
CLIMA
12º C MÍN
27º C MÁX

Sol o dia todo sem nuvens

13º C MÍN
26º C MÁX

Sol com algumas nuvens
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet
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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

Os preparativos para a Festa Junina do Iate estão a 
todo vapor e a programação de shows para os três 
dias de evento promete! A primeira noite da festa, 

quinta-feira (7/6), será de muito sertanejo, com  Lucas & 
Barbara. Sucesso absoluto na edição 2016 da Festa Junina 
do Clube, a dupla vai embalar os presentes com uma 
mistura de ritmos. Os grandes sucessos de Gustavo Lima, 
Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Marília Mendonça, 
Simone e Simaria e Henrique e Juliano estão garantidos 
no repertório, além de muito forró com as canções mais 
animadas de Wesley Safadão, Xandy Aviões, entre outros. 
Um show para ninguém ficar parado!

A tradicional Festa Junina irá celebrar a Copa do 
Mundo 2018, com decoração temática em ampla estrutura 
montada especialmente para o evento, no estacionamento 
interno do Clube. As barracas serão divididas por países, 
cujos times vão jogar na Copa. A decoração e cenografia 
serão assinadas por Maria Helena Design de Eventos.

As barracas de comidas típicas irão oferecer uma 
ampla variedade de sabores. Não faltará canjica, 
pamonha, curau, churrasquinho, arroz de carreteiro, 
acarajé, tapioca, caldos variados, camarão empanado, 
cachorro-quente, pizza, crepes, pastel, churros e outras 

SHOW DE LUCAS E BARBARA AGITARÁ A 
PRIMEIRA NOITE DA FESTA JUNINA DO IATE

delícias. Além do quentão, haverá Whisqueria e serão 
servidos drinques especialmente preparados pelo Duo 
Bar. Para aqueles com gosto mais refinado, haverá barracas 
gourmet de queijos e vinhos, Choripán (tradicional 
sanduíche argentino, com linguiça e chimichurri), e de 
delícias típicas da culinária portuguesa.

    
Além  de Lucas e Barbara, na quinta (07), a Festa 

Junina ainda trará como atrações o grupo Só para Xamegar 
(SPX), na sexta (08), com o melhor do forró, e Guga 
Cammafeu no sábado (09). Antes e depois dos shows, a 
animação ficará por conta do DJ René Ricochet. Haverá, 
ainda, apresentações diárias de quadrilhas típicas, área 
kids com brinquedos infláveis, shows de mágica, berçário, 
brinquedoteca e Arraialzinho, área que concentrará 
brinquedos diversos, como tiro ao alvo e pescaria.

O preço dos ingressos não sofreu alteração e 
continuará sendo R$ 40 (meia entrada), para não sócios. 
Crianças até 5 anos não pagam e de 6 a 12 anos pagam 
R$ 20. Em breve traremos informações sobre as vendas. A 
entrada para Sócios é gratuita. O acesso e permanência de 
menores de 18 anos só será permitido se acompanhados 
dos pais ou responsáveis legais (pai, mãe, tutor ou 
guardião).
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IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DIRETOR

Decisão nº 04/2018

O CONSELHO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA no uso de suas atribuições 
conferidas no Estatuto do Clube, bem como, a deliberação na 13ª Reunião 
Ordinária, triênio 2017/2020, realizada em 21 de maio de 2018, sobre o Processo 
Administrativo nº 1/2018, 
RESOLVE
Art. 1º. Aplicar a pena de Suspensão pelo prazo de 60 (sessenta) dias, à dependente 
de Usuário Especial UE/2008, Sra. S. E. A. L., em face do enquadramento da conduta 
prevista no inciso VIII do artigo 39, combinado com os incisos II e VI, do artigo 42 
do Estatuto do Clube.

Art. 2º. Estabelecer que o início da contagem do prazo do pedido de reconsideração 
se iniciará na data do recebimento da notificação, conforme previsto no inciso I, do 
artigo 47 do Estatuto.

Brasília, 22 de maio de 2018.

