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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

17/12/2011
Sábado

Mário Carmelo

18/12/2011
Domingo
Sebastião Gonzales
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Ano Novo em grande estilo:
Restam poucos ingressos para o melhor réveillon da capital federal

A s quadras do Iate Clube de 
brasília serão palco de dis-
putas acirradas de 17 a 23 de 

dezembro. Uma das maiores compe-
tições do tênis mundial, o ITF Future 
masculino reunirá mais de 60 atletas 
de nove países (brasil, Áustria, Argen-
tina, Itália, Inglaterra, Estados Uni-
dos, Chile, Equador e rússia).

A briga pelos lugares mais altos do 
pódio promete ser dura, pois gran-
des nomes do tênis estão entre os 
inscritos na competição, coordenada 
pela International Tennis Federation. 
Uma das “estrelas” é o atleta Thiago 

Iate sedia 
ITF Future 
Masculino 
2011 

Alves, ex-membro da seleção brasilei-
ra na Copa Davis.

Na primeira etapa, a chave classifica-
tória, os confrontos serão neste sába-
do e domingo (17 e 18/12). Cerca de 30 
jogadores se enfrentarão entre 13h e 
19h em cinco quadras do nosso Clube. 
A fase seguinte, com as partidas prin-
cipais de simples e duplas, ocorrerá de 
19 (segunda-feira) a 23 (sexta-feira) 
de dezembro. Os jogos serão realiza-
dos entre 9h e 19h.

Para o Diretor de Esportes Individuais 
do Iate, Antônio Augusto Pinheiro, o 

evento é uma grande oportunidade 
para que o público possa acompanhar 
partidas de alto nível. “O Iate é um 
local diferenciado, pois oferece uma 
das melhores infraestruturas de tênis 
do país. A Diretoria tem o máximo de 
empenho em colaborar com este tipo 
de evento, pois, para sócios e convi-
dados, é muito agradável presenciar 
grandes competições”, ressalta.
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do CoModoro
Palavra

Caros Iatistas,

N a noite de 14 de dezem-
bro, em sua última reu-
nião do ano, o Conselho 

Deliberativo aprovou, por unani-
midade, o orçamento de 2012 do 
Iate Clube de brasília. A cobertu-
ra da Piscina Semiolímpica 2 e a 
construção de mais uma moder-
na Churrasqueira Gourmet são 
alguns dos principais destaques. 
Assim como vários outros investi-
mentos que irão trazer mais con-
forto, segurança e comodidade 
dos associados.

Não podemos deixar de enalte-
cer o trabalho desenvolvido pe-
los conselheiros encarregados de 
analisar a proposta orçamentá-
ria enviada pelo Conselho Dire-
tor. Formada por João Wellisch, 
Júlio César Itacaramby e mauro 
Diniz brumana, a comissão con-
tribuiu com importantes suges-
tões e teve papel decisivo no 
aprimoramento do nosso plano 
financeiro.

Temos a certeza de que o or-
çamento do próximo ano con-
templa as diversas necessidades 
diárias do quadro social e contri-
buirá para que o Iate siga no pa-
tamar de referência nacional no 
segmento clubístico.

boa semana,

Mario Sergio da Costa Ramos

aniveRSaRianteS

17/12 marcelo Jaime Ferreira, mônica Ericei-
ra Evertton machado, Diomar bezerra Lima, 
marco Antônio P. m. de Sousa, raul Wagner 
dos r. Velloso, Alberto zanello Júnior, Adria-
na Soares Dutra Vasconcelos , Ljubomir milic  
e Carlos Alberto C. de Vilhena Coelho.      

18/12 Hudson mourão mesquita, rafael maia 
Stuart, Paulo Henrique baeta da Silva, Luiz 
roberto de Oliveira Fernandes, Luciana Pa-
oliello Palet , João Carlos Padilha do Valle, 
Daniel Olinto Silva Alves e Leandro Veras ro-
drigues da Cunha.         

19/12 Naiara barbosa roda Figueiredo, Ar-
temont Veloso repezza , ricardo Luiz Ferrei-
ra dos Santos, Vera maria borralho bacelar, 
marco Antônio de Assis, Enrico Cavalheiro 
rodrigues, Laurindo Sotto Neto, Paulo blanco 
barroso, Izabel maria Ferreira braga, Orlando 
maranhão G. de Sá Filho e Fernanda Guima-
rães Hernandez.             

