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ATENÇão SóCIo!
Em virtude da greve do setor bancário, a data limite para pagamento da mensalidade referente ao mês de outubro será dia 
06/10. 
                                                                                                                                                      Saiba mais na página 2

Fortes chuvas causam estragos 
no Iate Clube

Após meses de calor intenso e ar seco, as chuvas 
chegaram para aliviar o clima da capital. No entanto, 
os fortes temporais dos últimos dias têm causado 

grandes estragos no Distrito Federal. Durante a última 
tempestade os ventos chegaram a 43 km/h, danificando 
diversos setores do Iate Clube de Brasília.

Com a forte ventania, árvores ao redor do Clube foram 
arrancadas, interditando as vias e danificando as redes 
elétricas de baixa e alta tensão. Academia, churrasqueiras 
e Ginásio de Tênis tiveram as telhas arrancadas. Já no 
Restaurante do Farol e Espaço Gourmet Náutico, várias 
placas de vidro acabaram quebradas. Os alambrados das 
quadras de tênis e do campo de futebol também foram 
danificados. 

Os cinco minutos de temporal foram suficientes para 
causar todo esse estrago e ainda destruir um total de 300 
móveis do Clube, entre cadeiras, mesas, espreguiçadeiras e 
guarda - sóis, que ficam nos arredores das piscinas.

Imediatamente após a tempestade, as equipes do DOL 

e Engenharia do Iate Clube entraram em ação, e vários 
setores que haviam sido interditados para a segurança geral 
já foram liberados. O processo de recuperação continua  e 
em breve todas as instalações estarão disponíveis para uso.

1ª Etapa do Circuito de Corrida adiada para o dia 18/10

A 1ª Etapa do Circuito de Corrida do Iate Clube, 
programada para ocorrer neste sábado (4/10), foi 
transferida para o dia 18/10. O adiamento foi motivado 
pela necessidade de mobilização de vários funcionários 
para realizar os reparos nas áreas do Clube afetadas pela 
chuva.
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AToS E CoNTrAToS ATENÇão SóCIo

ADMINISTrAÇão

CuLTurAL

CurTA

Greve dos bancários
A Diretoria Financeira do Iate Clube informa aos Sócios 

que, devido à greve dos Bancários, a tolerância para o 
pagamento da mensalidade de outubro será até o dia 06/10. 
Os boletos podem ser emitidos no site do Clube, na área 
serviços. Mais informações na Tesouraria, telefones 3329-
8712/8711 ou pelo e-mail tesouraria@iatebsb.com.br. 

CONSELHO DELIBERATIVO
COMUNICADO AO QUADRO SOCIAL

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 
Chamada para apresentação de sugestões, pelo quadro social, sobre a 
REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA com 
estudo pela Comissão instituída pela Decisão nº 026/2014, da Presidência 
do Conselho Deliberativo, composta pelo Benemérito José Galbinski, 
como Presidente, pelo ex-Comodoro e Benemérito Ennius Marcus de 
Moraes Muniz, pelo ex-Comodoro Edson Carvalho Mendonça, pela 
Conselheira Efetiva Eliete de Pinho Araújo, pelo Diretor do Departamento 
de Operações e Logística interino e vice-Diretor de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade, Alarico Antônio Cristino Jácomo, e pelo Diretor de 
Engenharia, Onísio Ludovico de Almeida Filho. As sugestões podem ser 
apresentas pelos endereços eletrônicos conselhodeliberativo@iatebsb.
com.br e iateclubebsb@gmail.com, ou através de carta dirigida à 
Comissão e entregue na Secretaria do Conselho Deliberativo, até o dia 14 
de outubro próximo, às 17h.
 

COMISSÃO DO PLANO DIRETOR

Decisão nº 11/2014
 
O CONSELHO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de 
suas atribuições estatutárias, e considerando deliberação na 19ª Reunião 
Ordinária, biênio 2013/2015, realizada em 25 de agosto de 2014, sobre o 
Processo Administrativo nº 012/2013,

RESOLVE

Art. 1º. Pela aplicação da pena de Suspensão, pelo período de 30 dias, ao 
sócio patrimonial proprietário P/0322, incurso na norma contida no inciso 
I do art. 43 do Estatuto do Iate Clube de Brasília c/c. o inciso II do art. 20 
da Resolução n. 001/2011 do Conselho Deliberativo.
 
Brasília, 29 de setembro de 2014.

