
CLIMA
15º C MÍN
30º C MÁX

Sol com algumas nuvens

15º C MÍN
28º C MÁX

Sol com algumas nuvens
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet

informe semanal do iate clube de brasília        edição nº 26, de 28 de junho a 04 julho de 2014

abertas as inscrições 
para escola de Vela

Uma ótima notícia para as crianças e jovens que 
desejam aprender a velejar, e também para os pais 
que querem ver seus filhos praticando um super 

esporte. A Diretoria Náutica convida os jovens Sócios com 
idade entre 7 e 14 anos para participar da Escola de Vela. 
As aulas começam no dia 19 de julho, nos horários de 9h30 
às 12h30, aos sábados e domingos, com opção de aulas 
também nas quartas e sextas-feiras, das 14h30 às 17h30.  

Na categoria iniciante – a Classe Optimist – o aluno 
terá o apoio dos técnicos da Náutica que, de forma lúdica, 
ensinarão a garotada a velejar em segurança e a se preparar 

para regatas de competição, assim como fizeram os grandes 
velejadores e medalhistas olímpicos Torben e Lars Grael, 
que iniciaram suas carreiras no Iate Clube de Brasília.

O objetivo da Escola de Vela é ensinar os princípios 
básicos da modalidade  para que as crianças e os jovens 
aprendam os primeiros passos, bem como técnicas e 
práticas do esporte, princípios de segurança e respeito 
à natureza. Outro ponto forte é a oportunidade de fazer 
novas amizades, incentivando o espírito de equipe e 
companheirismo. Traga seu filho e filha!
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Atos e ContrAtos
náutICA

esporte

CorrIdA

Arte

campeonato mundial da classe star

fim de semana especial para os 
amantes do skate

iate clube conquista pódio na Volta do 
lago 2014

Nesta semana terá início o Campeonato Mundial 
da Classe Star no Lago de Garda, na Itália. O Brasil será 
representado por nove duplas, sendo três do Iate Clube de 
Brasília: Admar Gonzaga Neto e Alexandre Freitas, Frederico 
Viegas e Renato Moura, Luiz André A. Reis e Antônio 
Moreira.  As notícias e resultados da competição podem 
ser acompanhados pelo site http://www.starworld2014.
com.

Rampas, skate, adrenalina e muita força de vontade. Foi 
assim o fim de semana para iniciantes e profissionais do 
Skate. No sábado e domingo, crianças de todas as idades, 
pais e instrutores se reuniram no Iate Clube para um fim de 
semana descontraído. Os iniciantes tiveram à disposição 
diversas rampas e obstáculos e puderam aprender novas 
técnicas e manobras com quem entende do assunto. 

Se você tem ou desenvolve algum trabalho artístico, o 
Iate Clube de Brasília quer conhecer e divulgar sua arte. 
Venha participar da exposição coletiva que será promovida 
pela Diretoria Cultural e mostre seu talento em diversas 
áreas: pintura, escultura, fotografia ou mosaico.

As propostas e inscrições serão aceitas até a próxima 
sexta-feira (04/7) e podem ser repassadas para o e-mail 
diretoria.cultural@iatebsb.com.br ou pessoalmente no 
Memorial do Iate Clube. A exposição coletiva acontecerá 
nos dias 11 a 18 de agosto na Sede Social Antiga. Participe 
e convide os amigos e familiares.

talento para o Iate
Mostre seu 

Atenção para alteração nos horários de marcação para 
as aulas de Pilates, a partir de 1º de julho:

06h (o aluno pode marcar a partir de 06h até as 09h)

10h (o aluno pode marcar a partir de 10h até às 13h)

14h (o aluno pode marcar a partir de 14h até às 17h)

18h (o aluno pode marcar a partir de 18h até às 20h) 

ACAdeMIA

eduCAção

CurtA

marcação das aulas de Pilates

Informamos que desde o dia 27/06 os preços dos 
alimentos e bebidas dos concessionários de alimentação 
sofreram reajuste. Vale destacar que  a Diretoria 
Administrativa e de Recursos Humanos realizou pesquisas 
de mercado antes da aprovação do mesmo.

AnIVersArIAntes
28/06 Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, 
Luciana Ribeiro e Fonseca, Luiz Henrique 
Oliveira de Carvalho, Roberto Velloso Filho, 
Jairo Nóbrega Martinez, Denise Sankievicz, 
Janine Malta Massuda, Rodrigo Fonseca dos 
Santos V. Ferreira, Paulo Roberto Lacerda 
Mendes e Sueli Rodrigues Paes.                     

29/06 Ernani Satyro Sales, Paulo Henrique 
de Oliveira, Antônio Curi, Miguel Pedro 
de Vasconcelos Souza, Gustavo Pinto Z. 
Ferreira, Manoel Lima Santana, Renata Trein 
Neira e Raphael Luiz Nogueira da G. Silveira.      