20/12 Herby Terêncio de Lima Júnior, Vanu-
sa Santos de Oliveira, José Carneiro de Vas-
concelos Neto, Fernando magalhães Soares 
Pinto, Shyam Sunder Janveja, Carlos Henri-
que Fontes Vieira, Helton de Freitas Costa, 
Dimas Garcia maldonado, Vânia maria m. 
Costa Coelho, Alexander Castro, Newton 

Carneiro Lobo, maurílio Santinello e Luiz Al-
berto bettiol. 

21/12 Vittorio Alberto beltran Gomes, ro-
berto Carlos martins Pontes, Symone maria 
machado bonfim, Diego José Andrade bran-
dão, Fernando resende da Silva, richard Alves 
barbosa bezerra, Osório Adriano Neto, João 
Salvage Damasceno, Cláudia Guaraciaba Pohl, 
Daniel Lopes rebello, Junnius marques Arifa e 
roberta de Ávila e Silva Porto Nunes.     

22/12 Ademir malavazi, manoel Henrique 
Pessoa, Paulo Hebert machado Cambraia, 
Ulisses Schwarz Viana, Germano Carbonell 
zenkner, Alexandre Fernandes Gonçalves, 
Francisco Toledo Watson, rogério de Castro 
Pastori, Doralice maria Nascimento, José Hen-
rique Coelho Sadok de Sá, Sérvio Tulio Silveira 
bronzon, João Carlos Vassalo, Damásio Prado 
de Carvalho e Filipe montenegro Oliveira.               

23/12 Carla Ludmilla raya, Ana Claudia 
Guerra de Araújo, márcio Augusto Andrade, 
Jacinto de Souza Lamas, Euma das Dores N. 
Fernandes, Sue Ane de Athayde Leite, Daniel 
mendes rechden, Guilherme roberto Lamego 
moraes, César martins de Castro, César Koppe 
Grisolia, rodrigo Otávio barbosa de Alencas-
tro e Fernando Alberto Lins de barros.         

fique poR dentRo

Mais acessibilidade nas piscinas 
Desde a última semana, está em pleno funcionamento, na Piscina Semiolímpica 2, um 
elevador tipo plataforma, para ser usados por pessoas com necessidades especiais. A 
medida tem o objetivo de garantir o bem-estar dos frequentadores e faz parte do pro-
jeto de aperfeiçoamento de instalações e adaptação de acessibilidade do nosso Clube.

Corte de grama intensificado
A alta temperatura e a maior incidência de chuvas fazem com que o manejo de áreas 
verdes, principalmente por conta do ritmo acelerado de crescimento da grama, seja 
intensificado. Por isso, nas próximas semanas, os trabalhos da equipe de Jardinagem 
serão mais constantes em determinados locais do Iate. A ação tem o objetivo de man-
ter a beleza do nosso Clube e garantir a segurança dos frequentadores. 

Inscrições abertas
Seguem abertas as inscrições para a 
43ª Colônia de Férias, que nesta edi-
ção prestará uma justa homenagem 
ao saudoso Quintin Segovia. Os pais 
ou responsáveis também podem pro-
curar a Superintendência e garantir 
a presença dos pequenos na 11ª Vela 
nas Férias. A chamada Temporada 
de Alegria será de 8 a 20 de janeiro 
e terá atividades ao ar livre, passeios 
externos, brincadeiras lúdicas e muita 
cultura. Veja outros detalhes no www.
iateclubedebrasilia.com.br.

teMpoRada de alegRia
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CONSELHO DELIBERATIVO 
ATO DELIbErATIVO 008/2011
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE 
BRASÍLIA, no uso de suas atribuições, nos termos dos arts. 82 e 45, 
do Estatuto e do regimento Interno, respectivamente, consideran-
do as decisões proferidas nas reuniões ordinária e extraordinária 
de 14 de dezembro de 2011, comunica que o plenário aprovou: 

1. por unanimidade, a Ata da reunião Extraordinária do Conselho 
Deliberativo de 28 de novembro de 2011;

2. por unanimidade, a Proposta Orçamentária para o exercício de 
2012, com as contribuições fixas e variáveis e os projetos e custos 
de obras elaborados pelo Conselho Diretor, nos termos do pa-
recer da Comissão de Orçamento, com as emendas aditivas for-
muladas pelos Conselheiros Ednaldo mesquita Carvalho e Tony 
marcos malheiros; e