Edison Antônio Costa Britto Garcia
Comodoro

Carlos Alberto Ferreira Junior
Diretor Secretário

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

 
DECISÃO 034/2014

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, em conformidade 
com o art. 77, inciso I, alínea “d”, do Estatuto, c/c o art. 16, inciso IX, do 
Regimento Interno do Colegiado,
 
RESOLVE:
 
Constituir Comissão composta pelos Conselheiros Efetivos LUIZ ANDRÉ 
ALMEIDA REIS, ULYSSES CÉSAR AMARO DE MELO e PAULO CÉSAR 
SIQUEIRA BIRBEIRE para, sob a presidência do primeiro, emitir parecer 
sobre o orçamento do exercício financeiro de 2015, as contribuições 
fixas e variáveis e os projetos e custos de obras propostos pelo Conselho 
Diretor.   
 
Brasília, 29 de setembro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

Visando um melhor ambiente para os funcionários e 
quadro social, a Cantina dos Funcionários permanecerá 
fechada esta semana para que sejam finalizadas as 
manutenções e reparos no espaço.

Como alternativa e em caráter excepcional, a 
Diretoria Administrativa do RH firmou um acordo 
com o concessionário Vento em Popa (Restaurante das 
Churrasqueiras), para que realize o atendimento no horário 
de almoço entre os dias 1º a 05/10 (quarta à domingo). 
No dia 06/10 (segunda-feira) a Cantina dos Funcionários 
reabrirá com muitas novidades!

reabertura da cantina dos 
funcionários

iate recebe exposição coletiva 
“caminhos da arte”

Em virtude das eleições que acontecem no domingo 
(05/10), o horário de funcionamento da Academia será 
alterado. Sócios poderão usufruir do espaço somente de 9h 
às 12h. Já o Salão de Beleza e o Lava Jato estarão fechados.

concessionários não poderão vender 
bebidas alcoólicas no dia 5/10

Informamos aos Sócios que neste domingo (05/10) 
estará terminantemente proibida a comercialização de 
bebidas alcoólicas nas dependências do Clube. A decisão 
se deve às eleições e está em conforme com a Portaria-
Conjunta nº 9/2014, da Secretaria de Segurança Pública e 
Secretaria da Ordem Pública e Social, que proíbe a venda e 
o fornecimento de bebida alcoólica no Distrito Federal no 
dia 5 de outubro, da 0h às 18h.

Mais uma vez, o Poder Judiciário do Distrito Federal 
decidiu que o Iate Clube de Brasília não pode ser 
responsabilizado por danos materiais e morais causados a 
veículos estacionados fora de sua área privativa. Desta vez, 
uma nova ação foi ajuizada em razão de arrombamento de 
veículo estacionado na área externa do Clube. Os pedidos 
para responsabilizar o Iate pelo fato foram julgados 
improcedentes, conforme explicou a Justiça: “em que pesem 
as alegações da autora, a utilização de estacionamento em 
área pública pelos consumidores não têm o condão de 
obrigar o requerido a qualquer pagamento, mormente no 
presente caso em que se cuida de área de livre circulação 
que serve a mais de uma instituição. 

A existência de benfeitorias no local, tal como iluminação 
e asfalto, bem como a presença de cones e correntes não 
tem o condão de imputar ao requerido responsabilidade 
pela guarda dos veículos parados em estacionamento 
público”. Por esse motivo, a Justiça entendeu que o Iate 
não tem o dever de guarda e nem obrigação de indenizar 
pelos danos ocorridos nos estacionamentos externos, ainda 
que o Clube tenha realizado qualquer benfeitoria no local.

nova decisão da Justiça afasta 
responsabilidade do iate por danos 
ocorridos no estacionamento externo

A Diretoria Cultural promove no Iate Clube a exposição 
coletiva “Caminhos da Arte”, que reúne trabalhos de 
diversos artistas. A mostra conta com pinturas, esculturas, 
fotografias e mosaicos de 16 artistas. A abertura oficial do 
evento será no dia 15/10, às 19h30, na Antiga Sede Social. 
As visitações vão de 16 a 20/10. A entrada é gratuita. Venha 
prestigiar o evento.