30/06 Isabel Carvalho Lima Santos, Germano 
Augusto Coelho de Morais, Pietro Lemos 
Costa, Luiz Gustavo F. M. de Freitas, Noêmia 
Gualberto de Souza, Ubajara Berocan Leite, 
Gabriel de Moura Siqueira, Paula Maria 

Pessoa de Abreu e Cássio Aviani Ribeiro.                    
1º/07 Sílvio Carlos Pimenta Jaguaribe, 
Gustavo Henrique Lontra Neto, Carlos 
Ferreira Portilho, Fabiano Toni, Oraida 
Oliveira C. Tamanini, Edson Gondim Silvestre 
e Alessandra Frota Cordeiro.                

02/07 Wilson da Silva Nunes Filho, Rodrigo 
Bonna Nogueira, Marcelo Figueiredo Ribas, 
Natália Mello Rosa Braga, Diogo Thomson 
de Andrade, Luciana Pinto Felipe dos Santos 
Moura, Mônica Moraes Coca, José Eduardo 
Trevizoli, Carlos Murilo E. P. de Carvalho, 
Paulo Varandas Júnior, Maria Bernadete Porto 
e Leandro Castro M. de Melo.                

03/07 Josino Carvalho Cordeiro, Luciano 
Mancuso da Cunha, Sheila Maria da Rocha 
Antony, Érica Cardoso Danna, Jorge Salim 

Caied Júnior, Aílton Antônio de Moraes, 
Lydio Celso Safe Carneiro Jr., Moacir Araújo 
Machado Dias Filho, Spartacus Eduardo 
Bottaro Marques, José Olímpio Filho, Roberto 
Wassita Curi, Ricardo José Soavinski, Mauro 
Francisco de Andrade Filho e Cíntia Bicalho 
de Mendonça.               

04/07 Charles Thomas Brindeiro, Kátia Pinto 
de Amorim, Márcio Valério Barbosa de 
Oliveira, Maria das Graças Gomide Nasser, 
José Antônio Goulart, Renan Barra Cid, 
Márcia Gonçalves Chaves, Fernando Lopes 
Coelho, Daniela Borja R. dos Santos, Mônica 
Quintella Faria, Adriano Fatureto Jerônimo, 
Bonfim Abrahão Tobias, Rodrigo Leonel 
Lages, Ricardo Jorge da Rocha e Luiz Motta 
Nardelli.

noVos sÓCIos

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Paulo Eduardo de Freitas Monte Amado, Fernanda Nunes Costa e Angela Alves De Araujo

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.

Atenção pais interessados em matricular seus filhos 
em atividades diversificadas e instrutivas. O Centro de 
Atividades Educacionais do Iate (Ciate) abre, no próximo 
dia 9 de julho, inscrições para o agendamento em aulas 
experimentais das crianças de 4 a 13 anos. 

O procedimento é realizado antes da matrícula 
com o objetivo de avaliar em quais as áreas as crianças 
demonstram maior identificação. As aulas começam no dia 
16 de julho, quando os alunos novos poderão conhecer a 
rotina do Ciate.

inscrições para aulas experimentais no 
ciate começam em julho

CONSELHO DELIBERATIVO

ATO DELIBERATIVO 004/2014

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE 
BRASÍLIA, no uso de suas atribuições (Estatuto, art. 82, c/c o art. 77, I, 
c, e Regimento Interno, art. 45) e considerando as decisões tomadas nas 
reuniões ordinária e extraordinária de 25 de junho de 2014, faz saber que 
o Colegiado resolveu: 

I. por unanimidade, aprovar a Ata da Reunião Extraordinária de 30 de 
abril de 2014;  

II. por unanimidade, rejeitar o Relatório de Atividades do Conselho 
Diretor – Gestão do biênio 2011/2013 - referente ao 2º semestre de 2013, 
nos termos do relatório da Comissão;

III. por unanimidade, aprovar a Decisão nº 002/2014 da Mesa Diretora do 
Conselho Deliberativo, determinada ad referendum do Egrégio Conselho, 
relativa ao pedido do Sr. Comodoro de remanejamento de verbas para 
custear a revitalização do Parque Tecnológico do Iate Clube de Brasília, 
com parecer favorável da Comissão Fiscal;

IV. por maioria (57 votos favoráveis e 2 votos contrários) aprovar a proposta 
de concessão de Titulo Honorífico “BENEMÉRITO” ao Ex-Presidente do 
Conselho Deliberativo Frederico José da Silveira Monteiro; 