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Diretor Secretário

RUDI FINGER
Comodoro

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DIRETOR

Decisão nº 05/2018

O CONSELHO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA no uso de suas atribuições 
conferidas no Estatuto do Clube, bem como, a deliberação na 13ª Reunião 
Ordinária, triênio 2017/2020, realizada em 21 de maio de 2018, sobre o Processo 
Administrativo nº 2/2018, 
RESOLVE
Art. 1º. Aplicar a pena de Suspensão pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, à 
usuária de título patrimonial P/3083 Sra. M. B. de C. e seu dependente Sr. D. de A. 
M. J., em face do enquadramento da conduta prevista no inciso VIII do artigo 39, 
combinado com os incisos II e VI, do artigo 42 do Estatuto do Clube.

Art. 2º. Estabelecer que o início da contagem do prazo do pedido de reconsideração 
se iniciará na data do recebimento da notificação, conforme previsto no inciso I, do 
artigo 47 do Estatuto.

Brasília, 22 de maio de 2018.

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Diretor Secretário

RUDI FINGER
Comodoro

ATOS E CONTRATOS CIATE

RECURSOS HUMANOS

CIATE promove BrincaIate Especial 
neste domingo

Educação financeira é tema de 
palestra no Iate

Amanhã (27), a partir das 10h30, o CIATE vai promover 
a 2a edição da BrincaIate Especial, no Pergolado, atrás 
da Banca de Revista. Será um dia inteiro de atividades 
de recreação, com brinquedos infláveis, monitores, 
carrocinhas com distribuição de pipoca, entre outros. 
Haverá, ainda, show com a banda Matrakaberta, às 
11h. A BrincaIate, a brinquedoteca do CIATE, funciona 
gratuitamente todos os finais de semanas e feriados. 
Uma vez por mês as atividades também são promovidas 
na área externa, no Campus do Clube.

Na última quinta-feira (24), a Diretoria de Recursos 
Humanos, em parceria com o Banco Santander, 
promoveu uma palestra sobre educação financeira para 
os funcionários do Clube. A apresentação abordou, 
entre outros temas, a importância de se planejar antes 
de realizar aquisições de valor significativo, como 
compra de carros e financiamento da casa própria, 
e a necessidade de se controlar, com apuro, os gastos 
mensais antes de se adquirir um empréstimo.

DIRETORIA MÉDICA

Iate e Bombeiros promovem treinamento 
de primeiros socorros para funcionários

Na última terça-feira (22/5), a Diretoria Médica 
promoveu para os colaboradores do Clube uma 
palestra com o tema “Primeiros Socorros e Reanimação 
Cardiorrespiratória”, proferida pelo sargento Erilton de 
Jesus Silva e pela cabo Thais Vieira, ambos do Grupamento 
do Corpo de Bombeiros do DF.  A atividade contou com 
a participação ativa dos funcionários presentes.

A iniciativa é a primeira de uma série de atividades 
que compõem a programação da Diretoria Médica, 
com apoio da Comodoria, para constituir equipes de 
primeiros socorros nas diferentes áreas do Clube. Com a 
constituição dessas equipes, que terão atuação integrada 
com o Serviço Médico, será possível proporcionar 
melhor tempo de resposta no atendimento de situações 
de emergência médica e encaminhamento para os 
serviços de referência, quando necessário.
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NÁUTICA
2a etapa do Ranking do DF da Classe 
Optmist 

Resultado parcial do Campeonato 
do DF de veleiros cabinados 

No último final de semana (19 e 20/5), foi iniciada a 
2ª Etapa do Ranking do DF da Classe Optimist, no Clube 
Naval de Brasília. A competição continua hoje (26) e 
domingo (27). O Iate está sendo representado por 20 
velejadores, com idades entre 7 e 14 anos. No resultado 
parcial da competição, os atletas Iatistas estavam nas 
primeiras colocações em todas as categorias.

