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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

Mais de 640 nadadores participam da XXIV 
Copa Brasil Masters de Natação, que 
acontece no Iate Clube de Brasília neste final 
de semana, dias 24 e 25 de junho, a partir 

das 8h. “Esta deve ser a maior competição brasileira de 
Natação de 2017, o que nos dá imensa satisfação. O Iate 
continua sendo um clube querido, que atrai o interesse 
de atletas de todo o Brasil, não apenas pela qualidade 
de suas instalações aquáticas mas, principalmente, por 
receber os atletas com carinho e atenção”, disse o Vice-
diretor de Esportes Aquáticos, Edward Cattete.

A XXIV Copa Brasil é uma realização do Iate, em 
parceria com a Associação Brasileira de Masters de 
Natação e a Associação Brasiliense Master de Natação. 
A competição encerra o calendário brasileiro de natação 
do 1º semestre. Os melhores atletas masters brasileiros 
participam do campeonato, que deve ser marcado por 
novos recordes nacionais, sul-americanos e mundial.

A competição terá 24 provas individuais, nos quatro 
estilos de nado, nas categorias femininas e masculinas, 

XXIV COPA BRASIL MASTERS DE NATAÇÃO 

além de três revezamentos. Estão inscritos nadadores de 
74 equipes, representantes de 16 unidades da Federação, 
desde o Amapá até o Rio Grande do Sul. “A expressiva 
quantidade de atletas inscritos mostra a credibilidade 
que o Iate Clube de Brasília tem no cenário da natação 
brasileira e tenho plena certeza que teremos a melhor 
Copa Brasil de Masters já realizada”, disse o 2º Vice-
comodoro e Diretor de Esportes Individuais, Gilson Luz.

A Natação Master inclui atletas a partir de 20 anos, 
que competem em faixas de idade divididas de 5 em 
5 anos. Nesta Copa Brasil, os atletas mais jovens têm 
20 anos e os mais idosos têm 93 e 95 anos de idade. A 
equipe master do Iate tem 6 mulheres e 17 homens, que 
treinam em busca de grandes resultados.

Devido a realização da XXIV Copa Brasil Master 
de Natação, nos dias 24 e 25 de junho, as raias 3 a 8 
da Piscina Semiolímpica I, e todas as raias da Piscina 
Semiolímpica II, estarão reservadas para a competição.
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Atos e ContrAtos
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 01/2017

O Iate Clube de Brasília, na forma do artigo 56 de seu Estatuto, NOTIFICA o 
sócio proprietário de título patrimonial com a numeração abaixo relacionada, 
seus herdeiros ou sucessores, para dentro do prazo de 10 (dez) dias regularizem 
sua situação junto à Diretoria Financeira, na Sede do Clube, no SCEN Trecho 02, 
conjunto 04 – Brasília-DF.

Findo este prazo e não havendo quitação dos débitos, o sócio será excluído do 
quadro social, na forma estatutária.

P/0363

Brasília, 07 de junho de 2017.
 

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Diretor Secretário

Ainda dá tempo de curtir a Festa Junina mais 
tradicional e badalada da Capital. A animação continua 
hoje, sábado, com show de Lucas Vianna, que veio 
direto de Goiânia para tocar o melhor do sertanejo 
universitário e muito forró. Seu novo single, “Tadin de 
mim”, vai fazer a alegria dos forrozeiros que gostam de 
dançar agarradinho. Quem não tem par, não precisa 
se preocupar, pois quatro professores, dançarinos 
profissionais, estarão à disposição na pista, para dançar 
com as convidadas. A Quadrilha Ribuliço também 
se apresentará hoje. Para as crianças, haverá show 
com o Mágico Steiner, brinquedos infláveis, berçário, 
brinquedoteca e Arraialzinho.

Lembramos que, por conta da realização da Festa 
Junina, neste sábado, a partir das 18h, o acesso ao Clube 
será realizado apenas pela entrada principal, em mão 
única. A saída será somente pelos portões do Tênis e 
Saída Norte (Náutica).

Na Festa Junina do Iate, várias barracas estão 
cadastradas para que a compra de alimentos e bebidas 
também possam ser feitas antecipadamente e durante 
a festa pelo aplicativo de compras Bilo, no cartão de 
crédito. Basta baixar o aplicativo para evitar filas e ter 
mais tempo para curtir e dançar.

 
O Clube também firmou parceria com a Cabify. A 

transportadora oficial do evento oferece um voucher 
especial para o evento (FESTAJUNINAIATE), com 
desconto de 30% em seis corridas e é válido para 
utilização até às 20h59 do dia a 25/6, para chegadas ou 
saídas do Iate. Confira o passo-a-passo: Clique na sua 
foto de perfil; Selecione a opção promoções; Digite o 
código e pressione enter. Agora é só aproveitar porque 
o desconto é aplicado automaticamente no final da sua 
corrida.

