gabriel Medef Filho.  

16/11 Sílvia Flora Lobo N. da Gama, Natacha 
Ann Chloe Banak, Raimundo Nonato Fialho 
Mussi, Katia Helena César Neto, Valdemar Ot-
tani, José Roberto da Cunha Peixoto, Igor da 
Cunha Chaves, Thiago Crispim Loureiro, Adriane 
Azevedo Sarres Brandi, Valeria Maia e Souza, 
Marcelo Barbosa Coelho, Jorge Luiz Chaves No-
vaes, Evelise Silva Cavalcante, Ana Luísa de M. 
Ribeiro Dornelles, Fábio Vaisman, Mônica Soares 
Velloso, Marco Antônio Gonçalves Jardim e Júlio 
César Oliveira Silva.    

17/11 José Oliveira da Silva, Cláudio Ramos de 
Oliveira, Cláudio Dias de Almeida, Luciana de 
Medeiros Ribeiro, Carlos Weastone Corrêa da 
Costa, Alexandre Macedo Galliza, Carlos Roberto 
Santos, Ennemann da Costa Pimentel e Lúcia Paes 
Barreto.    

18/11 Leila Daher, Wilson José de Paula, José 
Bergallo Vaz, Jibran El Hadj Neto, Valeria Cas-
tejon Garcia Rayol, Mario César Lopes Barbosa, 
José Lacerda Gomes, Augustus César de Araújo, 
Christianne Campos P. da Costa Noronha, Nisio 
Edmundo Tostes Ribeiro Filho, Georges Carlos 
Fredderico M. Seigneur, André Antônio Carneiro 
e Cláudia Franca Brisolla.

TÊNIS

AGENDA

Quinta Cultural 
Data: 24/11
Local: Antiga Sede

Torneio de Tênis Infantil
Data: 19 e 20/11 
Local: Quadras nº 10, 11 e 12

Sports Night Fest 3
Data: 3/12 
Local: Salão Social

AVISO
CONSELHO 
DELIBERATIVO
ATO DELIBERATIVO 
006/2011
O PRESIDENTE DO CON-
SELHO DELIBERATIVO DO 
IATE CLUBE DE BRASÍLIA, 
no uso de suas atribuições 
(Estatuto, art. 82 e Regi-
mento Interno art. 45) e 
considerando as decisões 
tomadas na reunião extra-
ordinária de 7 de novem-
bro de 2011, convocada por 
21 (vinte e um) Conselhei-
ros, faz saber que o Cole-
giado aprovou: 

• por unanimidade, a Ata 
da Sessão Solene e das 
Reuniões Ordinária e 
Extraordinária do Con-
selho Deliberativo de 31 
de agosto de 2011; 

• por maioria, referendar 
a Decisão n.º 023/2011, 
do Presidente do Conse-
lho Deliberativo, no to-
cante à auto convocação 
do Conselho, na reunião 
de 7.11.2011;

• com vinte e dois votos 
contrários, o parecer 
da Comissão, referente 
à Churrasqueira nº 3 – 
Proc. Adm. 071/2011;

• com vinte e cinco votos 
contrários, o parecer da 
Comissão, referente ao 
empréstimo concedido 
à concessionário – Proc. 
Adm. 069/2011, com o 
voto de desempate do 
Presidente; 

• com dezoito votos con-
trários, o parecer da 
Comissão, referente 
ao Espaço Gourmet da 
Náutica – Proc. Adm. 
070/2011;

• com dois votos contrá-
rios, o parecer da Comis-
são, referente ao Res-
taurante da Sede Social 
– Proc. Adm. 069/2011; e

• com dois votos contrá-
rios, o parecer da Co-
missão, referente ao uso 
dos telefones celulares 
a Diretores, Assesso-
res, Comodoria e em-
pregados – Proc. Adm. 
069/2011.    

Publique-se

Brasília, 8 de novembro de 
2011.

AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho 
Deliberativo

Atividades aquáticas suspensas em 14/11
As aulas de Natação e Deep Water não serão realizadas nesta segunda-feira 
(14/11). O motivo é a compensação de horas extras existentes dos professores da 
área. As atividades voltam ao normal na quarta-feira (16/11).