No último final de semana (19 e 20), começou 
o Campeonato do DF de veleiros cabinados, com a 
liderança parcial de barcos de Sócios Iatistas nas Flotilhas 
Delta 26, Fast 230 e Ranger 22. A competição segue hoje 
e amanhã (26 e 27/5),  no Clube da Aeronáutica. COL. VELEJADOR CATEGORIA

1 Luiz Felipe Amaral Veterano

2 Juliana Seixas Veterano

3 André Akira Veterano

1 Isabella Ribeiro Estreante

2 Arthur Borges Estreante

3 Vitória Viegas Estreante

1 Caio Mesquita Pré-Flotilha

2 Guilherme Rangel Pré-Flotilha

3 Maria Fernanda Osório Pré-Flotilha

COLOCAÇÃO BARCO FLOTILHA

1 Ventania Delta 26

2 Hookipa Delta 26

3 Albatroz Delta 26

VELEIRO FAST 230

2 Lung Tá Fast 230

PETECA
Torneio de Peteca Conselho Diretor 
acontece neste fim de semana

Atenção petequeiros! Hoje (26) e amanhã (27), será 
disputado o Torneio Conselho Diretor de Peteca 2018! As 
partidas começam a partir de 8h, no Espaço Poliesportivo 
Sul. Aproveite: as inscrições são gratuitas. Basta procurar 
o professor Marlus no dia do torneio. Participe!
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JOGOS DE CARTAS

Partidas concorridas marcam o 1º 
Torneio de Buraco Conselho Diretor 2018

No último final de semana (19 e 20), as mesas do 
Espaço Poliesportivo Sul foram tomadas por disputas 
ponto a ponto do torneio de Buraco, realizado em 
homenagem ao Conselho Diretor do Iate. A Vice-diretora 
da modalidade, Ângela Marques, falou sobre a mudança 
no formato da competição. “Nesta edição do torneio, 
fizemos uma inovação: em vez de disputas individuais, 
os participantes formaram duplas fixas, estimulando o 
senso de cooperação e estratégia de jogo. A competição 
foi muito animada, com as duplas se ajudando e 
celebrando cada vitória”, comentou. 

Na grande final, a dupla Maria de Fátima Bastos e 
Mário Fagundes conquistou o primeiro lugar, após uma 
sequência de partidas muito concorridas contra Maria 
Amélia Starling e Maria do Socorro, que ficaram com o 
vice-campeonato. O bronze ficou com a dupla Lício e 
Lúcia Granjeiro. Parabéns aos participantes!

FUTEBOL
Copa do Mundo Infantil de Futebol

Para celebrar a chegada do maior torneio de seleções 
de futebol, o Iate irá promover a Copa do Mundo de 
Futebol Infantil. O torneio envolverá as categorias Sub5, 
Sub7, Sub9 e Sub12, e os jogos serão disputados de 16 
a 23 de junho, nos campos de futebol society do Clube.

A competição será composta por times que 
representarão as seleções do Brasil, Portugal, Argentina 
e Rússia, nas categorias Sub5 e Sub9, e Alemanha, 
Espanha, México e França, nas categorias Sub7 e Sub12. 
A inscrição custa R$ 70 e dá direito ao kit de uniforme 
para disputar a competição. Os alunos interessados 
poderão se inscrever até este domingo (27), na Tribuna 
do Futebol e Secretaria de Esportes Coletivos. Os kits 
poderão ser retirados pelos atletas ou seus pais a partir 
do dia 15 de junho.
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FESTA JUNINANATAÇÃO

ATENÇÃO SÓCIO

Cadastro no sistema NUGO já pode ser 
feito pelo site ou app

Equipe de Polo Aquático irá ao Pan-
Americano

Horário de treinos da equipe de Polo 
Aquático

A Festa Junina do Iate deste ano está inovando e utilizará 
o sistema cashless em suas barracas. A mudança tem como 
objetivo acabar com as fichas e as filas nos caixas. O serviço 
escolhido, oferecido pela empresa brasiliense Nugo, é o 
mesmo utilizado em eventos de grande porte, como o Na 
Praia e o Carnaval no Parque.

Para quem ainda não tem o cartão Nugo, é possível já 
se antecipar e realizar o cadastro no sistema através do site 
www.nugo.com.br, ou pelo aplicativo, disponível para os 
sistemas iOS e Android. 

Ao realizar o cadastro, o cliente consegue controlar o 
próprio saldo e pedir a restituição de créditos não utilizados, 
que é feita em até 7 dias úteis, na conta bancária. O valor 
remanescente também pode ser utilizado em outros eventos 
que a Nugo operar, como o Na Praia 2018. 

