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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

Chegou o dia! A badalada banda Jammil traz para a 
capital o Luau do Jammil, que será realizado pela 
segunda vez na Orla do Iate Clube de Brasília, 

hoje, a partir das 16h. O evento, sucesso absoluto na 
primeira edição, é promovido pela F2 Eventos, em 
parceria com o Iate, e promete agitar o entardecer e 
a noite de lua cheia com os grandes sucessos atuais e 
clássicos da axé music.

Com o cantor Levi Lima nos vocais desde 2011, a 
banda Jammil tem comemorado, nos últimos anos, uma 
série de conquistas. Além de prêmios como o Jovem 
Brasileiro em 2013, na categoria Melhor Música, o 
grupo foi indicado ao Grammy Latino no ano anterior 
pelo DVD Jammil Na Real, que unia 10 clipes e um 
documentário sobre a Estrada Real, que conta a saga do 
ouro no Brasil, além de ter emplacado trilhas de novelas 
da televisão.

LUAU COM JAMMIL ACONTECE HOJE NO IATE

O Luau do Jammil ainda contará com as presenças de 
nomes consagrados da cena brasiliense, como a banda 
Surf Sessions e os DJs Marcelo Larbac, Dudu Moreira 
e Ralk, considerado a revelação da música eletrônica 
brasileira e autor do remix da música “O Sol”. 

 
O Associado Iatista tem desconto especial de 30% 

na compra de ingressos, que ainda estão disponíveis 
no Concierge do Clube. É importante lembrar que o 
ingresso com desconto só pode ser adquirido no Iate, 
sendo obrigatória a identificação também na entrada 
do evento. Não-sócios podem adquirir o ingresso direto 
no site da Imagina Entretenimento (https://www.sympla.
com.br/luau-do-jammil354308). Os valores dos ingressos 
são referentes à meia-entrada e ao lote vigente, sujeitos 
à alteração e lotação, sem aviso prévio. A classificação 
indicativa do evento é 18 anos. Informações: (61) 2626-
2701.
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Na tarde da última quinta-feira (20), ocorreu a 
cerimônia de inauguração da 3a e última etapa do Edifício 
Multifunções, que passa abrigar o EMIATE e boa parte do 
setor administrativo do Clube.

Na ocasião, estiveram presentes Fundadores, ex-
comodoros, Associados, Conselheiros, Diretores e 
funcionários, que assistiram o Comodoro Rudi Finger 
descerrar a placa acompanhado dos Fundadores Álvaro 
Sampaio e Léo David, do Presidente do Conselho 
Deliberativo, Antônio Oscar Lóssio,  do 1º Vice-comodoro, 
Quinho Grossi, e da 2a Vice-comodoro, Celina Mariano.

Em sua fala, o Comodoro Rudi Finger agradeceu o 
apoio de todos os Associados, Conselheiros e Diretores, 
e ressaltou a importância  do novo espaço, que passa a 
abrigar o setor administrativo do Clube e as instalações do 
EMIATE, que a partir de agora terá todos os seus cursos 
e atividades em um só local. O Comodoro também 
relembrou a difícil decisão de rescindir o contrato com a 

GESTÃO
Terceira etapa do Edifício Multifunções é entregue ao Quadro Social

empresa contratada para realizar a obra, que acabou sendo 
executada parcialmente pelo corpo de funcionários do 
Iate. Frisou, ainda, o cuidado em otimizar ao máximo os 
recursos do Clube, ao reaproveitar, por exemplo, todo o 
mobiliário já disponível, que foi remodelado e instalado 
nas salas do novo edifício.

O Presidente do Conselho, Oscar Lóssio, ressaltou 
a importância do novo espaço para o Campus do Clube 
e agradeceu o empenho de todas as gestões que, de 
alguma forma, permitiram que o Edifício Multifunções se 
tornasse realidade. Convidada a falar em nome do setor 
de Engenharia, a 2a Vice-comodoro, Celina Mariano, fez 
um agradecimento a todos os colaboradores do Clube, 
em especial aos do setor, que tanto se empenharam para a 
finalização da obra.

Após a visita às novas instalações, os Associados e 
colaboradores participaram de um coffee break no Espaço 
Gourmet, localizado no térreo do Edifício Multifunções.
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GESTÃO
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No último final de semana (15 e 16), foi disputado o 
Torneio Conselho Deliberativo de Buraco 2018. A contagem 
de pontos foi individual e, pelo fato de as pontuações 
estarem altas e parelhas, o campeão só foi definido ao final 
das partidas de todas as mesas. Após a contagem final, 
Adalberto foi o que mais pontuou e ficou com o primeiro 
lugar, seguido de Narme Gomide, em segundo, e Angela 
Harrison, em terceiro lugar. A cerimônia de premiação 
contou com a presença do Comodoro Rudi Finger, do 
Presidente do Conselho Deliberativo, Oscar Lóssio, além 
de vários conselheiros, diretores e vice-diretores. Parabéns 
aos vencedores!