Obras na Lanchonete do Espaço Saúde
Para proporcionar mais conforto aos sócios do Iate, a Lanchonete do Espaço Saúde 
passará por reforma a partir deste sábado (12/11). A Diretoria Administrativa e de 
Recursos Humanos informa que todas as medidas serão tomadas para minimizar 
eventuais transtornos ao quadro social. Com o objetivo de suprir as principais de-
mandas dos sócios, os serviços da lanchonete serão oferecidos por outra empresa. 
Os alimentos que vão ser disponibilizados são aqueles que não necessitam ser 
manipulados. Salgados assados, sanduíches naturais, pão de queijo, bebidas indus-
trializadas e água de coco são alguns exemplos. 

FIQUE POR DENTRO

Na noite da última terça-feira, o Comodoro do Iate Clube de 
Brasília, Mario Sergio da Costa Ramos, recebeu a medalha 
“Amigo da Marinha”, que é concedida às personalidades ou 
instituições que atendam, simultaneamente, aos seguintes 
requisitos: 

• idoneidade moral e conduta pessoal condizentes com 
os padrões que a Marinha exige de seus integrantes;

• interesse pela Marinha e pelos assuntos ligados ao Po-
der Marítimo; e

• atividade destacada em prol dos interesses da Marinha 
ou de outro segmento do Poder Marítimo. 

Na foto, o presidente do Superior Tribunal Militar, almirante-
-de-esquadra Álvaro Luiz Pinto, o comodoro do Iate, Mario 
Sergio da Costa Ramos, e o Comandante do 7º Distrito Naval, 
vice-almirante Walter Carrara Loureiro, registram mais essa 
conquista para o nosso Clube.

ATO DA COMODORIA 
AC 47/2011
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso 
das atribuições que lhe confere o inciso III do 
artigo 92 do estatuto do Clube,

R E S O L V E

NOMEAR o associado Sr. ÁLVARO JOSÉ LINDO-
SO VEIGA – P/0405, para o cargo de Diretor 
Administrativo e de Recursos Humanos.

Brasília, 08 de novembro de 2011.

MARIO SERGIO DA COSTA RAMOS
Comodoro 

AVISO DE EDITAL DE 
LICITAÇÃO - TOMADA DE 
PREÇO Nº 004/2011
O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que re-
ceberá, no dia 24 de novembro de 2011, às 
16h, na Sala de Reunião da Comodoria, pro-
postas de preços para PROJETO E EXECUÇÃO 
DE FUNDAÇÃO E BALDRAMES PARA COBER-
TURA DAS QUADRAS DE TÊNIS G1 E G2.

O Edital completo e demais especifi cações 
estarão à disposição dos interessados na Di-
retoria de Engenharia, SCEN trecho 02 con-
junto 04, de segunda a sexta-feira, das 9h às 
17h, ou pelo www.iatebsb.com.br.

Brasília, 8 de novembro de 2011.

ANDRÉ RUELLI
Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação do Iate Clube de Brasília

AVISO DE EDITAL
VENDA DIRETA Nº 001/2011
O IATE CLUBE DE BRASÍLIA comunica ao público 
em geral, que realizará no dia 26 de novembro 
de 2011, às 10h30, na Área Norte do Clube, a 
venda direta de bens móveis inservíveis, de sua 
propriedade. 

O Edital completo encontra-se à disposição dos 
interessados na Diretoria de Patrimônio e Supri-
mentos do Clube, no SCEN trecho 2 conjunto 04, 
de segunda -feira a sexta-feira, das 9h às 18h.

Brasília-DF, 10 de novembro de 2010.

Mario Sergio da Costa Ramos
Comodoro do Iate Clube de Brasília

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO
DECISÃO 026/2011 

O Presidente do Conselho Deliberativo do Iate Clu-
be de Brasília, no uso de suas atribuições e tendo 
em foco o Relatório da Comissão Permanente n.º 
002/06, e, ainda, observando o disposto no art. 67, 
§§ 2º, 3º e 4º, do Estatuto. 

