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Nublado, com chuva a qualquer hora.

19º C MÍN
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Nublado, com chuva a qualquer hora.
SÁBADO DOMINGO
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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

Venha ser celebridade no réVeillon 2016 do iate

Já estão à venda na Tesouraria os ingressos para o 
Réveillon Celebridades 2016 do Iate. Venha ser tratado 
como artista de cinema! Os convidados serão recebidos 

com tapete vermelho e poderão circular entre dois 
ambientes luxuosamente decorados: Hollywood (Salão 
Social) e Las Vegas (Pérgola Inferior). A festa vai das às 22h 
às 4h.

No Espaço Hollywood, a música ficará por conta da Banda 
DF Music, que promete passar por vários estilos para 
agradar convidados de todas as idades. Pelo segundo ano 
consecutivo, o Iate investe num ambiente diferenciado 
para os mais jovens. O Espaço Las Vegas trará o clima 
fervilhante da capital mundial dos cassinos. O vencedor do 
Brazilian International Press Awards 2015, Lupa, dividirá as 
picapes com a DJ Paula Torelli, sucesso no evento Arpoador 
do Iate, em setembro.

O Buffet Sweet Cake servirá jantar completo com frutos 
do mar e mesa de antepastos, que serão respostos a noite 
toda. O sistema open bar incluirá água, refrigerante, sucos, 
cerveja Stela Artois, vinho tinto, whisky Old Parr (12 anos), 
espumante Casa Valduga Arte Brut (a noite toda) e Vodka 
Absolut.

Na hora da virada, haverá uma grande queima de fogos 
de artifício. O Clube vai oferecer, ainda, berçário para 

crianças de 0 a 12 anos, com brinquedoteca, sala de jogos 
em rede, cinema, vídeos e lanches. Estarão disponíveis 
também os serviços de manobristas, Rádio Táxi e Posto 
Médico. “O Réveillon Celebridades do Iate terá alto padrão  
de qualidade, com muita música, decoração temática, 
open bar e o melhor Buffet de Brasília. Traga sua família e 
amigos”, disse o Comodoro em exercício, Rodrigo Roriz.

SÓCIOS
Lugar à mesa R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

Lugar à mesa (menor 
de 18 anos)

R$ 200,00 (duzentos reais)

Lugar à mesa 
(criança de até 10 
anos)

R$ 100,00 (cem reais)

Individual R$ 300,00 (trezentos reais)

NÃO SÓCIOS
Lugar à mesa R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais)
Lugar à mesa (menor de 
18 anos)

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

Lugar à mesa (criança 
de até 10 anos)

R$ 120,00 (cento e vinte reais)

Individual R$ 400,00 (quatrocentos reais)

AMIGO DE SÓCIO (exclusivo lugar à mesa do sócio – limite 4 
convites por titular)
Lugar à mesa R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)
Crianças de 0 a 7 anos não pagam, porém não tem direito a lugar à mesa.

·NÃO HÁ RESERVAS DE MESAS



JORNAL DO IATE E dição nº 50, 12 a 18 de dezembro de 20152

ConseLho deLIberAtIvo

CONSELHO DELIBERATIVO
ATO DELIBERATIVO 007/2015

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 
IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais (Estatuto, art. 81 e Regimento 
Interno, art. 45), considerando a decisão proferida na 
Reunião Ordinária de 10 de dezembro de 2015, faz saber 
que o Colegiado aprovou:

1. por unanimidade, a Ata das Reuniões Ordinária e 
Extraordinária de 12 de agosto de 2015;

2. o parecer da Comissão, com as emendas apresentadas 
em plenário,  que recomenda a aprovação da Proposta 
Orçamentária para 2016, com os seguintes valores para as 
Taxas de Contribuições, em vigor a partir de 01/01/2016: 

CATEGORIAS VALOR 
R$ 

Contribuição de Administração 398,50

Contribuição de Aplicação Patrimonial 64,12

Contribuinte Temporário Especial 996,25

Contribuinte Feminina 597,00

Usuários de título patrimoniais proprietário e 
título patrimonial remidow

661,87

Dependentes: 
a) filho(a), enteado(a), irmão(ã), de 18 a 25 
anos de idade;

120,00

b) pai, mãe e sogro(a); 101,00

c) filho(a), enteado(a) e irmão(ã), acima de 25 
anos de idade.