Resultados do Torneio Conselho 
Deliberativo de Buraco 2018 

CARTAS

O vernissage de premiação do II Salão de Pintura ACAV & 
IATE foi um grande sucesso. A exposição trouxe para o Clube 
obras de cerca de 50 artistas plásticos associados da ACAV, 
em técnicas e temas variados. O evento foi prestigiado por 
mais de 200 pessoas e contou com as presenças do 1o Vice-
comodoro, Quinho Grossi, representando o Comodoro 
Rudi Finger, o Presidente do Conselho Deliberativo, Oscar 
Lóssio, além de representantes dos Conselhos Diretor e 
Deliberativo do Clube.

As telas inscritas foram avaliadas por uma comissão 
nomeada pela diretoria da ACAV, que selecionou as três 
melhores obras, que receberam prêmios em dinheiro, 
e outras duas obras, que receberam a Menção Honrosa, 
premiadas com artigos de arte, ambos arcados pela ACAV. A 
comissão foi formada por Lourenço de Bem, Helena Lopes, 
Carlos Silva, Toninho de Souza e Carlos Santiago, Diretor 
Cultural do Iate. Os premiados foram: 1° lugar, Ana Olivier; 
2° lugar, Sérgio Lima; e 3° lugar, Julia Repa, Ficaram com a 
Menção Honrosa, Tony Lima e Regina Macedo.

Este fim de semana é a última oportunidade para visitar 
a Mostra, que está aberta de 8h às 18h, somente para 
Sócios e convidados.

CULTURAL
Últimos dias para visitar o II Salão 
de Pintura ACAV & IATE

GESTÃO
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No dia 30 de setembro, domingo, às 9h, será realizada a 
sétima edição do Triate Indoor, com 200m de Natação/Deep 
Water, 5km de bicicleta e 2 km de Caminhada/Corrida. O 
evento é uma realização do Emiate (Encontro Master do 
Iate), em parceria com o Espaço Saúde e com a Diretoria 
de Esportes Aquáticos. A inscrição pode ser realizada na 
Secretaria de Esportes Aquáticos, Espaço Saúde e ou no 
Emiate, mediante a doação de 1 kg de alimento. Participe!

Como parte de suas iniciativas de transformação 
social, no último dia 14, o Iate recebeu 37 crianças da 
Escola Agrícola CAUB II para um dia de atividades de 
sensibilização e recreação. A iniciativa foi coordenada 
pelo Emiate, com a Fundação CDL/DF, representada pela 
sua Diretora, a Sócia Márcia Correia Muniz.

A ação contou com a realização de várias brincadeiras, 
como futebol com o professor Paulo, jogos de queimada e 
visita à exposição 2º Salão de Pintura ACAV IATE, no Iate 
TV. Ao final, foi servido um lanche e realizada a entrega de 
kits de higiene, ambos doados por Associados.

Em virtude da realização do Luau do Jammil, neste 
sábado, a Diretoria Cultural informa que a Sala de Estudos 
será fechada  ao público às 12h e o Iate TV, a partir de 14h.

EMIATE 
Vem aí o 7º TRIATE Indoor

EMIATE promove ação social em 
parceria com a Fundação CDL/DF

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DIRETOR

Decisão nº 08/2018

O CONSELHO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA no uso de suas atribuições 
conferidas no Estatuto do Clube, bem como, a deliberação na 21ª Reunião Ordinária, 
triênio 2017/2020, realizada em 17 de setembro de 2018, sobre o Processo 
Administrativo nº 05/2018, 
RESOLVE
Art. 1º. Aplicar a pena de Suspensão pelo período de 30 (trinta) dias, ao dependente 
do Usuário Especial UE/1048, Sr. L. H. A. A., em face do enquadramento da conduta 
prevista no inciso II, 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, 19 de setembro de 2018.