RESOLVE:

1. Declarar a existência, nesta data, de duas vagas 
no Quadro Suplementar de Conselheiros Natos do 
Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasília 
(art. 69, § 4º, do Estatuto);

2. Declarar que, na forma do art. 69, § 5º, do Es-
tatuto, o Conselheiro Efetivo JOÃO RODRIGUES 
NETO ocupa a primeira posição na lista de acesso 
àquele Quadro;

3. Declarar que, na forma do art. 69, § 5º, do Es-
tatuto, o Conselheiro Efetivo FILINTO FIGUEIREDO 
PACHECO ocupa a segunda posição na lista de 
acesso àquele Quadro; e

4. Declarar que, a partir desta data, os Conselhei-
ros Efetivos JOÃO RODRIGUES NETO e FILINTO 
FIGUEIREDO PACHECO, após consultados e terem 
aceito (Estatuto, art. 69, § 6º), passam a integrar 
o Quadro Suplementar de Conselheiros Natos do 
Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasília.  

OBS: - Republicada devido a erro de digitação.

Brasília, 3 de novembro de 2011.

AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO
DECISÃO 028/2011 

O Presidente do Conselho Deliberativo do 
Iate Clube de Brasília, no uso de suas atri-
buições e tendo em foco o Relatório da 
Comissão Permanente n.º 002/06, e, ainda, 
observando o disposto no art. 67, §§ 2º, 3º 
e 4º, do Estatuto. 

RESOLVE:

1. Declarar a existência, nesta data, de três 
vagas no Quadro Suplementar de Conse-
lheiros Natos do Conselho Deliberativo do 
Iate Clube de Brasília (art. 69, § 4º, do Esta-
tuto), decorrente da venda dos títulos pa-
trimonial e remido do Conselheiro Nato e 
ex-Presidente do Conselho Deliberativo Au-
gusto César José de Sousa, da renúncia do 
Conselheiro Nato Nerione Nunes Cardoso e 
da renúncia do ex-Comodoro Edson Carva-
lho Mendonça;

2. Declarar que, na forma do art. 69, §5º, 
do Estatuto, o Conselheiro Efetivo PEDRO 
AURÉLIO ROSA DE FARIAS ocupa a primeira 
posição na lista de acesso àquele Quadro;

3. Declarar que, na forma do art. 69, §5º, 
do Estatuto, o Conselheiro Efetivo MANOEL 
HENRIQUE PESSOA ocupa a segunda posi-
ção na lista de acesso àquele Quadro;

4. Declarar que, na forma do art. 69, §5º, do 
Estatuto, o Conselheiro Efetivo ROBERTO 
DE CASTRO ALMENDRA ocupa a terceira 
posição na lista de acesso àquele Quadro; e

5. Declarar que, a partir desta data, os Con-
selheiros Efetivos PEDRO AURÉLIO ROSA 
DE FARIAS, MANOEL HENRIQUE PESSOA 
e ROBERTO DE CASTRO ALMENDRA após 
consultados e terem aceito (Estatuto, art. 
69, §6º), passam a integrar o Quadro Suple-
mentar de Conselheiro Nato do Conselho 
Deliberativo do Iate Clube de Brasília.  

Brasília, 8 de novembro de 2011.

AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho Deliberativo

EMIATE

Curso sobre novas tecnologias 
Pensando em manter os sócios do Iate sempre antenados 
nas novas tecnologias, os Amigos Voluntários do Encontro 
Máster do Iate (Emiate) oferecem aos sócios o curso de In-
formática de Verão. As aulas serão práticas para ensinar o 
uso dos dois dispositivos mais vendidos do mundo: Iphone e 
IPad 1 e 2. O curso será realizado em 21, 23 e 25 de novem-
bro, das 10h às 12h, na Antiga Academia. Os interessados 
devem garantir a vaga no Emiate ou na Superintendência, 
ao custo simbólico de 1kg de alimento não perecível, que 
deverá ser entregue no ato da inscrição.  