FuTEboL

gESTão

De 1º a 03/10, Carlo Mastellone e Matteo Mercure, 
treinadores da Juventus Soccer Schools Turim, estiveram no 
Iate para ministrar um curso de formação de treinadores 
e ensinar um pouco da metodologia do tradicional clube 
europeu. Aproximadamente 50 pessoas ligadas ao futebol 
estiveram presentes, ganharam kits Nike Juventus Soccer 
Schools e trocaram experiência com os Coachs italianos. O 
curso teve carga horária de 15 horas, dividido entre aulas 
teóricas (manhã) e práticas (tarde).

Início do Camp

Neste sábado (4/10), serão entregues os kits Nike Juventus 
Soccer Schools para as crianças de 6 a 16 anos inscritas no 
Camp, na Sede Social do Clube, a partir das 14h. Os Coachs 
italianos terão o primeiro contato com os atletas e passarão 
a programação completa do Camp. Lembramos aos pais 
ou responsáveis legais que é necessário a apresentação do 
exame médico da criança (de até 60 dias), duas fotos 3x4 e 
cópia da certidão de nascimento ou RG para a retirada do 
kit. Informações: 8134-3942 (Fernando).

Juventus soccer schools promove 
curso de coach no iate

melhorias para clubes do df é pauta 
de encontro do sinlazer

Na sexta-feira (03/10), o Presidente Claudionor Pedro 
dos Santos e parte da diretoria do Sindicato de Clubes e 
Entidades de Classe, Promotora de Lazer e de Esportes do 
Distrito Federal - SinLazer esteve nas dependências do Iate 
Clube. O almoço de trabalho com o Comodoro Edison 
Garcia contou com a presença do Fundador Alvaro Alberto 
Sampaio, que também é diretor jurídico do Sindicato, e 
teve como pauta a discussão de estratégias em busca de 
melhorias para o segmento. 
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NáuTICA ESpECIAL

resultado do torneio do cerrado da 
classe optimist – 4ª etapa

Neste domingo (28/09), chegou ao fim um dos torneios 
mais importantes da Classe Optimist – o tradicional Torneio 
do Cerrado –, evento válido para o ranking e seletivo para o 
Campeonato Brasileiro da Classe, a ser realizado em janeiro 
de 2015, no Rio de Janeiro. Parabéns aos nossos velejadores 
pelos excelentes resultados, que estão publicados no site 
do Iate (www.iatebsb.com.br).

resultado parcial do campeonato do 
df da classe snipe

No final da semana passada (28 e 29/09), foi a vez 
da Flotilha Snipe colocar seus barcos na água para o 
Campeonato do DF. Foram realizadas duas regatas e a 
competição continua nos dias 18, 19 e 25 de outubro. 
Este evento faz parte do ranking de 2014 e serve como 
excelente treino para o próximo Campeonato Brasileiro 
da Classe Snipe/Seletiva para o Pan-Americano, que será 
realizado no Clube no final de janeiro do ano que vem.

regata 06 Horas da classe laser
Fruto do esforço de resgatarmos uma das regatas mais 

animadas de monotipos, realizaremos neste sábado (4/10) 
a tradicional Regata 6 Horas da Classe Laser. A competição 
é realizada em revezamento de dois timoneiros para 
cada veleiro, que se alternam a cada volta. Após 6 horas 
de velejada, o barco que completar mais voltas será 
considerado o vencedor! Este evento será realizado na 
Prainha, localizada na área norte da orla do Clube.

Conforme artigo 9º do Regulamento Interno do Setor 
Náutico, a Diretoria de Esportes Náuticos comunica a 
convocação do Sócio Rodrigo Esteves Pinto Morgado 
(P/485) para apresentar a documentação necessária à 
utilização de vaga para lancha de 26 pés nas dependências 
da Náutica e trazer a sua embarcação no prazo máximo 
de 90 dias. Vale ressaltar que a embarcação somente 
poderá ser registrada cumprindo-se os artigos 3º e 14 do 
Regulamento Interno do Setor Náutico.

Conforme artigo 2º do Regulamento Interno do Setor 
Náutico, a Diretoria de Esportes Náuticos comunica que 
as “autorizações de embarque” deverão ser solicitadas à 
Secretaria Náutica pelo associado até 24 horas antes do 
embarque mediante informação do nome completo e 
telefone de cada convidado. As “autorizações de embarque” 
tem por objetivo exclusivo o acesso de tripulantes e 
convidados para atividades desportivas e de recreação no 
Lago Paranoá, não se permitindo o uso e a permanência 
nas demais dependências do Clube, inclusive no cais.

convocação para uso de Vaga de 
embarcação

utilização de autorização de 
embarque

EMIATE

Venha tocar e cantar com a gente 

campanha da solidariedade

Se você toca violão e/ou canta como passatempo, o 
Emiate está cadastrando os interessados em fazer parte 
dos ensaios do projeto “Um cantinho, um violão”. Os 
Sócios que tenham domínio de outros instrumentos 
musicais também podem se cadastrar. Mais informações 
na Secretaria do Emiate: 3326-8745.