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Diretor Secretário

RUDI FINGER
Comodoro

ATOS E CONTRATOS

Com o início da campanha eleitoral 2018, muitos 
Associados que são candidatos ou amigos de candidatos 
estão fazendo distribuição de material de campanha nas 
dependências do ICB. Contudo, é importante lembrar 
que o Estatuto do Clube, em seu artigo 3°, § 2°, veda 
expressamente a realização de campanhas eleitorais 
dentro das suas dependências, conforme transcrição:“ 
É vedada, nas dependências do CLUBE, manifestação 
de natureza político-partidária, religiosa ou racial, 
bem como as que importem em qualquer forma de 
discriminação a gênero, pessoas ou grupos”.

Desde o dia 13 de agosto, os estacionamentos da Sede 
Social, churrasqueiras e acessos rotativos do Iate estão 
passando por obras de recuperação da pavimentação em 
trechos recapeados em concreto e trechos danificados 
do asfalto, além de aplicação de nova pintura viária, 
colocação de placas de sinalização verticais e pintura 
dos meios fios. Os trabalhos fazem parte do plano de 
melhorias do campus do Iate, para deixá-lo cada dia 
mais bonito e funcional para o Quadro Social.

Contudo, alguns Associados não têm dedicado a 
atenção devida no momento de estacionar seus veículos, 
os posicionando em cima das faixas de demarcação 
recém pintadas. Cabe ressaltar que, ao término das 
obras, o Regulamento do Estacionamento Interno, já 
aprovado pelo Conselho Deliberativo, entrará em vigor. 
O conteúdo completo do regulamento está disponível 
para consulta no endereço www.iateclubedebrasilia.
com.br/regulamentos. É importante relembrar a todos 
que, para comodidade do Sócio, o Iate dispõe de serviço 
de manobrista aos domingos.

ATENÇÃO SÓCIO

Não é permitido fazer campanha nas 
dependências do Clube

Sócio, cuide do seu patrimônio!

Fechamento do IATE TV 
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Foi realizado, no final de agosto, o Torneio Conselho 
Deliberativo de Sinuca do Iate. Disputado durante um final 
de semana (25 e 26), a competição é uma homenagem 
ao trabalho e dedicação do Conselho Deliberativo e foi 
prestigiada por dezenas de jogadores, que se enfrentaram 
em partidas muito disputadas até a final do Torneio.

Na categoria mais forte da modalidade, a Ouro, 
Almerindo Torres fez uma excelente partida e superou 
Eduardo Brescianini, com José Cavalheiros em terceiro 
lugar e Paulo Brill na quarta colocação. Na categoria 
Prata, Moisés do Espírito Santo Júnior foi o campeão, com 
Eli Issa em segundo lugar. A terceira colocação ficou com 
Denisar Silva de Medeiros, seguido de Procópio Sobrinho, 
em quarto lugar. 

 
Já pela categoria Bronze, Diego Espírito Santo mostrou 

a força da nova geração de sinuqueiros e foi o grande 
vencedor. Amir Issa ficou com o vice-campeonato e Caio 
Ferraz em terceiro. Parabéns aos atletas!

Visando sempre o bem-estar do Quadro Social, o Iate 
Clube disponibiliza o Banheiro Família, localizado no Iate 
Shopping, que possui um espaço multiuso, com quatro 
boxes equipados com chuveiro, pia e vaso sanitário, tanto 
na área masculina como na feminina. A ala masculina 
é destinada às crianças acompanhadas pelo pai ou 
responsável do sexo masculino, enquanto a área feminina 
é reservada para as crianças acompanhadas pela mãe ou 
responsável do sexo feminino. Os banheiros designados 
para o uso de adultos desacompanhados de crianças fica 
na entrada do Ginásio, ao lado dos Bar dos Cunhados, 
próximo às quadras de Tênis descobertas. 

A ampliação do Banheiro Família foi pensada para 
oferecer conforto a todos os Associados. Por esta razão, 
é importante que cada um faça a sua parte: aqueles que 
não estejam acompanhando crianças não devem utilizar 
os boxes do Banheiro Família, mas devem se dirigir à área 
destinada aos adultos. O respeito ao próximo é importante 
para o convívio em harmonia. 

A equipe de Patinação do Iate mais uma vez teve um 
desempenho memorável em competições internacionais 
da modalidade. No Campeonato Pan-americano, 
disputado em Bogotá, na Colômbia, além das duas 
medalhas conquistadas pelos Quartetos Juvenis (prata, 
com o tema Família Adams, e bronze, com a apresentação 
Immortal), nas categorias individuais, Letícia Oliveira 
ficou com a medalha de bronze na categoria Juvenil e 
Maria Fernanda Ribas ficou em 6° lugar na categoria 
Júnior. 