O serviço Nugo ainda permite vincular mais de um 
cartão ao cadastro de cada usuário, uma comodidade para 
quem vem com toda a família. Por exemplo, um pai ou 
mãe pode vincular ao próprio cadastro um cartão para cada 
filho ou filha, realizar a recarga de créditos e acompanhar 
o extrato de consumo de cada cartão separadamente pelo 
app.

A implantação do sistema cashless na Festa Junina do 
Iate 2018 tem como objetivo facilitar a vida tanto dos 
frequentadores quanto dos proprietários das barracas, visto 
que dispensa a  manipulação de dinheiro e otimiza a mão 
de obra em cada estabelecimento. O sistema Nugo foi o 
utilizado no 8º Fórum Mundial da Água, com excelente 
desempenho e repercussão entre os presentes ao evento, 
realizado em março deste ano, em Brasília.

A equipe de Polo do Iate recebeu a confirmação 
oficial da participação no campeonato Pan-Americano 
Master da modalidade, que ocorrerá na cidade de 
Orlando (EUA), entre os dias 5 e 9 de agosto de 2018.

Esta será a segunda vez que os Estados Unidos serão 
o país sede da competição. Em 2011, a competição foi 
disputada no Rio de Janeiro. Depois veio Sarasota (EUA), 
em 2013, e a última edição em Medellín (Colômbia), em 
2015.

A equipe Iatista, composta por Sócios que treinam 
semanalmente na piscina do Clube e reforçado por 
outros atletas com grande experiência internacional, 
disputará a categoria acima de 40 anos. O histórico 
recente da equipe é animador e faz crer que a equipe 
viaja com chances reais de conquistar uma medalha na 
competição continental.

Devido à convocação para disputar o torneio Pan-
Americano da modalidade, a equipe de Polo do ICB 
ampliará a rotina de treinamentos e passará a ocupar a 
piscina semiolímpica I às segundas e quintas-feiras, das 
20h às 22h.

Bloqueio parcial do Estacionamento 
das Churrasqueiras e Academia

Devido à montagem da estrutura da Festa Junina do 
Iate 2018, a Diretoria Social informa ao Quadro Social 
que o estacionamento das Churrasqueiras e da  Academia 
está parcialmente bloqueado.
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ANIVERSARIANTES
26/05 - Nice Izabel Marques de Queiroz, Luciano 
Freire Sampaio, Heloisa Maria Moraes Rego Pires, 
Hermanny Lima Samuel de Almeida, Servio Tulio 
Cipriani Andrade, Juliana Peres de Assis Ribeiro de 
Castro, Carlos Jose Souza de Alvarenga, Marcelo 
Andrade Chaves, Daniel Mourao Cysne                                                       

27/05 - Patricia Bezerra de Mendonca Fernandes, 
Guarany Alves Nina, Kathia Maria G. Lemos 
Chaves, Marco Aurelio Gabardo, Maria Aparecida 
de Amorim, Yolanda Maria Genova de Mattos, 
Patricia Azevedo dos Santos Jacinto, Mara de 
Campos Kolliker, Rafael Rocha E Benevides, Ana 
Carolina Bolognanni de S.  S. F.lobo, Maria Livia 
Fortaleza, Maria Aparecida Erthal Risi, Rosa Maria 
Geaquinto Paganine, Aldo Ferreira Neto , Frederico 
Rosario Fusco P. de Oliveira, Leila de Oliveira 
Coutinho, Rodrigo Prado Pigini

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília: 
Rodrigo de Souza Moscoso, Bianca Pires Veiga, Sorasak Samonkraisorakit, Rafael Sampaio Ximenes e Marco Aurélio de Macedo Coelho

de acordo com as normas do processo de admissão ao quadro social, solicita-se aos associados que comuniquem à Comodoria, no prazo máximo de 30 dias, fatos de seu 
conhecimento que possam incompatibilizar os candidatos citados com os princípios e normas que regem o convívio social.