Dia 2/10 ficará marcado na memória da Família Iatista, 
em especial os praticantes de peteca. Após dois anos 
de espera, foi inaugurado o Espaço Poliesportivo Sul, 
oferecendo aos Associados mais um local de encontro e 
eventos sociais.

Com uma ótima estrutura, o espaço se torna o maior 
ambiente de convivência esportiva do Iate Clube, amplo 
e confortável tanto para a peteca quanto para outros 
esportes como vôlei de areia, futevôlei, sinuca, truco 
e mais recentemente, o beach tênnis. O Comodoro 
Edison Garcia comentou a importância do novo Espaço 

inauguração do espaço Poliesportivo sul: sucesso absoluto!

Poliesportivo Sul para as diversas modalidades do Clube. 
”É com grande satisfação e alegria que devolvemos aos 
praticantes da peteca o novo Espaço Poliesportivo Sul, um 
local de confraternização que promete ser um dos mais 
democráticos, reunindo várias modalidades de esportes em 
harmonia”, comemora.

Nem mesmo o mau tempo atrapalhou o grande dia, 
apesar da forte chuva que se abateu em Brasília horas antes 
da inauguração do local. O empenho da equipe Iatista fez 
com que o evento ocorresse da melhor forma, com direito 
a muita música e animação dos Sócios presentes.

O EMIATE, por meio dos Amigos Voluntários, Sócios 
do Iate Clube de Brasília, vêm há alguns anos ajudando 
instituições beneficentes como creches, asilos, casas de 
apoio a aidéticos, entre outros. Em 2014 a campanha 
continua, e a meta é bater o recorde dos anos anteriores.  
O baú se encontra na Academia do Clube para depositar 
donativos (calçados, roupas, brinquedos, roupas de cama, 
roupas de bebê, material de limpeza, alimentos, entre 
outros), que também podem ser entregues na Secretaria 
do Emiate, localizada na Antiga Sede, ou nos outros baús 
espalhados pelo Clube. 

No final de setembro a primeira leva de contribuições 
foi entregue na Instituição Fala Fraternidade dos Aidéticos, 
localizada na Cidade do Recanto das Emas. Foram doados  
20 cestas básicas, roupas, calçados e brinquedos.
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DIRETORES DO DIA

04/10/2014 – Sábado
Felipe Rocha

05/10/2014 – Domingo
Nilma Melo

ANIVErSArIANTES
04/10 Daniel Meirelles Ferreira, Gustavo 
Zerlottini dos Reis, Yuri Hardman de Nogueira, 
Veroni Korilo, Flávio Augusto Barcelos, Antônio 
Augusto do Carmo Neto, Gabriela Rocha 
Tanezini, Ademar Francisco Santos de Cerqueira, 
Ana Cecília Medeiros de Carvalho, Marcus 
Vinícius Leite do Amaral, Alexandre Soares de 
Carvalho, Ricardo André Becker, Silvio Lúcio 
de Castilho,  Ana Amélia de Castro Esmeraldo, 
Vinícius Maia Pacheco, Adriana Vieira Segovia e 
Maurício Yamassaki Teixeira Barbosa.       

05/10 Jorgina Guedes Calonico, Antônio Augusto 
Vianna, Gabriel Rocha Ferreira, Karla Fontana 
Sampaio, Plínio César Marinho de Castilho, Luiz 
Carlos Raya, Maurício Magalhães Rovo, Teófilo 
Rossini Vale Cavalcanti, Rodrigo Collares Arantes, 
Cláudia Marisa de Aquino Alarcão, Juscelino Brixi 
Tony de Souza, Giuseppe Sidrim Marrara, Pablo 
de Oliveira Bautista e Fernando Bessa. Vieira.                    

06/10 Nilton Rocha, Wilson Batista Ferreira, 
Carlos Roberto Matos, Francisco Carpoforo da 

Rocha Neto, Quintin Antônio Segovia Júnior, 
Cristina Xavier de Brito Heidrich, Artur Vidigal 
de Oliveira, Giovanna Araújo Graziani Feitosa, 
Paulo Pessoa Guerra Neto, Carlos Magno Cataldi 
Santoro, Luiz Alberto Mendonça de Freitas, 
Alessandra Couto Rodrigues Mizuno e        Tânia 
Santos Dias.                        

