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Sports Night Fest tem nova data

Antes marcada para 13/12, a superfesta da Academia 
do Iate em conjunto com os demais setores 
esportivos, agora será realizada em 06/12 (sábado), 

a partir das 22h. A “Sports Nights Fest”, que promete 
agitar a todos, tem como atrações o DJ Flavinho Fatboy 
e a Home DJ, sempre tocando as melhores músicas. A 
comemoração será nas dependências da Academia, 
em ambiente 100% coberto e com a mais completa 
segurança, requinte e alegria.

 
O evento é all-inclusive, com serviço Open Bar de 

água, cerveja, suco, refrigerante e festival de caipiroskas 
regado a vokda da melhor qualidade, além de Open 
Food com buffet completo de petiscos. Para o Diretor da 
Academia, Flávio Schegerin Ribeiro, a “Sports Night Fest” 
serve para confraternizar e agradecer o ano de 2014. “Os 
preparativos para a festa estão a todo vapor. O objetivo é 
que o quadro social e os convidados possam se divertir 
bastante e haja integração entre todos os setores de 
esporte do Iate. Aproveito a oportunidade para convidar 
a todos para celebrar conosco esta que promete ser uma 
noite incrível”, almeja.

ATENÇÃO SÓCIOS

Neste domingo (30), a partir das 10h30 no Salão Social, será realizada a Assembleia Geral Extraordinária, que discutirá 
modificações no Estatuto do Clube. Veja a matéria completa na página 5.

 Sócios e convidados que queiram prestigiar a festa 
mais esperada do ano podem adquirir os ingressos 
na Tesouraria do Clube. Não fique de fora dessa! Mais 
informações: 3329-8755 ou 3329-8777. Confira os preços 
e formas de pagamento:

 
Sócio (valor único de 1º lote):
R$ 40,00 (quarenta reais)
 
Convidado (valor único de 1º lote):
R$ 80,00 (oitenta reais)
 
Formas de pagamento: dinheiro e débito no boleto de 
mensalidade

Dinheiro e débito de mensalidade

Obs.: Não aceitamos pagamentos em cheque para 
ingressos de convidados, de acordo com a lei 7357/85. 
Censura: 18 anos.
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AtoS e CoNtrAtoS

ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no 
uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e em conformidade com os arts. 
61, II, “b”, e 62, II, “a”, do Estatuto, C O N V O C A os senhores Fundadores e os 
sócios Patrimoniais Proprietários, Pessoa Física, ou credenciado por pessoa jurídica, 
no pleno gozo dos seus direitos sociais e quites com as suas obrigações perante a 
Secretaria e Tesouraria do Iate, para a ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA, a 
realizar-se no dia 30 de novembro de 2014, domingo, na pérgula superior da Sede 
Social, às 10h30, em primeira convocação, e, não havendo quorum mínimo de 2/3 
(dois terços) da totalidade dos convocados, em segunda e última convocação, às 
11h, com a presença de qualquer número dos anteriormente mencionados (Estatuto, 
art. 64, incisos I e II), com a seguinte ORDEM DO DIA: 

ITEM ÚNICO – Deliberar sobre as alterações estatutárias, aprovadas pelo Conselho 
Deliberativo, em reunião extraordinária realizada nos dias 4, 6 e 10 de novembro 
de 2014.

OBS. - A matéria a ser deliberada na Assembleia-Geral Extraordinária encontra-se 
disponível no site www.iatebsb.com.br, na página do Conselho Deliberativo.  
 

Brasília, 12 de novembro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo 

Presidente da Assembleia-Geral Extraordinária

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 011/2014

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 09 de novembro de 
2014, às 14h, na Sala de Reunião da Comodoria, propostas comerciais observando 
o menor preço para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES.

O Edital completo e demais especificações estarão à disposição dos interessados no 
Setor de Licitações e Contratos, SCEN trecho 02, conjunto 04, de segunda a sexta-
feira, das 9h às 17h, ou pelo www.iatebsb.com.br. 

Brasília, 19 de novembro de 2014.

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Presidente da Comissão

ATO DA COMODORIA AC 72/2014

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o  inciso II 
do artigo 93 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

REVOGAR a designação do Ato da Comodoria AC 38/2013 ao 1º Vice-Comodoro 
RODRIGO FLÁVIO SÁ RORIZ – P/0678, para responder cumulativamente pelas funções 
da Diretoria Social, com data retroativa de 19 de novembro de 2014.