Com esse resultado, Maria Fernanda foi a atleta 
melhor classificada entre as participantes brasileiras 
na categoria Júnior e assegurou a vaga para disputar o 
campeonato Mundial, que será realizado em outubro, 
na França.

SINUCA

GESTÃO

PATINAÇÃO 
Resultado do Torneio Conselho 
Deliberativo de Sinuca

Sócio, saiba mais sobre o funcionamento do Banheiro Família

Patinação do Iate tem excelente 
desempenho no Pan-americano
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A XXV Regata JK e 5ª Semana de Vela JK do Iate 
Clube de Brasília terminou e o balanço final do evento 
não poderia ser mais positivo. A competição contou 
com bons ventos, 138 embarcações e cerca de 250 
velejadores, que participaram das cinco regatas de 
Monotipos (Optimist, Star, Finn, Snipe, Laser e Dingue), 
de quatro regatas da Classe Hansa (Vela Adaptada) e de 
três de Oceanos.

 
No último dia 9, aconteceu a premiação da Regata 

JK e o encerramento da competição, com as presenças 
do Comodoro Rudi Finger, do 1° Vice-comodoro, 
Quinho Grossi, da 2a Vice-comodoro, Celina Mariano, 
do Presidente do Conselho Deliberativo, Oscar Lóssio, 
além de ex-comodoros, membros dos Conselhos Diretor 
e Deliberativo, Sócios, velejadores e convidados do BRB, 
patrocinador da competição.

O destaque da XXV Regata JK foi o barco Maitói 3, que 
novamente teve o nome gravado no Troféu Transitório. 
A embarcação, de propriedade do Conselheiro 
Nato Frederico Viegas, foi timoneada por Alexandre 
Kronenberger e sua tripulação, composta por Renato 
Moura, Fernando Paranhos, Rodrigo Mendonça, Vitor 
Abreu e Bruno Ferreira. O resultado completo de todas 
as classes pode ser conferido no site do Clube www.
iateclubedebrasilia.com.br/nautica.

Neste final de semana e no próximo, dias 22, 23, 29 
e 30 de setembro, será realizado o Campeonato do DF 
de Monotipos (Snipe, Laser Radial, 420 e Dingue), com 
largadas no sábado, a partir das 13h30, e no domingo, a 
partir das 9h30. As inscrições podem ser feitas pelo site do 
Clube: www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica.

Nos dias 15 e 16/9, foram realizados o Campeonato 
do DF de Veleiros Cabinados e a Taça Walter Reinicke 
da Classe Delta 26, com 12 barcos inscritos nas Classes 
(Delta 26, Fast 230 e Ranger 22).

A premiação da Taça Walter Reinicke ocorreu no 
Espaço Gourmet da Náutica, após a regata de domingo, 
com a presença dos filhos do homenageado, Patrícia e 
Erik Reinicke. O barco campeão no grupo Ouro foi o 
Ventania, comandado pelo Conselheiro Benemérito 
Fernando Boani e timoneado por Felipe Rondina e sua 
tripulação. Em 2º lugar ficou a embarcação Inspiration 
e, em 3º lugar, o barco Queen Victória. No grupo Prata, 
a embarcação Sabrina IX conquistou o 1º lugar.

Já no Campeonato do DF, a premiação será somente 
no final do ano, quando a Federação Náutica de Brasília 
vai realizar um evento para premiar todos os ganhadores 
dos campeonatos que ocorreram ao longo do ano de 
2018. Confira os primeiros colocados de cada classe: 
embarcação Ventania (Delta 26), Freedom 2 (Fast 230) e 
o barco Trê-lê-lê (Ranger 22). O resultado completo pode 
ser conferido no site do Clube: www.iateclubedebrasilia.
com.br/nautica.

NÁUTICA
5ª Semana de Vela JK e XXV Regata JK

Campeonato do DF de Monotipos

Campeonato do DF de Veleiros 
Cabinados e Taça Walter Reinicke de 
Delta 26
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ANIVERSARIANTES
22/09 - Winnie Jibran Hsieh Bernardes, Ciro 
Mascarenhas Falluh, Marcos Allemand Lopes, 
Antônio Perdomo Suarez, Jane Mello Rosa, Fabio 
Rivas de Almeida Fischer, Guacira Valadares 
Guedes, Leonardo Carvalho Pessoa Guerra, 
Marcelo Marques Costa, Guilherme Navarro e 
Melo, Cristiano Diniz Mayrink, Antônio Carlos 
de Almeida Castro, Patrícia Queiroz Vilas Boas, 
Frederico Navarro e Melo
 