07/10 Lucas Varela Lopes, José Koury Menescal, 
Cejana de Queiroz Valadão, Hélio Gomes de Sá, 
Paulo Roberto Luz Braga, Jaime Sampaio Bicalho, 
José Maria Beber Salles, Antônio Torreão Braz 
Filho, Marcos Gustavo Sperandio, Eulália Fatima 
Zortea da Costa, Matheus Ribeiro de Santa Ana,             
Charles de Oliveira Simão, Rafael Almeida de 
Oliveira e Lucas Varela Lopes.                        

08/10 Cristina Moreira de Azevedo, Fabiano 
Frabetti, Patrícia Lobo Leal,  Valério Augusto Freitas 
do Carmo, Jorge Salin Caied, Ester Aparecida 
Faria, Cristina Webster de Freitas Deeter, José 
Ricardo Marques, Dalnio Teixeira Starling, Carlos 
Eduardo Bivar Pereira, Juliano Vasconcelos Padrão 

Amorim, Suely Delforge Curado, Isabela Ribeiro 
Damaso Maia e José Maria da Silva Leão Júnior.

09/10 Nícia Saldanha Gomes, Gilvandro 
Vasconcelos Coelho de Araújo, Paulo Afonso 
Gonçalves Braga, Andréa Pereira Macera, Plínio 
Grossi, Marcus Aurelius Minervino Júnior, Cláudia 
Maria Maldonado da Cunha, Manoel Jorge 
Ribeiro Araújo, Alessandra Volkmer Fell Amaral, 
Manoel Francisco do N. Bem Neto, Margarida 
Maria Sousa de Oliveira, Newton Araújo Silva 
Júnior e Procópio de Noronha F. Filho.   
          
10/10 Eduardo de Castro Borges, Vanessa Pereira 
Teixeira Malaspina, Eliete Mattioli Alves de Sousa, 
Fabrícia Santana Figueiredo, Marcello Silvino 
F. Matos, Paula Fadini Mello de Figueiredo, 
Jânio Wagner Pinheiro Lopes, Solange Valéria 
de Oliveira Rodrigues, Saulo Henrique Safe de 
Matos, Adalberto Cléber Valadão Júnior, Paulo 
de Tarso Prudente Santos, José Luciano Aranttes, 
Celso Luiz Moretti, Eduardo de Castro Borges e                 
Laura Cunha Canto de Souza Pereira.

NoVoS SóCIoS
A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:

Ana Carolina Reis Guimarães, Márcio da Maa Souza, Gabriel Costa Oliveira, Fernanda Fonseca Morato Reis, Danilo Pinheiro Dias
José Augusto de Andrade Rabêlo, Sérgio Rogerio Osorio Freitas De Souza

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.

AVISo

Eleições 2014 1º e 2º turnos  - Confira a escala dos principais 
setores:

SetoreS 05/10/2014-
1º tUrNo

26/10/2014-
2º tUrNo oBSerVAÇÕeS

Academia 9h às 12h 9h às 12h

Iate TV 8h às 14h 8h às 14h *Horário reduzido

Escolinhas Esportivas Fechado Fechado *Não funcionarão 
nesses dias

Ponto de Abasteci-
mento

8h às 18h 8h às 18h *Revezamento de 
funcionários

Sauna 8h às 16h30 8h às 16h30 *Massagem 10h às 
14h

Brinquedoteca 12h às 17h 12h às 17h

Serviço Médico 8h às 18h 8h às 18h *Médico 10h às 17h

Secretaria de Es-
portes/ Secretaria de 
Tênis 

8h às 16h 8h às 16h *Revezamento de 
funcionários

Secretaria Náutica 9h às 15h 9h às 15h *Pátio da Náutica 
(marinheiros/ reveza-
mento) 8h às 19h

Superintendência Fechado Fechado

Secretaria  Social e 
Tesouraria

8h às 16h 8h às 16h *Revezamento de 
funcionários

tA tabela de funcionamento dos demais departamentos está 
disponível em www.iatebsb.com.br

No domingo (03/10), a Portaria do Ginásio/Tênis estará 
fechada devido ao revezamento necessário para que todos 
os funcionários consigam votar.

ACADEMIA