V. por maioria (51 votos favoráveis, 1 voto contrário, 2 abstenções e 1 
voto branco), aprovar o parecer da Comissão, relativo ao Processo 
Administrativo Disciplinar 028/2014, no sentido de aplicar ao sócio 
patrimonial proprietário, P/2129, a pena de suspensão de 210 (duzentos 
e dez) dias;

VI. por maioria (51 votos favoráveis, 1 abstenção e 1 nulo) aprovar o 
parecer da Comissão, relativo ao Processo Administrativo Disciplinar 
024/2014, no sentido de aplicar ao sócio patrimonial proprietário, 
P/2129, a pena de suspensão de 720 (setecentos e vinte) dias; e 

VII. por maioria (46 votos favoráveis, 1 voto contrário e  4 abstenções) 
aprovar a aplicação da pena prevista no art. 44, inciso VIII, do Estatuto, 
ao sócio patrimonial proprietário, P/2129. 

Brasília, 26 de junho de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

O Iate Clube de Brasília fez bonito na 11ª edição da 
Volta do Lago Caixa 2014, no início de junho. O Clube, 
que patrocinou 4 equipes para a disputa, na categoria 
sexteto mista ficou em 1ª lugar e 4º lugar geral de todas as 
equipes da prova. Essa equipe foi composta pelos sócios 
Washington Luiz da Silva, Paulo Sergio Ambrósio, pelo 
colaborador iatista José Silva e pelos não sócios Georges 
Lopes, Virginia Mendes e Francisco Souza.

Já equipe octeto feminina ficou em 4º lugar, e era 
composta pelas sócias Eunice Malvar, Moema Malheiros 
Pontes, Amarilis Finageiv Neder  , Luciana Martins e Luzia 
Sobreira, e pelas não sócias Belimar Borges, Cristina 
Scandiuzzi e Raimunda Almeida.
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DIRETORES DO DIA

28/06/2014 – Sábado
Moises do Espirito Santo
29/06/2014 – Domingo

Arnaldo Lopes 

tênIsCopA do Mundo

Neste sábado e domingo (28 e 29/06) acontecem, 
respectivamente, as semi-finais e finais do 14º  Torneio Iate 
com Amor. No sábado os jogos começam pontualmente 
às 8h30 e as partidas serão disputadas no sistema Pró-Set 
até às 9h. Em virtude do jogo do Brasil x Chile às 13h, a 
Diretoria do Tênis pede que os atletas não atrasem, caso 
contrário poderá ser dado WxO ou passar outro jogo na 
frente. 

No domingo, as partidas serão realizadas no sistema de 
melhor três sets, e o terceiro set disputado em um super 
tiebreaker. Nos dois dias serão oferecidos aos participantes 
mesa de frutas e chopp no local. A entrega dos troféus 
será realizada durante um jantar dançante em data a ser 
definida.

Agora a emoção aumenta, o Brasil chegou nas oitavas 
de final e o mata-mata começa com tudo. Haja coração 
para aguentar a tensão dos jogos decisivos para as próximas 
fases. E para acompanhar cada momento, nada melhor do 
que reunir a família e amigos para torcer pela nossa seleção 
canarinho. Neste sábado (28/06) a disputa está marcada 
para às 13h e a Seleção enfrentará o Chile no Estádio 
Mineirão.

O telão e o espaço do Cyber Café continuam reservados 
para os amigos gritarem e vibrarem juntos a cada gol 
e lance dos craques. Antes da partida e nos intervalos a 
descontração fica por conta de um DJ. O Iate conta com 
a sua animação para contagiar a partida e enviar energias 
positivas para os onze atletas que representam o Brasil 
dentro de campo. Música boa e pipoca estão garantidos 
para mais um dia de jogo. O Iate espera você.

horários de funcionamento para este sábado (28)

Horário De Funcionamento Dos concessionários - copa 2014 
Data 28/06/2014

concessionário Funcionamento
Restaurante Carpe Diem Aberto até às 22h
Farol do Iate Fechado
Bar do Veleiro Aberto até às 12h
Bar do Tênis Aberto
Bar da Peteca Aberto
Creperia Aberto até às 12h
Cantina dos Funcionários Fechado
Boutique 4 Ondas Academia Aberto até às 11h
Boutique 4 Ondas Iateshopping Aberto de 9h às 12h
Lava Jato do Iate Fechado
Loja Náutica Fechado
NM Consertos, Reformas e Pinturas de Barcos Fechado
Salão de Beleza Fechado
Lanchonte Academia/Sauna Aberto até às 11h
Restaurante das Churrasqueiras Aberto

Venha torcer pelo hexa no iate

Fiquem atentos para os horários de funcionamento dos setores do Iate Clube neste sábado (28/06), dia de jogo do Brasil.

finais do torneio iate com amor 

acontecem neste fim de semana