Brasília, 25 de novembro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 73/2014 

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XVIII do 
artigo 92, do Estatuto do Clube

R E S O L V E

Art. 1º. DESIGNAR a Vice-Diretora de Eventos Comemorativos Institucionais  NILMA MELO para 
responder interinamente pelo expediente da Diretoria Social.

Brasília, 29 de novembro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 74/2014

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do artigo 
92 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

EXONERAR, a pedido, o sócio patrimonial Sr. RONALDO DO MONTE ROSA – P/1397  do cargo 
de Diretor Financeiro.

Brasília, 29 de novembro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Comodoro

torneio Joaquim da silva da classe 
snipe

iate cred(pré)

Neste final de semana, será realizada a 2ª Edição 
do Torneio Joaquim da Silva da Classe Snipe, última 
regata do calendário da classe e ótimo treino para o 
Campeonato Brasileiro que ocorrerá em janeiro de 2015, 
aqui no Clube. No ano passado, a competição contou 
com a participação de 23 duplas que homenagearam 
este grande colaborador, que iniciou suas atividades no 
Iate como boleiro no tênis, depois passou a marinheiro 
e chegou a Gerente de Regatas Nacional, habilitado pela 
Confederação Brasileira de Vela. Largadas previstas para 
sábado (29), às 13h30 e no domingo (30), às 9h30.

36° campeonato sul brasileiro da 
classe laser

Mais uma vez o velejador João Ramos saiu vitorioso 
de uma competição. Desta vez, ele venceu três das cinco 
regatas do Campeonato Sul Brasileiro da Classe Laser, 
realizado em Foz do Iguaçu/PR entre 14 e 16 deste mês e 
foi o grande campeão. O próximo desafio do atleta será o 
Campeonato Brasileiro de Laser, em janeiro de 2015, no 
Rio de Janeiro. Parabéns ao atleta!

campeonato do 7° distrito da classe 
star

Terminou no último domingo, no Rio de Janeiro, o 
Campeonato do 7° Distrito da Classe Star organizado pelo 
ICRJ. Disputando com grandes nomes da vela no país, 
Admar Gonzaga Neto e Alexandre Figueiredo de Freitas 
fizeram bonito e, representando o ICB, conquistaram a 3a 
colocação em sua categoria.

torneio desafio delta 26 e copa 
avob

Foi realizado no último final de semana o Torneio 
Desafio Delta 26, com vitória do veleiro Biskaya II, 
comandado pelo Sr. Walter Reinicke. Em segundo 
lugar ficou o veleiro Hookipa, comandado por Mariana 
Lacerda e na terceira colocação o veleiro Sir Peter Blake, 
comandado por Sebastião Gonzales. Na Copa AVOB, 
realizada em conjunto com o Desafio D26, o veleiro Sir 
Peter Blake venceu no percurso longo. No percurso curto 
o veleiro Jaleco, comandado por Jales Júnior, ficou na 
terceira colocação.

Fiquem atentos! No sábado (29), a partir das 10h30, 
será realizado o leilão de bens móveis do Clube, com a 
intenção de alienar 16 barcos da Classe Optimist. Aos 
Sócios que tiverem interesse em adquirir os veleiros para 
seus filhos, lembramos que o material estará disponível 
para vistoria próximo ao lava-jato, na Área Norte.

No último domingo (23), ocorreu a regata de 
encerramento da Escolinha de Vela de 2014. Foi 
organizada uma bela confraternização com os jovens 
atletas e seus pais, com a entrega dos diplomas a todos os 
novos velejadores. Quem ainda não conhece o  esporte, 
não perca tempo! As inscrições para 2015 já estão abertas. 
Procure a Secretaria Náutica para mais informações.

escolinha de vela chega ao fim

leilão de veleiros da classe optimist

ATO DA COMODORIA AC 75/2014 

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso XVIII do artigo 92, do Estatuto do Clube

R E S O L V E

Art. 1º. DESIGNAR a Diretora de Patrimônio e Suprimentos EUNICE MARIA 
MACHADO MALVAR para responder interinamente pelo expediente da Diretoria 
Financeira.

Brasília, 29 de novembro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 76/2014

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso III do artigo 92 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

EXONERAR, a pedido, o sócio patrimonial Sr. MARCOS ALBERTO CARRACA DE 
ALCANTARA – P/0644 do cargo de Diretor de Esportes Individuais.