Último dia da festa junina 2017

acesso de carros na festa junina

bilo e cabify: comodidade na festa 
junina

FestA JunInA

FestA JunInA

CIAte

 Festa Junina tem que ter muita comida boa e 
aqui as barracas trazem todas as delícias tradicionais, 
como canjica, pamonha, curau, churrasquinho, arroz 
de carreteiro, acarajé, tapioca, maçã do amor, caldos 
variados, quentão, camarão empanado, cachorro-quente, 
pizza, crepes e pastel. Tem, ainda, barracas gourmet de 
queijos e vinhos, cervejas e chopes artesanais, Choripán, 
hambúrgueres gourmet e arroz de Costela.
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O velejador campeão mundial Alexandre Paradeda, 
de Porto Alegre (RS), esteve no Iate Clube de Brasília 
no último fim de semana prolongado  para participar de 
uma clínica com os velejadores e a equipe de instrutores 
do Iate, que tiveram a oportunidade de adquirir mais 
experiência na parte técnica. Foram quatro dias de 
muito aprendizado e troca de experiência entre todos 
os envolvidos.

Em atendimento ao artigo 9º do Regulamento Interno 
do Setor Náutico, a Diretoria de Esportes Náuticos 
comunica a concessão de direito de uso de uma vaga 
para embarcação, no pátio da Marina do Iate, próximo 
ao Galpão 3 de pranchas/caiaques (parte externa). O 
Sócio convocado poderá fazer o registro em até 90 
dias, na qual ensejará a cobrança da taxa de utilização, 
contados a partir desta publicação, lembrando que deve 
ser cumprido previamente o disposto no artigo 6º do 
RISN.

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

Um grupo de 109 corredores do Iate Clube de Brasília 
participou, no último domingo, dia 18, da Maratona 
Internacional do Rio de Janeiro. O Clube de Corrida do 
Iate existe há três anos e esse foi um número recorde 
de participantes em uma prova fora do Distrito Federal. 
Os Iatistas viajaram acompanhados dos professores 
Larissa Pacheco e Danilo Werneck e contaram com o 
suporte de uma estrutura do Iate com suprimentos e 
massagistas. A prova teve distâncias de 42km, 21km e 
6km. Estavam todos muito animados e ficaram incríveis 
com as camisetas produzidas especialmente para o 
evento! A Diretora Eunice Malvar, que coordena o Clube 
de Corrida, e José Gustavo, Vice-diretor da Academia, 
também participaram da prova. Larissa conta que os 
alunos se emocionaram com o desempenho de um 
representante especial. “Funcionário da marcenaria há 
15 anos, José da Silva Vieira, correu a maratona em um 
excelente tempo de 3h16, podendo ficar em segundo 
lugar em sua categoria”, disse. 

A Diretoria de Esportes Coletivos informa que as 
escolinhas gratuitas estarão de recesso no período de 01 
a 15 de julho. As atividades serão retomadas a partir do 
domingo, dia 16 de julho.

clínica com alexandre Paradeda Para 
classe optimist

convocação para uso de Vaga de 
embarcação

convocação para uso de Vaga de box

maratona do rio de janeiro

recesso das escolinhas esportivas

náutICAACAdeMIA

esportes

Nº Tít. Nome do Sócio Tipo
US/2817 Marcelo Luiz Rodrigues Gomes Canoa de 20 pés

Nº Tít. Nome do Sócio Tipo
P/2689 Jacques Rocha Velloso Box - Deck Comodoro

Nos dias 29 e 30 de junho e 01 e 02 de julho, as 
quadras do Espaço Poliesportivo Sul vão sediar grandes 
disputas do Open de Beach Tennis do Iate Clube 2017. 
O evento vai contemplar as seguintes modalidades: 
Masculina - Categorias: PRO/A/B/C/ Master 40+ ou 
50+; Feminina - Categorias:PRO/A/B/C/ Master 40+ 
ou 50+; e Mista - Categorias: PRO/A/B/C/ Master 40+ 
ou 50+. O torneio, que inaugura o Ranking do DF de 
Beach Tennis, é chancelado pela Federação Brasiliense 
de Beach Tennis (FBT) e vai oferecer uma premiação de 
R$ 2 mil, além de troféus para os campeões e vices de 
cada categoria, e de R$1 mil para as duplas primeiro 
colocadas das categorias PRO Masculina e Feminina. 
O regulamento está disponível no link http://bit.ly/
regulamentotorneiobtiate.

open de beach tennis do iate clube 2017
BeACh tennIs
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DIRETORES DO DIA

24/06/2017 – Sábado 
Silvia Frabetti

25/06/2017 - Domingo
Jorge Brasil

AnIVersArIAntes
24/06 Gisele Marise Parrilla, Mauro Cesar Vieira 
Naves, Marco Antonio Lopes, Helio Santa Rosa 
Camara Mafra, Joao Carlos Cendron, Paulo Penha de 
Lima, Joao Carlos de Castro Roller, Uyran Ayres da 
Silva Junior, Jose Ruy de Carvalho Demes, Humberto 
Bedeschi Dilascio, Joao Roberto da Cunha, Alexandre 
Cardoso Chaves, Humberto Elio Figueiredo Dos 
Santos, Joao Alexandre Ribeiro Goncalves Barbosa, 
Gabriela Moreira de Azevedo Soares, Maurilio 
Ferreira Matos