Alunos participam de 
coquetel
Os alunos dos cursos de Mosaico, Hatha Yoga, Soltando 
a Voz, Fotografi a, Desenho e Pintura, Deep Water e Viva 
Mais participaram da tradicional confraternização de en-
cerramento das atividades na última quarta-feira. Cerca 
de 100 pessoas participaram de um delicioso coquetel, que 
também contou com três apresentações da Companhia de 
Dança Marcelo Amorim. Além da festa, 39 participantes 
dos cursos de Mosaico, Fotografi a, Desenho e Pintura re-
ceberam o certifi cado. O Emiate lembra que as aulas serão 
retomadas logo após o Carnaval de 2012 e os sócios devem 
fi car atentos aos períodos de inscrição.

Torneio para a garotada
A preparação para o 15º Torneio de Tênis Infantil está animada. Meninos e me-
ninas, que possuem entre 5 e 16 anos e fazem parte da Escolinha de Tênis e do 
Centro de Atividades Educacionais do Iate (Ciate), prometem uma competição 
saudável e muito divertida. O evento será realizado no próximo fi m de semana 
(19 e 20/11), a partir das 9h, nas quadras 10, 11 e 12.

Circuito Interno 
As partidas fi nais da 3ª etapa do Circuito Interno de Tênis do Iate serão reali-
zadas em 19 e 20 de novembro (sábado e domingo), nas quadras de saibro. A 
disputa terá jogos da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classes masculina e 2ª, 3ª e 4ª classes feminina. 

NOVOS SÓCIOS

A comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao 
Iate Clube de Brasília:

Maria Cristina Volkmer Medeiros, Rodrigo Carvalho Mendonça, 
Guilherme Augusto Garisto Montes, Larissa Renata Garisto Montes, 

Norton Melo Santos

De acordo com as normas do processo de admissão no 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 princí-
pios e normas que regem o convívio social.

Tributo a Gilberto Gil na 
Antiga Sede
Um dos maiores nomes da música brasileira, o cantor 
Gilberto Gil será homenageado na noite de 24 de no-
vembro, no projeto Quintas Culturais. O evento está 
marcado para às 20h, na Antiga Sede. O responsável 
pelo show em tributo ao compositor baiano será o 
músico Régis Torres. Os ingressos, limitados, dão direi-
to ao serviço de buffet (coquetel volante, água, refri-
gerante e cerveja). Os preços são de R$ 25 para sócios 
e R$ 35 para convidados. 

CULTURA

Melhorias nos Campos de 
Futebol
A equipe de Jardinagem do Iate Clube de Brasília prepara 
novidades para os amantes do futebol. Os profi ssionais co-
meçaram um processo de revitalização do gramado do cam-
po central, o que vai melhorar ainda mais a qualidade do 
local. Além disso, os outros dois campos também passarão 
por manutenções como, por exemplo, uma irrigação mais 
intensa. Para execução dos serviços, o campo central fi cará 
interditado até a conclusão das obras.

Comodoro do Iate recebe 
medalha “Amigo da Marinha”
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NÁUTICA

ESPECIAL

Show de Patinação “Ritmos” 
atrai grande público

Náutica:
Campeonato do DF da Classe Optimist será disputado entre 12 e 15/11, na Raia Norte, em frente ao Iate

EDIÇÃO Nº 46, DE 12 A 18 DE NOVEMBRO DE 2011

Iate realiza palestra sobre 
liderança motivacional 

O Iate Clube de Brasília possui 
a tradição de apresentar re-
nomados profi ssionais para 

ministrar palestras sobre diversos te-
mas. Em novembro, o convidado é 
o executivo da Dale Carnegie® Trai-
ning, David Green. Com o tema En-
gajamento de Pessoas pela Liderança 
Motivacional, o palestrante promete 
responder aos questionamentos de 
consultores, diretores de empresas 
públicas e privadas, professores e ou-
tros profi ssionais que estiverem pre-
sentes no evento, que será realizado 
nesta quinta-feira (17/11).