3. por unanimidade, a Decisão n.º 009/2011 da mesa Diretora, 
determinada ad referendum do egrégio Conselho, referente a 
transferência dos saldos orçamentários para a melhoria e refor-
mas no espaço ocupado pelo CIATE. 

brasília, 15 de dezembro de 2011.

geRaldo BRindeiRo 
Presidente do Conselho Deliberativo

 

aviSo

AVISO DE EDITAL 
DE LICITAÇÃO
CArTA CONVITE  
Nº 011/2011
O IATE CLUbE DE brASÍLIA faz 
saber que receberá, no dia 21 
de dezembro de 2011, às 16h, 
na Sala de reunião da Como-
doria, propostas de preços 
para contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviços de SEGUrO DE VIDA 
Em GrUPO, para os funcioná-
rios do IATE.

O Edital completo e demais 
especificações estarão à dis-
posição dos interessados na 
Diretoria de Patrimônio e 
Suprimentos, SCEN trecho 02 
conjunto 04, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h, ou 
pelo www.iatebsb.com.br.

brasília, 12 de dezembro de 
2011.

andRÉ Ruelli
Presidente da Comissão Per-
manente de Licitação do Iate 
Clube de brasília

Horários especiais 
nos concessionários
Os concessionários do Iate Clube de 
brasília também terão horários altera-
dos durante o período festivo de fim 
de ano. O Salão de beleza, a boutique 
4 ondas e o restaurante dos Funcioná-
rios estarão fechados nos feriados de 
25 de dezembro e 1º de janeiro. Veja 
a relação de horários no site do Iate.

SetoReS

Atestado médico é obrigatório
O Iate Clube de brasília visa a segurança dos seus associados e, por isso, alerta 
sobre a importância do atestado médico. De acordo com o Art. 1º da Lei nº 
60/07, “fica obrigatória a apresentação de atestado médico de aptidão física, 
no ato da matrícula nas academias e ginásios de artes marciais, musculação e 
ginástica de qualquer tipo, que deverá ser renovado a cada 12 meses, arquivado 
e anotado na ficha do aluno ou usuário”. 

Para os novos alunos, a Secretaria de Esportes reforça que a autorização para o 
início das atividades só será concedida após a apresentação do mesmo.

Escolinhas de 
Patinação e Esportes 
entram em recesso
As aulas da Escola de Patinação estarão 
suspensas a partir de 23 de dezembro 
(sexta-feira) devido ao recesso e treina-
mento dos professores. Já as Escolinhas 
Esportivas interrompem as atividades a 
partir de 1º de janeiro (domingo). Am-
bas retomam os trabalhos no dia 1º de 
fevereiro (quarta-feira). 

 

Alterações de horários no Natal e no Ano Novo
Em virtude das festas de fim de ano, o Iate terá mudanças de horários e escalas 
diferenciadas nos próximos finais de semana.

Veja como ficarão os principais setores:

Academia

Iate TV 

Ponto de Abastecimento

Sauna 

Superintendência, Secretaria 
Social e Tesouraria

24/12
Fechado

8h às 14h 

9h às 12h
**10h às 16h30 

9h às 12h

25/12
7h às 14h

*8h às 14h 
 

9h às 14h
* 9h às 14h 

* 9h às 16h

31/12
Fechado

8h às 14h 

9h às 12h
**10h às 16h30 

9h às 12h

1º/1
7h às 14h

8h às 14h 

9h às 14h
* 9h às 14h 

9h às 12h

*Abrirá às 21h 
Plantão Réveillon

* Marcação a partir de 8h 
** Marcação a partir de 9h

 * Plantão Réveillon

observações

 » Acesse www.iateclubedebrasilia.com.br e confira a tabela completa de funcionamento 
dos demais departamentos.

IATE CLUBE DE 
BRASÍLIA
CONSELHO DIrETOr
Gestão 2011/2013
Decisão nº 01/2011

O CONSELHO DIRETOR DO 
IATE CLUBE DE BRASÍLIA,

No uso de suas atribuições 
estatutárias, e, conside-
rando deliberação em reu-
nião realizada em 13 de 
dezembro de 2011, sobre 
o Processo Administrativo 
nº 075/2011, que trata de 
representação em desfavor 
do sócio patrimonial remido 
– r/025,

RESOLVE

Art.  1º. Sugerir a aplica-
ção da pena de exclusão 
do Quadro Social ao sócio 
patrimonial remido r/025, 
conforme asseveram os 
termos do inciso II, artigo 
44, do Estatuto do Clube, 
submetendo o Processo Ad-
ministrativo nº 75/2011 ao 
Conselho Deliberativo, con-
forme preleciona a alínea 
“b”, inciso III, do artigo 46 
do Estatuto do Clube.