200,00

Dependente de Usuário:
a) filho(a), enteado(a), irmão(ã), de 18 a 25 
anos de idade;

180,00

b) pai, mãe e sogro(a); 152,00

c) filho(a), enteado(a), irmão(ã), acima de 25 
anos de idade.

300,00

Dependente de Contribuinte Temporário:
a) filho(a), enteado(a), irmão(ã), de 18 a 25 
anos de idade;

300,00

b) pai, mãe e sogro(a); 253,00

c) filho(a), enteado(a), irmão(ã), acima de 25 
anos de idade

500,00

Serviços oferecidos ao quadro social: reajuste de 
10,68%.

Demais contribuições fixas e variáveis, conforme anexo 
IV da Proposta Orçamentária, disponível no sítio do clube 
www.iatebsb.com.br

 
Brasília, 11 de dezembro de 2015.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

tênIs

esporte

O tenista do Iate Marco Battaglini venceu o torneio 
sul-americano de tênis disputado em Brasília, na 
categoria simples 40 anos masculino. O Iatista se sagrou 
campeão em cima do argentino Luís Esteban Gargiulio, 
após 4h de jogo, por 3/6 6/3 6/4. Battaglini agora é o 
número 11 do ranking mundial da categoria. Na duplas, 
Rosete Carvalho e Marilena Mendes foram campeãs e 
Roosevelt Loureiro, vice.

tenista iatista vence campeonato sul-
americano

interrupção das escolinhas esportivas 
Gratuitas

encontro de tênis de mesa às 
segundas-feiras

Você sabia que todas as segundas-feiras são 
realizados encontros de Tênis de Mesa no Iate?  Esses 
encontros são inclusive prestigiados por grandes atletas 
da modalidade, como o Iatista Marcelo Negrão, que fez 
uma demonstração na última segunda (07/12). Neste 
ano de 2015, Negrão conquistou importantes títulos: foi 
Campeão Brasileiro de Clubes, Campeão do Brasileiro 
de Seleções e Vice-Campeão do I Aberto Distrital de 
Tênis de Mesa.

Participe você também! Não há limite ou restrição de 
idade. Todas as segundas-feiras, das 18h às 22h, no setor 
de lazer do Edifício Multifunções.

As aulas das Escolas Esportivas Gratuitas de todas as 
modalidades serão interrompidas no dia 18 de dezembro 
de 2015. O reinício ocorrerá no dia 01 de fevereiro de 
2016.
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gestão

Na última quinta-feira (10), o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade o orçamento do Iate para o exercício 
de 2016. A Comissão instituída para analisar a Proposta Orçamentária enviada pelo Conselho Diretor emitiu parecer 
recomendando o reajuste da Contribuição de Manutenção em 10,68%, com base no IGPM/FGV sobre o valor original 
da contribuição, aprovado pelos Conselheiros presentes. No início de 2015, a taxa era de R$ 380 e no segundo 
semestre pôde ser reduzida para R$ 360, graças à situação financeira superavitária do Clube.

A taxa passará a ser de R$ 398,50, válida a partir de 1° de janeiro. Será mantida sem reajuste a Contribuição de 
Aplicação Patrimonial de R$ 64,12, para cobrir os investimentos novos. 

Importante observar que houve redução no valor da contribuição dos seguintes dependentes: pai, mãe, sogro e 
sogra. Ao invés de ser reajustada para R$ 119,53, como os demais, estes foram beneficiados com a diminuição da taxa 
para R$ 101,00. Os serviços oferecidos ao quadro social e as demais contribuições fixas e variáveis também foram 
reajustadas no mesmo percentual de 10,68%. A tabela com todos os valores está disponível no site do Clube: www.
iatebsb.com.br.

conselho aprova por unanimidade o orçamento para 2016

Domingo passado (06/12) o Papai Noel chegou no 
Iate. Além das brincadeiras com as crianças, houve 
a aprsentação de canções natalinas entoadas por 30 
vozes do Coral Sarazate.  Com quase duas décadas de 
formação, o Coral tem regência do maestro Antônio 
Sarazate, formado pela Universidade de Brasília (1986). 
Desde então ele se dedica canto coletivo. 

CuLturAL

coral sarazate encanta no natal das crianças

Em 2010 foi condecorado com a  Medalha Mérito 
Cidadão Brasiliense, como reconhecimento da atividade 
social que realiza no DF, na incluisão social de crianças 
e jovens por meio da música e do esporte. No mesmo 
ano, recebeu o premio Destaque Cultural de Brasília.