Green já visitou vários países para 
auxiliar na capacitação de profi ssio-
nais. Ele passará um pouco da expe-

M ais uma vez, o tradicional Show de Fim 
de Ano da turma de Patinação do Iate 
Clube de Brasília foi um sucesso. Com 

uma iluminação envolvente, efeitos especiais, 
fantasias esvoaçantes e muita dedicação dos 
atletas, o espetáculo “Ritmos”, realizado em 5 e 
6 de novembro, emocionou o público.

Cerca de mil pessoas por noite fi caram “hipnoti-
zadas” ao ver as coreografi as exclusivas, baseadas 
nos passos da Dança de Salão, apresentadas por 
160 alunos. Vale ressaltar que o evento foi prepa-
rado durante mais de seis meses e mobilizou gran-
de parte dos funcionários da nossa instituição.

Para o comodoro, Mario Sergio da Costa Ramos, a 
apresentação foi a oportunidade que a turma da 
Patinação teve para mostrar o trabalho realizado e 
os conhecimentos obtidos ao longo de 2011. “Além 
disso, por meio do evento, conseguimos motivar os 
alunos e toda a equipe envolvida, reforçando ainda 
mais a importância da modalidade dentro do nosso 
Clube”, fi naliza.

Acesse www.iateclubedebrasilia.com.br e confi ra as 
fotos da apresentação.

PATINAÇÃO

que podem ser usados para a equipe 
sentir-se engajada; e

• Fazer compromisso de usar os princí-
pios para infl uenciar o engajamento 
positivo na organização.

Além de Green, outro palestrante tam-
bém participará do evento: Ciro Daniel. 
O profi ssional, especialista em Comporta-
mento, Comunicação e Relacionamento 
Interpessoal, é um dos mais respeitados 
componentes da Dale Carnegie® Training.

As inscrições para a palestra são gratui-
tas e devem ser feitas por meio do site 
www.iateclubedebrasilia.com.br. O par-
ticipante, no entanto, deve trazer no 
dia do evento um brinquedo (usado ou 
novo), que será doado para crianças de 
instituições carentes.

Serviço:

Palestra: Engajamento de 
Pessoas pela Liderança 

Motivacional

Data: 17 de novembro 
(quinta-feira), 

a partir das 19h30 

Local: Salão Social

DIRETOR
DO DIA

12/11/2011
Sábado

Álvaro Veiga

13/11/2011
Domingo
Ricardo Queiroz

Atenção, velejadores!
De acordo com o artigo 21 do Regimento Inter-
no do Setor Náutico, as embarcações das classes 
Optimist, Laser, Dingue, Holder e semelhantes 
deverão, após a utilização, ser alojadas nas pra-
teleiras horizontais e verticais, disponíveis no 
galpão. Vale destacar que quando a embarcação 
for utilizada no dia seguinte, ela poderá perma-
necer no piso do galpão. 

Objetos serão 
exibidos para receber 
identifi cação
No período de 18 a 27 de novembro serão ex-
postos, na área localizada em frente ao galpão, 
cascos de embarcações, pranchas, velas e outros 
materiais náuticos. A fi nalidade da ação é fazer 
com que os objetos sejam identifi cados por seus 
proprietários. Após o período, as partes não re-
quisitadas serão itens de oferta em leilão, do-
ação ou, quando o material não for utilizável, 
descartado como entulho.

Iate sedia Centro-Oeste 
de Laser
Nos dias 12, 13 e 15 de novembro será disputada a 
30ª edição do Centro-Oeste da Classe Laser. A com-
petição será realizada na Raia Norte, em frente ao 
Iate Clube de Brasília. O campeonato regional tem 
peso 3 para o ranking nacional e peso 4 para a 
classifi cação estadual. E, por isso, costuma receber 
velejadores de outros estados, o que classifi ca o 
evento como um dos mais importantes da região. 
As inscrições poderão ser feitas na Secretaria Náu-
tica mediante o pagamento de R$ 50. 