NOVOS SÓCIOS

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e Marketing
Projeto gráfico (Doado ao ICB): Glêves Campos 
Editora Chefe:  Simone Azevedo (DF 7302/98)

Diagramação: Washington Macedo
Setor de Clubes Esportivos Norte, trecho 2, conjunto 4, Brasília-DF

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

DIRETORES DO DIA

26/05/2018 - Sábado: 
Ronaldo Vieira Teles

27/05/2018 - Domingo: 
Helton de Freitas Costa

28/05 - Marilia de Avila E Silva Sampaio, Daniel 
Araujo Pinto Teixeira, Osmar Mendes Paixao Cortes, 
Marcela de Andrade Soares Marensi, Ricardo Neiva 
de Almeida, Glauco de Almeida Leite, Augusto 
Gomes Pereira, Andre Alencar Porto, Rita de Cassia 
Correa da Silva, Janine Anezita Cavalcante de 
Matos, Lilliam Andrade Abrahão, Francisco de A. 
Teixeira Neto, Andre Luiz de Alencar Tavares                                             

29/05 - Leopoldo Gomes Muraro, Suleica Iara 
Hagen, Guilherme Correa Sette Torres, Romulo 
Cavalcanti Pessoa, Gustavo Machado Pires, Lidia 
Maria Hugueney Ricco, Marcos de Castro Fonseca, 
Hugo Barbosa Pinho Junior                                                 

30/05 - Marco Antonio Kegles Torres, Jose Celso 
Valadares Gontijo, Eliete de Pinho Araujo, Joao 
Paulo Vieira Stamm, Max Guerra Kopper, Rodrigo 
Barcat Nogueira, Claudia Mercia Ramos Batista, 

Fernando Croitor, Marcio Salomao, Maria Silvia 
Bertazi Viana, Luciana Ferreira Diaz, Alessandra 
Vilaca Ferrer Bazzo, Marco Tulio Machado Vieira, 
Giselda Penteado Melles, Paulo Cesar Montalvao de 
Albuquerque

31/05 - Claudio Correa de Mello, Otavio de Carvalho 
Franco, Patrick Frensel de Moraes Tzelikis, Renata 
Tavares Lameiro da Costa, Andrea Domingues 
Cordeiro, Ralph Rainer Charles Purkhardt, Jose 
Marcio da Silveira E Silva, Getulio Pinheiro de Brito, 
Andre Luis da Silva, Grasiela Pompeo Mcdonald                                             
     
01/06 - Luciana Calafange de Aragao, Carolina de 
Mello Tavares Silva Cunha, Juliana Maria Almeida 
de Queiroz, Gerson de Sousa Lima, Marcio Pina 
Marques, Martonio Euripedes Avelar, Robinson 
Neves Filho, Humberto Brasiliense Pantoja   

PETECA

Escolinha de Peteca Infantil 

A partir do próximo mês, mais uma escolinha 
esportiva estará disponível para os pequenos Iatistas. 
A peteca, além de melhorar os reflexos e coordenação 
motora, ainda é um excelente esporte para socializar e 
fazer amigos. As aulas serão ministradas a partir do dia 
6 de junho, nas quadras de peteca, às terças e quintas-
feiras, das 16h às 17h, para crianças de 8 a 14 anos. 
A inscrição na Escolinha de Peteca deverá ser feita na 
Secretaria de Esportes Coletivos. Participe!

TÊNIS

Iate promove Copa do Mundo 
Infantil de Futebol

Finais da Copa Iate de Duplas serão 
neste domingo

No último domingo (20), as quadras de Tênis do Iate 
foram palco de uma divertida e emocionante homenagem 
às mães, promovida pela Escolinha de Tênis. O evento, 
coordenado pelo professor André Brasil, promoveu 
divertidas brincadeiras envolvendo as mamães e seus 
pequenos tenistas, café da manhã especial e sorteio de 
brindes. 

Amanhã (27), a partir das 9h, começam as finais 
do sempre movimentado torneio de tênis Copa Iate de 
Duplas 2018, que teve seu início no dia 7 de maio. As 
partidas serão disputadas nas quadras de saibro do Clube 
e a premiação está prevista para o início da tarde.