O Coral Sarazate, que se apresentou aos Iatistas, surgiu 
do desafio lançado pelo maestro a cantores amadores 
de formar um grupo independente para levar a música 
brasileira ao exterior. O Coral registra experiências em 
eventos nacionais e internacionais (IItália, Portugal, 
Grécia, Hungria, Chile, Espanha, França).



JORNAL DO IATE E dição nº 50, 12 a 18 de dezembro de 20154

Na próxima terça-feira (15/12), a dermatologista 
Joana Costa dará uma palestra sobre “Cuidados com 
a pele no verão”, a partir das 19h30, na Antiga Sede 
Social. Com a chegada do verão, aumenta a exposição 
aos raios ultravioletas e as pessoas costumam abusar do 
sol em praias, piscinas e atividades físicas ao ar livre. Por 
isso, os cuidados com a pele devem ser redobrados para 
evitar queimaduras, envelhecimento precoce e doenças 
como micose, melasma e câncer. 

“Nessa época é importante intensificar o uso do filtro 
solar. Todos tem que se prevenir do sol, mas os grupos de 
maior risco são os de pele clara, sardas e olhos claros”, 
explica a dermatologista. A farmácia Dermage é parceira 
do evento e vai participar expondo produtos e sorteando 
brindes ao final. Mais informações na recepção da 
Academia: 3329-8755.

No dia 05/12, o fechamento do circuito anual de 
corridas do Iate foi especial, com a realização da primeira 
corrida noturna do Clube. Participaram da etapa cerca 
de 150 corredores, com público estimado em 70 pessoas 
assistindo a apoiando o evento. O percurso de 5km foi 
iluminado por tochas e ao final foi oferecido lanche aos 
presentes.

O sucesso foi tanto que há planos de realizar uma nova 
etapa noturna em 2016. “A aprovação dos Sócios ficou 
patente, o que nos dá ânimo para continuar trabalhando 
pelo Espaço Saúde e pelo Clube de Corridas do Iate”, disse 
Flávio Schegerin, Diretor do Espaço Saúde.

O Circuito de Corridas está crescendo e se firmando 
como um dos grandes eventos do Clube. “Com as mudanças 
na estrutura e investimentos realizados a partir desse ano, 
tivemos um aumento muito grande de participação”, 
disse o coordenador técnico Elder Guimarães Alves. Ele 
agradeceu o apoio da Comodoria, Diretorias e funcionários 
do Clube em todo o processo de organização da corrida. 
“Sem a ajuda e apoio de todos não teríamos conseguido 
realizar um evento de qualidade para os sócios”, afirmou.

espAço sAúde

aprenda a cuidar da pele no verão etapa Primavera encerra circuito iate 
clube de corridas 2015

Em 2015 foram realizadas quatro etapas do Circuito de 
Corridas. Confira os destaques do ano:

FEmInInO
Mariana Vizeu / Título: 3641
Campeã da 2ª Etapa
Vice Campeã  3ª Etapa

MasCulino:
Guilherme Ferreira / Título: 2438
Campeão da 1ª Etapa
Campeão da 2ª Etapa                        
Vice Campeão da 3ª Etapa
Vice Campeão da 4ª Etapa
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náutICA

encerramento da escola de Vela 
infantil

convocação para uso de vaga de 
embarcação

Venha para a escola de Vela do iate

Em atendimento ao artigo 9º do Regulamento Interno 
do Setor Náutico, a Diretoria de Esportes Náuticos 
comunica a concessão de direito de uso de vaga de 
veleiro no pátio da Marina do IATE para o Sócio abaixo, o 
qual poderá trazer sua embarcação no prazo máximo de 
90 dias, contados a partir desta publicação, lembrando 
que deve ser cumprido previamente o disposto nos 
artigos 3º e 14 do RISN.

nº Tít. nome do Sócio
P/1821 Sílvia Regina Daltro do Couto

Obs.: O sócio interessado em pleitear vaga para 
embarcação pode procurar a Secretaria Náutica e se 
inscrever mediante o preenchimento de formulário 
próprio, no qual o nome do associado entrará na Lista de 
Reserva divulgada na página da náutica: www.iatebsb.
com.br/nautica. Mais informações pelos telefones: 
3329-8747 e 8748. Lembramos que atualmente temos 
17 sócios na lista para vaga de veleiros e 153 sócios para 
vagas de lanchas.