Iatistas no Mundial 
Devido ao envolvimento dos professores no 
56º Campeonato Mundial de Patinação Ar-
tística, que será realizado entre 12 e 27 de 
novembro, no Ginásio Nilson Nelson, as au-
las de patinação serão suspensas durante o 
período da disputa. No dia 28/11 (segunda-
-feira), as aulas retornam normalmente. Alu-

nas da Escola de Patinação do Iate Clube de Brasília, juntamente com 
atletas de outras academias, se apresentarão na Cerimônia de Aber-
tura. Além disso, a dupla Marcela Mendonça e Henrique Pamplona, 
e a professora de Patinação do Iate, Tathiana Resende, vão competir 
em duas categorias.

Torneio Camelis da Classe Laser
A primeira etapa do Torneio Camelis da Classe Laser foi realizada 
no feriado de 2/11, na Raia Norte, em frente ao Iate, e contou 
com a participação de 15 velejadores. Com poucas rajadas de 
ventos, foram disputadas apenas duas regatas em cada catego-
ria. Confi ra os resultados provisórios:

• Standard: 1º lugar: Marcello Katalinic (Ziga); 2º lugar: João 
Ramos e 3º lugar: Rafael Dias; 

• Radial: 1º lugar: Ricardo Paranhos; 2º lugar: Bruno Lóssio e 
3º lugar: Victor Ho; 

• 4.7: 1º lugar: Felipe Rondina, 2º lugar: Victor Sampaio e 3º 
lugar: Mateus Steytler.

Star: Iatistas participam de duas 
competições
Os velejadores da Classe Star Alexandre Figueiredo de Freitas, 
Cesar Rodrigues Alves e Luiz André Almeida Reis representaram 
o Iate Clube de Brasília no campeonato Hemisfério Sul 2011, re-
alizado entre 28/10 e 2/11. A competição contou com a presença 
de velejadores de renome, como Lars Grael, Robert Sheidt, Gas-
tão Brum, entre outros. Foi um campeonato de ventos fortes, 
com rajadas que chegaram a 30 nós.  

Já de 4 a 6 de novembro, os Iatistas participaram da Taça Royal 
Thames. Após a realização de seis regatas, foi defi nido o resultado 
fi nal: Alexandre Freitas e o timoneiro Admar Gonzaga conquista-
ram a 4ª posição; Cesar Alves e Pedro Trouche fi caram em 7ª e a 
dupla Luiz André Reis/Samuel Gonçalves chegou em 9º lugar.

DF de Optimist
De 12 a 15 de novembro, a Raia Norte do Iate receberá os atle-
tas da Classe Optimist para a disputa do Campeonato do DF. A 
programação segue com regatas a partir das 13h30 em 12/11 (sá-
bado) e às 9h30 nos demais dias. As inscrições poderão ser reali-
zadas na Secretaria Náutica até 30 minutos antes das regatas do 
primeiro dia.

Circuito de Corridas 
chega à última etapa
A 3ª etapa do Circuito Iate Clube de Corridas 
será realizada em 26 de novembro (sábado), 
a partir das 9h. A concentração será na Por-
taria do Ginásio de Esportes e, no total, serão 
5,3 km de percurso. Ao fi nal da competição, 
que teve início em agosto, o Clube montará 
um ranking de corredores e os primeiros colo-
cados de cada categoria serão premiados com 
troféus. 

ATLETISMO

riência de quase 25 anos no assunto e 
tem como objetivo principal a aborda-
gem dos seguintes tópicos:

• Mostrar a importância do engajamen-
to de colaboradores na atualidade, 
por meio de estudo de caso;

• Identifi car os princípios fundamentais 
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“O Iate é, de muito, a sala de visita da nova metrópole”

Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira 
Patrono do Iate Clube

O canal de comunicação com o sócio.

ouvidoria@iatebsb.com.br
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NÁUTICA

ESPECIAL

Show de Patinação “Ritmos” 
atrai grande público

Náutica:
Campeonato do DF da Classe Optimist será disputado entre 12 e 15/11, na Raia Norte, em frente ao Iate
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Iate realiza palestra sobre 
liderança motivacional 

O Iate Clube de Brasília possui 
a tradição de apresentar re-
nomados profi ssionais para 

ministrar palestras sobre diversos te-
mas. Em novembro, o convidado é 
o executivo da Dale Carnegie® Trai-
ning, David Green. Com o tema En-
gajamento de Pessoas pela Liderança 
Motivacional, o palestrante promete 
responder aos questionamentos de 
consultores, diretores de empresas 
públicas e privadas, professores e ou-
tros profi ssionais que estiverem pre-
sentes no evento, que será realizado 
nesta quinta-feira (17/11).