Brasília, 29 de novembro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 77/2014 

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso XVIII do artigo 92, do Estatuto do Clube

R E S O L V E

Art. 1º. DESIGNAR o Vice-Diretor de Natação JOSE GUSTAVO SOUZA DE 
ALVARENGA – P/1593 para responder interinamente pelo expediente da Diretoria 
de Esportes Individuais.

Brasília, 29 de novembro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Comodoro

A partir de hoje (29), entrará em funcionamento o Iate 
Cred(pré). O novo serviço permitirá que Sócios, através do 
crédito pré-pago e senha individual, utilizem o sistema 
interno para pagamentos de serviços e produtos nas 
instalações do Clube.

“O Iate Cred(pré) vai permitir que diversas categorias 
de Sócios que não estavam tendo acesso ao sistema do 
Clube, passem a contar com ele para sua comodidade”, 
avalia o Diretor Financeiro, Ronaldo Monte Rosa. 

 
Os interessados devem comparecer à Tesouraria para 

carregar o crédito desejado. O procedimento é simples e 
vinculado ao título do titular. O objetivo é que, em breve, 
os dependentes também possam usufruir do serviço com 
limites individualizados, bem como, numa outra etapa, 
que a recarga seja feita pelo site do Iate Clube.

 
O horário de funcionamento da Tesouraria é de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Sábados, domingos 
e feriados, das 8h às 16h.

Para garantir a segurança e o bem estar dos Sócios, 
bem como a conservação do patrimônio, estão sendo 
retiradas árvores em locais estratégicos na parte interna e 
externa do Clube.

Em virtude do feriado de 30 de novembro (Dia 
do Evangélico), não haverá escolinhas nas seguintes 
modalidades: Patinação Artística, Futebol, Futsal e Tênis.

feriado

iate realiza retirada de árvores de 
risco

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 040/2014 

O Presidente do Conselho Deliberativo, de acordo com o art. 72, § 5º do Estatuto, e considerando 
as suspensões de licenças dos Conselheiros Efetivos Marcos Alberto Carraca de Alcântara e 
Ronaldo do Monte Rosa, por não mais exercerem cargos no Conselho Diretor,

RESOLVE:

DESCONVOCAR os Suplentes de Conselheiro GABRIEL RAULINO e EDUARDO ERIC MARTINS 
DE TOLEDO, que estão atualmente atuando na condição de Conselheiros Convocados. 

Brasília, 28 de novembro 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo
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Em virtude da realização da VI Etapa Circuito da 
Associação Brasiliense Master de Natação 2014 (Abramn), 
em 06/12, a Piscina Semiolímpica II será utilizada, 
exclusivamente, pelos atletas deste evento. Na piscina 
Semiolímpica I, seis raias estarão sendo utilizadas para 
aquecimento dos participantes. As duas raias restantes 
estarão disponíveis para utilização. O evento começa às 
13h.

vi etapa circuito abramn aragons blackout day no iate

semifinais do circuito interno

emiate realiza festa de fim de anoassembleia Geral discute neste 
domingo mudanças estatutárias

O atleta Leandro David Bressan foi campeão em duas 
provas no Campeonato Brasileiro de Natação Júnior e 
levou para casa o Troféu Júlio Delamare. Realizado no Rio 
de Janeiro entre os dias 19 e 23 de novembro, o nadador 
conquistou medalhas de ouro nos 100m e 200m peito.

Nas duas provas, Leandro superou o recorde absoluto 
da cidade e agora parte em busca do índice para o Mundial 
Júnior na prova de 200m peito. A última oportunidade 
para alcançar o objetivo será no Troféu Maria Lenk, em 
abril de 2015. O Iate Clube parabeniza Leandro Bressan 
por mais uma conquista!

mais uma conquista do atleta 
leandro bressan

O Iate Clube realizou no dia 20 de novembro a 
confraternização de fim de ano do Emiate. O evento 
contou com a apresentação dos professores dos cursos 
de aerodance, dança de salão, Hatha Yoga, Deep, Viva 
Mais, violão e informática. Os Sócios também puderam 
conferir a exposição de desenhos, pinturas e mosaicos, 
com vídeos e fotografias. Músicas ao vivo para todos os 
gostos embalaram o público presente.