No último final de semana (05 e 06/12) foi realizada 
a Gincana e Acampamento da Escola de Vela Infantil, 
na qual a criançada pôde desfrutar das brincadeiras 
organizadas pelos sócios voluntários João Ramos e 
Rossana Ramos. O destaque foi a Caça ao Tesouro, prova 
que mais exigiu das 34 crianças inscritas. 

Os alunos acamparam dentro do galpão de monotipos, 
acompanhadas de alguns pais, sob a supervisão 
da Diretoria de Esportes Náuticos, coordenadores, 
monitores, marinheiros, apoios (segurança, serventes da 
limpeza e enfermagem), além de outros voluntários que 
deram suporte. O evento integrou as crianças da Escola 
de Vela (iniciantes, estreantes e veteranos), seus pais, 
professores e diretores.

Estão abertas as matrículas para Escola de Vela para o 
1º semestre de 2016. As atividades para os adultos terá 
início no dia 23/01 (sábado). Já a Escola de Vela Infantil 
(iniciante), começará dia 27/02 (sábado). Os Sócios 
interessados devem procurar a Secretaria Náutica. 
Informações pelos telefones 3329- 8747 / 8748.

atletas do iate trazem títulos de beach 
tennis de aruba 

beACh tennIs

Os Iatistas fizeram bonito no torneio “Aruba Beach 
Tennis Open de 2015”, na 2a quinzena de novembro. 
Considerado o evento mais badalado do mundo na 
modalidade, contou com cerca de 700 atletas de 17 
países. Este ano, os atletas do Iate participaram das 
competições nas categorias amadoras e profissional 
e com ótimos resultados. Na profissional, o professor 
André Alves, o Alicate, faturou na Categoria Pro Team. 
Nas amadoras foram quatro títulos importantes:

Edward Borba: Campeão Fun Man Single
Karla Cavalcanti: Vice Intermediate Women Single
Karla e Daniel Cavalcanti: Vice Intermediate Mix Doubles
Matheus e Caco Ribeiro: Vice Intermediate Men Doubles

“Além dos comemorados resultados, houve relevante 
intercâmbio e aprendizado pelo contato com os melhores 
atletas do mundo, que protagonizaram jogos incríveis. A 
delegação Iatista, sempre unida, brilhou em Aruba e foi 
reconhecida como a torcida mais animada e simpática 
da competição”, disse Alexandre Ferreira (Xuxa), Vice-
diretor de Beach Tennis.
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Siga-nos:

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e Marketing
Projeto gráfico: Glêves Campos 

Reportagem: Karina Portela e Uyara Kamayurá.
Diagramação: Washington Macedo – Setor de Clubes Esportivos Norte, trecho 2, conjunto 4, Brasília-DF

(61) 3329-8700; Tiragem: duas mil unidades – www.iatebsb.com.br

DIRETORES DO DIA

12/12/2015 – Sabado
Flavio Pimentel

13/12/2015 -  Domingo
Alarico

AnIversArIAntes
12/12 Marianna Lemos Novaes, Getulio Valverde 
de Lacerda, Cecilia Dos Santos Macedo, Alessandro 
Oliveira da Natividade, Eliane Maria Lopes da Rocha, 
Ricardo Dias Salmeron, Jandui Carneiro

13/12 Leticia Horta Barbosa Isoni, Eduardo Freitas 
da Silva, Alejandra Nobrega Martinez, Luciane 
Quixabeira Zorzin, Renato Pereira de Almeida, 
Francisco Moacir de M. C. Martins, Jorge Luiz de 
Souza Fortes, Fausto Vieira Coutinho, Ernesto Freitas 
Azambuja

14/12 Paulo Sergio Costa Correia, Hudson Pereira de 
Souza, Marcelo Dias Campos, Melissa de Magalhaes 
Couto Nicolau, Onofre Jales da Paixao E Silva Junior, 

Roberio Bandeira de Negreiros, Emerson de Souza, 
Paulo de Melo, Rodrigo Pinho Rodrigues, Lucimar 
Batista de Almeida, Monica Doria da Fonseca Vilaca