Green já visitou vários países para 
auxiliar na capacitação de profi ssio-
nais. Ele passará um pouco da expe-

M ais uma vez, o tradicional Show de Fim 
de Ano da turma de Patinação do Iate 
Clube de Brasília foi um sucesso. Com 

uma iluminação envolvente, efeitos especiais, 
fantasias esvoaçantes e muita dedicação dos 
atletas, o espetáculo “Ritmos”, realizado em 5 e 
6 de novembro, emocionou o público.

Cerca de mil pessoas por noite fi caram “hipnoti-
zadas” ao ver as coreografi as exclusivas, baseadas 
nos passos da Dança de Salão, apresentadas por 
160 alunos. Vale ressaltar que o evento foi prepa-
rado durante mais de seis meses e mobilizou gran-
de parte dos funcionários da nossa instituição.

Para o comodoro, Mario Sergio da Costa Ramos, a 
apresentação foi a oportunidade que a turma da 
Patinação teve para mostrar o trabalho realizado e 
os conhecimentos obtidos ao longo de 2011. “Além 
disso, por meio do evento, conseguimos motivar os 
alunos e toda a equipe envolvida, reforçando ainda 
mais a importância da modalidade dentro do nosso 
Clube”, fi naliza.

Acesse www.iateclubedebrasilia.com.br e confi ra as 
fotos da apresentação.

PATINAÇÃO

que podem ser usados para a equipe 
sentir-se engajada; e

• Fazer compromisso de usar os princí-
pios para infl uenciar o engajamento 
positivo na organização.

Além de Green, outro palestrante tam-
bém participará do evento: Ciro Daniel. 
O profi ssional, especialista em Comporta-
mento, Comunicação e Relacionamento 
Interpessoal, é um dos mais respeitados 
componentes da Dale Carnegie® Training.

As inscrições para a palestra são gratui-
tas e devem ser feitas por meio do site 
www.iateclubedebrasilia.com.br. O par-
ticipante, no entanto, deve trazer no 
dia do evento um brinquedo (usado ou 
novo), que será doado para crianças de 
instituições carentes.

Serviço:

Palestra: Engajamento de 
Pessoas pela Liderança 

Motivacional

Data: 17 de novembro 
(quinta-feira), 

a partir das 19h30 

Local: Salão Social

DIRETOR
DO DIA

12/11/2011
Sábado

Álvaro Veiga

13/11/2011
Domingo
Ricardo Queiroz

Atenção, velejadores!
De acordo com o artigo 21 do Regimento Inter-
no do Setor Náutico, as embarcações das classes 
Optimist, Laser, Dingue, Holder e semelhantes 
deverão, após a utilização, ser alojadas nas pra-
teleiras horizontais e verticais, disponíveis no 
galpão. Vale destacar que quando a embarcação 
for utilizada no dia seguinte, ela poderá perma-
necer no piso do galpão. 

Objetos serão 
exibidos para receber 
identifi cação
No período de 18 a 27 de novembro serão ex-
postos, na área localizada em frente ao galpão, 
cascos de embarcações, pranchas, velas e outros 
materiais náuticos. A fi nalidade da ação é fazer 
com que os objetos sejam identifi cados por seus 
proprietários. Após o período, as partes não re-
quisitadas serão itens de oferta em leilão, do-
ação ou, quando o material não for utilizável, 
descartado como entulho.