O processo de reforma do Estatuto do Iate 
Clube de Brasília caminha para o seu momento 
mais expressivo: a homologação das propostas 
consolidadas pelo Pleno do Conselho Deliberativo 
junto à Assembleia Geral, órgão máximo do Clube. A 
atualização estatutária, iniciada no segundo semestre 
deste ano, se fez necessária principalmente no que se 
refere às Contribuições e Taxas, ao Processo Eleitoral 
e ao ajustamento das Normas do Clube à Lei Pelé (Lei 
nº 9.615/98).

Para o Presidente do Conselho Deliberativo, 
Rudi Finger, a participação do quadro social é 
imprescindível para o processo de atualização. 
“Convocamos os Associados a participarem neste 
domingo de mais uma importante decisão que 
visa atender efetivamente os interesses do Clube.”, 
avaliou. 

A Assembleia Geral Extraordinária será realizada 
neste domingo, 30 de novembro, no Salão Social, às 
10h30, em primeira convocação. A ordem do dia é 
deliberar sobre as alterações estatuárias, aprovadas 
pelo Conselho Deliberativo, em reunião extraordinária 
realizada nos dias 4, 6 e 10 de novembro de 2014. 
Vale ressaltar que todo o conteúdo a ser deliberado 
na Assembleia encontra-se disponível no site do 
Clube, na área destinada ao Conselho Deliberativo.

No próximo dia 13 de dezembro (sábado), a partir das 
22h, Brasília vai presenciar um apagão! A festa “Aragons 
BlackOut Day” vai tomar conta do Iate Clube ao som do 
melhor house, funk e trap music. Esta noite única, em 
ambiente trabalhado e decorado com luzes negras, será 
comandada por Joe Kinni, Dudu Moreira, Hugo Drop, 
Hans Gerd, Quazar e Dj Kacá. Confira os preços e pontos 
de venda desse superevento e não perca!

1° LOTE*: 
Masculino: R$ 50,00          
Feminino: R$ 40,00

*Valores dos ingressos sujeitos a alterações sem aviso prévio/
Formas de pagamento: dinheiro e cartão.

-Universo Masculino: SHIS QI 5, Bloco D, Ed. Hangar 5
Tel: 3248-2660

-Brasília Mix: SGAS 910, Bloco F, Sala 223
Tel: 3548-6135.

-Comissários espalhados pela cidade (ver página do evento no 
Facebook).

Nos dias 29 e 30 de novembro, serão  realizadas as 
semifinais da 3º Etapa do Circuito Interno de Tênis . O 
evento irá acontecer nas quadras de saibro do Iate a 
partir das 9h. A cerimônia de confraternização do torneio 
será realizada no dia 5 de dezembro, a partir das 21h, 
na Antiga Sede. Os convites estão sendo vendidos na 
Secretaria de Tênis.

No próximo dia 12 de dezembro 
será realizado o último Botequim de 
Sexta de 2014, na Pérgula do Salão 
Social, a partir das 19h. O evento será 
aberto para todos os Sócios e seus 
convidados. Basta trazer sua bebida e 
tira-gosto. Não deixe de participar!

botequim de sexta natalino

atestado médico

eNgeNHArIA

geStão

Na próxima semana, o Iate Clube fará a reinauguração 
da Sala de Estudos. Nos últimos meses o ambiente passou 
por várias modificações na iluminação e refrigeração, 
além da ampliação do espaço com 30 novas baias e 
aplicação de isolamento acústico. As mudanças visam 
maior comodidade para Sócios e convidados.

reinaguração da sala de estudos

Foi concedido no dia 13 de novembro de 2014 a 
renovação da outorga  para o direito de uso de recursos 
hídricos para captação de água subterrânea, por meio de 
quatro poços artesianos situados em pontos estratégicos 
do Clube. A aprovação foi dada pela Agência Reguladora 
de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal 
(Adasa), após solicitação do Iate para renovação.

Este documento permite o uso legal da água captada 
de acordo com as regras da Adasa e da Agência Nacional 
de Águas (ANA), e determina os procedimentos para 
utilização dos poços. A validade da outorga é de 5 anos e 
ao final deste período deve ser solicitada nova renovação. 
O ato da outorga foi publicado na página 58 do Diário 
Oficial do Distrito Federal.

outorga dos Poços artesianos

Na quarta-feira (26/11), a 4º Turma do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal decidiu por 3 votos a 0 em 
favor da vitória da Chapa 11 - Novos Tempos, no último 
certame eleitoral do Iate Clube de Brasília. O acórdão, 
resultante de apelação cível ajuizada por membros da 
chapa 22, refutou a tese de que o desempate deveria ser 
feito sem considerar a antiguidade como sócio patrimonial 
familiar e dependente de sócio. Essa decisão consolida a 
tese constante da sentença proferida pelo juiz da 21a Vara 
Cível de Brasília e da 4ª Turma Cível do TJDFT, ao julgar 
agravo de instrumento que determinou a posse da atual 
gestão em 18/12/2013.  