15/12 Alaor Machado, Renata Saraiva de Oliveira 
Verano, Inacio Jose Barreira Danziato, Marcelo 
Fernando de Souza Meireles, Luiz Jose Pacheco 
Vaz Manso Filho, Igor Lacroix, Nei Santos Rosal, 
Paulo Baeta Neves, Julia Beckman Meirelles, Oscar 
Niemeyer, Diogo Salomao

16/12 Patricia Campos de Oliveira Chabalgoity, 
George Cajaty Barbosa Braga, Adriana Regina de 
Melo Pimentel, Marcos Daniel Pena Borja R. Gama, 
Claudia Vieira Vitali, Marco Antonio de Moraes, 

Luiz Eduardo da Silva Tostes, Lucas Zanello, Franco 
Vicente Piccoli, Daniel Ayres Kalume Reis

17/12 Sandra Regina Paiva dos Santos, Renata 
Virginio de Araujo, Alberto Zanello Junior, Carlos 
Alberto Carvalho de V. Coelho, Diomar Bezerra 
Lima, Marco Antonio Pingret M. de Sousa , Monica 
Ericeira Evertton Machado

18/12 Ana Lidia Ribeiro Sales Giesteira, Turibio 
Teixeira Pires de Campos, Daniel Olinto Silva Alves, 
Rafael Maia Stuart, Hudson Mourao Mesquita, Luiz 
Roberto de Oliveira Fernandes, Luciana Paoliello 
Palet, Joao Carlos Padilha do Valle

novos sÓCIos
A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:

Rafael Varela Garcia
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.

Uma parceria entre o Iate Clube de Brasília e o Itaú 
vai promover uma atividade de cidadania e educação 
no trânsito com foco no uso de bicicletas para crianças 
de 02 a 07 anos de idade. A ação é desenvolvida pela 
Compartibike em sete capitais brasileiras, e está no 
Iate neste final de semana (12 e 13/12), no Ginásio de 
Esportes. Serão formadas várias turmas de até 8 crianças, 
das 9h às 16h.

 
A monitoria será realizada por integrantes da ONG 

Bike Anjos, especializada em ensinar a pedalar no 
trânsito. As crianças receberão aula de noções básicas de 
segurança e leis de trânsito e participarão de simulação 
de trânsito por um circuito de pista, em um inflável em 
forma de cidade. Ao final, os participantes vão receber 
uma carteirinha de ciclista habilitado!

escolinha de bike para crianças Vem aí a colônia de férias do iate
As férias estão chegando e a criançada já tem lugar certo 

para gastar toda a energia com muita diversão e segurança! 
O Iate vai realizar a 50a edição da Colônia de Férias de 10 
a 22 de janeiro, para crianças de 4 a 13 anos. As inscrições 
terão início no dia 12, na Superintendência do Clube.

  A Colônia será realizada de segunda a sexta-feira, das 
9h às 18h, e sábado e domingo, das 9h às 15h. Haverá 
show de mágica, oficinas (circo, teatro, dança, música, 
capoeira, squash e peteca), o Show Ciência e Mágica, 
muitas brincadeiras e passeios externos para Casa X, 
boliche, Mansão Catavento e Correio Braziliense. E mais: 
na abertura (10/01), show com a Banda Matrakaberta!

Para os apaixonados por esportes náuticos, no 
mesmo período, a tradicional Vela na Férias terá aulas 
de iniciação à vela, cooperação e disciplina, salvatagem, 
marinharia e execução e utilização dos nós. Para 
participar, é preciso ter entre 8 e 14 anos.

Os pais poderão ficar tranquilos, pois as crianças 
contarão com monitores experientes, serviço médico e 
odontopediátrico, seguranças e salva-vidas.

Valores colÔnia de ferias
Uma semana sócio: R$ 307,00
Uma semana convênio: R$ 318,00
Uma semana não-sócio R$ 395,00
Valor com desconto para duas semanas pagamento à vista 
Sócios: R$ 439,00
Convênio: R$ 450,00
Não-sócio: R$ 605,00
Incluso: camiseta, boné, sucos de uva e maracujá

Desconto de 10% a 20% para irmãos Desconto de 30% para alunos do CIATE

Valores colônia de vela
Sócio: R$ 379,00
Convênio: R$ 390,00
Não-sócio: R$ 544,00
Incluso: camiseta, boné, sucos de uva e maracujá

Desconto de 10% a 20% para irmãos Desconto de 30% para alunos do CIATE

tênIs