Iate sedia Centro-Oeste 
de Laser
Nos dias 12, 13 e 15 de novembro será disputada a 
30ª edição do Centro-Oeste da Classe Laser. A com-
petição será realizada na Raia Norte, em frente ao 
Iate Clube de Brasília. O campeonato regional tem 
peso 3 para o ranking nacional e peso 4 para a 
classifi cação estadual. E, por isso, costuma receber 
velejadores de outros estados, o que classifi ca o 
evento como um dos mais importantes da região. 
As inscrições poderão ser feitas na Secretaria Náu-
tica mediante o pagamento de R$ 50. 

Iatistas no Mundial 
Devido ao envolvimento dos professores no 
56º Campeonato Mundial de Patinação Ar-
tística, que será realizado entre 12 e 27 de 
novembro, no Ginásio Nilson Nelson, as au-
las de patinação serão suspensas durante o 
período da disputa. No dia 28/11 (segunda-
-feira), as aulas retornam normalmente. Alu-

nas da Escola de Patinação do Iate Clube de Brasília, juntamente com 
atletas de outras academias, se apresentarão na Cerimônia de Aber-
tura. Além disso, a dupla Marcela Mendonça e Henrique Pamplona, 
e a professora de Patinação do Iate, Tathiana Resende, vão competir 
em duas categorias.

Torneio Camelis da Classe Laser
A primeira etapa do Torneio Camelis da Classe Laser foi realizada 
no feriado de 2/11, na Raia Norte, em frente ao Iate, e contou 
com a participação de 15 velejadores. Com poucas rajadas de 
ventos, foram disputadas apenas duas regatas em cada catego-
ria. Confi ra os resultados provisórios:

• Standard: 1º lugar: Marcello Katalinic (Ziga); 2º lugar: João 
Ramos e 3º lugar: Rafael Dias; 

• Radial: 1º lugar: Ricardo Paranhos; 2º lugar: Bruno Lóssio e 
3º lugar: Victor Ho; 

• 4.7: 1º lugar: Felipe Rondina, 2º lugar: Victor Sampaio e 3º 
lugar: Mateus Steytler.

Star: Iatistas participam de duas 
competições
Os velejadores da Classe Star Alexandre Figueiredo de Freitas, 
Cesar Rodrigues Alves e Luiz André Almeida Reis representaram 
o Iate Clube de Brasília no campeonato Hemisfério Sul 2011, re-
alizado entre 28/10 e 2/11. A competição contou com a presença 
de velejadores de renome, como Lars Grael, Robert Sheidt, Gas-
tão Brum, entre outros. Foi um campeonato de ventos fortes, 
com rajadas que chegaram a 30 nós.  

Já de 4 a 6 de novembro, os Iatistas participaram da Taça Royal 
Thames. Após a realização de seis regatas, foi defi nido o resultado 
fi nal: Alexandre Freitas e o timoneiro Admar Gonzaga conquista-
ram a 4ª posição; Cesar Alves e Pedro Trouche fi caram em 7ª e a 
dupla Luiz André Reis/Samuel Gonçalves chegou em 9º lugar.

DF de Optimist
De 12 a 15 de novembro, a Raia Norte do Iate receberá os atle-
tas da Classe Optimist para a disputa do Campeonato do DF. A 
programação segue com regatas a partir das 13h30 em 12/11 (sá-
bado) e às 9h30 nos demais dias. As inscrições poderão ser reali-
zadas na Secretaria Náutica até 30 minutos antes das regatas do 
primeiro dia.

Circuito de Corridas 
chega à última etapa
A 3ª etapa do Circuito Iate Clube de Corridas 
será realizada em 26 de novembro (sábado), 
a partir das 9h. A concentração será na Por-
taria do Ginásio de Esportes e, no total, serão 
5,3 km de percurso. Ao fi nal da competição, 
que teve início em agosto, o Clube montará 
um ranking de corredores e os primeiros colo-
cados de cada categoria serão premiados com 
troféus. 

ATLETISMO

riência de quase 25 anos no assunto e 
tem como objetivo principal a aborda-
gem dos seguintes tópicos:

• Mostrar a importância do engajamen-
to de colaboradores na atualidade, 
por meio de estudo de caso;

• Identifi car os princípios fundamentais 