No entendimento do judiciário, a condição de 
elegibilidade não se confunde com os parâmetros 
escolhidos para o desempate da eleição, e que o Estatuto 
do Clube é claro no sentido de que o desempate aproveita 
o candidato mais antigo, dispondo de maneira explícita 
que candidato mais longevo é aquele com maior tempo de 
permanência ininterrupta no quadro social da entidade, 
não tendo, portanto, espaço para qualquer outro tipo de 
interpretação.

tJdf decide pela vitória da chapa 11 
- novos tempos. 
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DIRETORES DO DIA

29/11/2014 – Sábado
 Luiz Maria

30/11/2014 – Domingo
Mauricio Albuquerque

ANIVerSArIANteS
29/11 Liane Vieira de Melo, Fabiana Freire 
Mendes de Oliveira, Celso Silva Fonseca, Jihad 
Nazih Dahdah, Patrícia Felipe da Silveira de 
Carvalho, Denise Valls Duarte de Azevedo, 
Gabriel Gouvêa Rabello e Sandro Torres Avelar.        
                                                
30/11 Amália Ribeiro dos Santos, Gustavo de 
Faria Lopes e  Rafael Monteiro V. de Carvalho.                                

01/12 Jacqueline Marise Cardoso, Eduardo Levy 
Cardoso Moreira, Sebastião Dias, Raimundo Teles 
Pontes, Sílvia Moraes Ferreira,   José Roberto 
de P. Martins, Raif Jibran Filho, Zila Teresinha 
Perrenoud Vignoli, Maria Fernanda Bastos 
de Andrade, Mariana Marques Teixeira, Luiz 
Henrique Palma, José Mamed Facanha Zaidan e 
Maria Eduarda Silva G. de Amorim.            

02/12 Rodrigo Flávio Sá Roriz, Michelle de 
Araújo Povoa, Ângela Sant Ana Arruda, Vera 
Maria M. L. dos S. Gamarski, Ivo Montenegro, 
Luciana Miranda Moreira,  Rodrigo Carvalho 
Mendonça, Flávia Pereira Oliveira Medeiros,  
Braunner Fassheber Novais de Barros, Tomaz 
Soriano de Souza Filho,  Ana Clara Gontijo 
Sá Roriz, Ana Goretti Kalume Maranhão,                                                  
Erik Prates Reinicke, Osdymar Montenegro Matos 
e Eduardo Augusto Moreira Vieira.  

03/12 Elaine Machado Ribeiro Gonçalves, Hely 
Walter Couto, Bárbara Freitas Gomes, Frederico 
José da S. Monteiro Filho,  Aline Saliba de Faria, 
Patrícia Lopes Laender, Paulo César Siqueira 
Birbeire, Sebastião do Espírito Santo Neto,   
Daniela Sardi Fontes, Luiz Carlos Botelho Ferreira,                                                

Robson Machado da Silva, Carla Alvares da Silva 
Guimarães e  Frederico Alves da Silva Borges.     
                                                                             
04/12 Júlio Contardo Cazzola, Tatiana Nogueira 
Rocha C. Luedenn, Ivana Teresa Jinkings 
Campelo, Francisco Braga Albuquerque Filho,                                           
Juarez Martins Tristão Júnior, Mauro Diniz 
Brumana,  Sônia Maria de Rezende Pardellas e 
Gustavo Dantas Carrijo.               
                                       
05/12 Luciano Girade Corrêa, Eduardo Cerqueira 
Pinto, Renato de Oliveira Resende, Tatiana 
Malta Vieira, Andrei Blomfield Van Der Broocke, 
Sérgio Barbosa Fernandes, Luiza Cerqueira de 
Paiva, Euler Baeta Mendonça, Carlos Magno de 
Carvalho Pessoa e Fabiana Pincowsca Cardoso M. 
de A. Alvim.

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

Isabella Pozzeti Guimarães, Maria Betania Pereira, Alexandre Lage Costa
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.