25/06 Marcelo de Faria Franco Negrao, Luiz Carlos 
Ferreira de Carvalho, Bruna Lobao da Mota Botelho, 
Marilene Amaral Weiler, Jose Paulo Afonso de Sousa, 
Francisca Dalvis Pereira, Maria Celina Aquino Serra

26/06 Lilian Rocha de Deus, Paulo Roberto 
Goncalves Ribeiro, Alcides Tostes de Aquino Leite, 

Sebastiao Jose da Silva Neto, Marcela Mourao 
Cysne Rocha, Filipe Simas de Andrade, Ferdimando 
Cerqueira, Jose Sarto Mendes Carneiro, Oswaldo Guy 
Machado de S. Castro

27/06 Delio Cardoso Cezar da Silva, Marcelo Buzzi, 
Renata Santos Miranda de Almeida, Roberto de 
Azevedo Dantas, Rogerio Fontes de Resende, Ivan de 
Faria Malheiros, Mauricio Alves Ribeiro, Edmundo 
Starling Loureiro Franca, Carlos Alberto de O. Mansur, 
Andrea Nogueira de M. Pereira Pinto, Geraldo 
Magela Leite Junqueira, Breiner Araujo Queiroz, Luis 
Fernando Ramos Molinaro, Priscila Pimentel Jacob, 
Marcos da Silva Colares

28/06 Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Roberto 
Velloso Filho, Luciana Ribeiro E Fonseca, Luiz 
Henrique Oliveira de Carvalho, Jairo Nobrega 

Martinez, Denise Sankievicz, Sueli Rodrigues Paes, 
Paulo Roberto Lacerda Mendes, Rodrigo Fonseca Dos 
Santos V. Ferreira, Janine Malta Massuda, Gustavo 
Pinto Z. Ferreira

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

30/06 Pietro Lemos Costa, Luiz Gustavo F. M. de 
Freitas, Noemia Gualberto de Souza, Engels Iury 
Barbosa Guedes do Rego, Paula Maria Pessoa de 
Abreu, Sergio Cozzetti Bertoldi de Souza, Gabriel 
de Moura Siqueira, Cassio Aviani Ribeiro, Ubajara 
Berocan Leite

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Bruna Hardman Rodrigues de Carvalho, Paulo Kemper, Rafael Lima Ribeiro, Fabio Ribeiro de Castro, Ricardo Pereira Dias, Marcus Vinicius Osorio Maroccolo, 

Lilia Rego Barros Ribeiro, Daniele de Oliveira Pereira, Marcelino Jager Fernandes, Nathaniel Senos Bloomfield, Ronan Carlos Meira Ramirez, João Paulo Giacomini Bernardes
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

No sábado passado, o Iate Clube de Brasília se 
sagrou campeão sub 11 da Copa Novos Talentos, maior 
competição de futebol do primeiro semestre do DF. O 
torneio reuniu 100 equipes, sendo 20 de cada categoria: 
Pré Mirim, Mirim, Infantil, Juvenil e Juniores, totalizando 
3 mil atletas. As finais foram realizadas no Estádio 
Abadião, em Ceilândia. A equipe Iatista Pré Mirim 
conquistou o campeonato e levou, ainda, os títulos de 
melhor Técnico, para Cléber Lima, de Atleta Revelação, 
para Luís Guilherme, de Artilheiro, para Igor Braconi, e de 
Goleiro menos vazado, para Pedro Henrique. O Diretor 
de Esportes Coletivos, Quinho Grossi, que acompanhou 
o jogo com os pais e mães dos atletas, recebeu o troféu 
juntamente com o capitão do time. Neste sábado será a 
grande final do sub 09, no Minas Tênis Clube.

copa novos talentos
FuteBoL

Com a parceria dos Sócios, o Emiate há alguns anos 
ajuda instituições de caridade como creches, asilos, 
casas de apoio a portadores de HIV, entre outros. Em 
2017, a campanha continua, com o objetivo de ajudar 
ainda mais pessoas necessitadas. Para a arrecadação das 
doações, que podem ser calçados, roupas, brinquedos, 
roupas de cama, roupas de bebê e acessórios, material 
de limpeza e alimentos foram espalhados baús dentro da 
Academia e em outros setores do Iate. As contribuições 
também podem ser deixadas na Secretaria do Emiate, na 
Antiga Sede.

campanha da solidariedade

botequim de sexta

eMIAte

Vem aí mais uma edição do Botequim de Sexta do 
Emiate, no dia 07 de julho, às 20h, na Antiga Sede. Venha 
dançar ao som de música ao vivo, em estilos variados. 
O evento é aberto a todos os Sócios e seus convidados. 
Para participar, basta trazer sua bebida e tira-gosto. Os 
aniversariantes que queiram comemorar mais um ano 
de vida entre amigos, são convidados para trazerem seu 
bolo para curtir no Botequim de Sexta.