Maurílio Santinello
1º Vice-Comodoro

irani Barbosa Braga
Diretor Secretário

novoS SóCioS

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

Nelson Oliveira Vilalva ribeiro, marcelo Oliveira Lacer-
da, Juliano beut Guimaraes, Denise Lacerda, rafael de 
Holanda Weyne

De acordo com as normas do processo de admissão no quadro so-
cial, 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.

agenda

Jantar de Réveillon 
Data: 31/12  
Local: Salão Social
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nÁutiCa
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o melhor 
réveillon de 
Brasília
Para celebrar a chegada de 2012, 
o Iate Clube de brasília realizará 
o tradicional Jantar de réveillon. 
A partir das 22h, o Salão Social 
receberá sócios e convidados 
para um dos eventos mais sofis-
ticados da nossa instituição. Sob 
o comando da banda Squema 
Seis, ritmos que marcaram épo-
ca, além de sucessos da atualida-
de, prometem agitar o público. 
O buffet Coffee break oferecerá 
jantar, sobremesa e coquetel de 
frutos do mar. Entre as bebi-
das, sócios e convidados terão 
direito a água, cerveja, refri-
gerante, vinho chileno, whisky 
(8 anos) e espumante. Confi-
ra todos os detalhes no www. 
iateclubedebrasilia.com.br.

Star: Iatistas 
disputam 
competição na 
Argentina 
Entre 2 e 5 de dezembro, os velejado-
res Admar Gonzaga e Alexandre Frei-
tas participaram da Taça Centenário 
da Classe Star. A competição, realiza-
da na cidade de Olivos, na Argentina, 
contou com a participação de 21 bar-
cos e, após a disputa de seis regatas, 
os Iatistas conquistaram a 14ª posição 
do resultado geral.

Festa de 
encerramento  
da FNB
O evento que marcou o encerramento 
da temporada 2011 de vela do Distri-
to Federal, em 13 de dezembro, no 
Clube Katanka, reuniu diversos atle-
tas em um grande clima de confrater-
nização. Durante a festa, patrocinada 
pela Federação Náutica de brasília 
(FNb), o velejador ricardo Paranhos, 
do Iate Clube de brasília, recebeu o tí-
tulo de Destaque do Ano e a também 
Iatista Priscila Castro foi escolhida a 
Atleta Revelação.

SoCial

Preços do 2º lote:

Sócio

Lugar à mesa: R$ 340,00
Individual: R$ 310,00

Conveniados (Asbac, Clube da Aeronáutica, 
Clube do Exército e Clube dos Pioneiros)

Lugar à mesa: R$ 380,00
Individual: R$ 350,00

Convidado

Lugar à mesa: R$ 400,00
Individual: R$ 360,00

optimist: Caio 
Uchoa rumo aos EUA
O jovem Caio Queiroz Uchoa represen-
tará as cores do Iate Clube de brasília 
na Orange Bowl Youth Regatta em mia-
mi, Estados Unidos, entre 26 e 30 de de-
zembro. 

Em 11/12, os barcos da Classe  Optimist 
partiram para Porto Alegre (rS), tendo 
em vista a preparação em duas clínicas 
para o Campeonato brasileiro. A primei-
ra será na próxima semana e a outra no 
período de 2 a 6 de janeiro de 2012. Os 
treinos terão os ensinamentos do meda-
lhista pan-americano e campeão mun-
dial Alexandre Paradeda.

Snipe: Velejadores 
participam de 
confraternização
No dia 9 de dezembro, durante a con-
fraternização da Classe Snipe, foram en-
tregues os prêmios dos torneios Álvaro 
Sampaio - Taça Xangô, Troféu Filinto 
Pacheco, Taça Walter reinicke, Taça Cri-
cri, Campeonato da Flotilha 516 e Cam-
peonato do DF. O evento, realizado no 
bar do Farol, contou com a presença de 
vários atletas do nosso Clube.