23/09 - Mariah Fagundes Rosa de Farias, Bruno 
Bittar, Adriane Maria Pinhate, Denner Ricardo 
Vieira de Almeida, Marita Sordo de Aquino, 
Renato Sant Anna Mattos, Mai Fong Hwa Akaishi, 
Rubin Lemos, Guilherme de Andrade dos Santos, 
Marcio Barreira de Ayrosa Moreira, Samantha de 
Paiva, Givon Siqueira Machado Filho, Lorenza 
Longhi
 
24/09 - Henrique Leite Luduvice, Roberto 
Monteiro Gurgel Santos, Edvaldo Dias da Silva, 

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília: 
Paulo Roberto Simão Bijos, Fabio Castro  Alves Ribeiro, Andre de Jesus Cristino, Bruce Guedes Alcoforado, Thiago Jaguaribe de Faria,

Vinicius Tavares Piazzi, Aloisio Barbosa de Sousa Neto e Allan Versiani de Paula 
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

22/09/2018 - Sábado: 
Carlos Alberto Ferreira 
23/09/2018 - Domingo: 

Jose Carlos Damásio

Mario Marcio Santos Rodrigues, Celso Rubens 
Vareta, Rodrigo Jonas Fragola, Renato Silveira 
Ramos, Vinicius Pradines Coelho Ribeiro, 
Leonardo Machado de Moraes Silva, Rodrigo 
Diniz Costa, Joao Alberto de Negri
 
25/09 - João Roberto de Araújo C. Brant, 
Paula Prado de Souza Coe. Sandra Aparecida 
dos Santos, Jose Renato Ruy Ferreira, Afonso 
Henriques P. de A. Fernandes, Jose Adalberto 
Fernandes Val Franco, João Firmino Pena, Lúcio 
Fittipaldi Goncalves, Maria de Fátima Queiroz 
Andrade, Alessandra Nogueira da Gama 
Lambach, Luísa Elita Medeiros Casado Lima, José 
Carlos Pla Pujades de Ávila, Gustavo Rodrigues 
Lírio, Eduardo de Oliveira Andrade, Naly Granja 
dos Santos, Américo Fernandes de Souza Filho
 
26/09 - Ivana de Siqueira, Marco Antônio A. 
da Silva Campos, José Carlos Izidro Machado, 
Haroldo Rabello de Lucena, Nathaniel Peregrino 

Bloomfield, Maria Cecilia de Almeida Moco, Ana 
Cláudia Guimaraes D Oliveira Nobre, Mariana 
Morena Ramos Garrido, Renata de Rezende Vale 
Gomes, José Esteves Tavares, Alexandre Navarro 
Garcia, Bruno Simas Abrantes
 
27/09 - Rodrigo de Magalhães Rosa, Euclides 
Wicar de C. P. Pessoa Filho, Maurício Leite 
Luduvice, Dirceu Bernardon, Celso Damião 
Gonçalves Quintanilha, Hermenegildo Fernandes 
Goncalves, Ricardo Chagas Assumpção, André 
Guedes Ferreira, Gustav Lívio Toniatti, Alexandre 
Vinicius Ribeiro de Figueiredo
 
28/09 - Álvaro Valentim Lima Sarabanda, 
Monique Ferreira Aragão, Jackson Guedes Ferreira 
Júnior, Osvaldo José de Souza, Renato Cavalcanti 
de Moura Cunha, Ligia Saldanha Gomes, Renato 
Oliveira Ramos, Gustavo Alfonso Guerrero 
Maldonado, Fernando de Magalhães Furlan

O Iatista Érito Pereira da Cunha tornou-se Campeão 
Mundial no World Master Jiu-Jitsu Championship 
2018, evento promovido pela IBJJF, maior federação da 
modalidade no mundo. Érito disputou na categoria Blue 
Master 5, no peso pesado, em que foi campeão ao superar 
Todd Forrest Barnard. O atleta ainda conquistou o vice-
campeonato Blue Master 5 na categoria absoluto, onde 
todos competem entre si, independente da faixa de peso. 

Considerado um dos principais torneios do calendário 
competitivo da IBJJF, a edição 2018 do Mundial de Jiu-Jitsu 
Master ocorreu na segunda quinzena de agosto (22 a 25/8) 
e reuniu grandes lendas da arte suave em Las Vegas, nos 
Estados Unidos. Esta foi a sétima edição da competição.

ARTES MARCIAIS
Iatista é campeão mundial Master 5 
de Jiu-jítsu

Chegou o dia de blefar! Hoje e amanhã (22 e 23), será 
disputado o Torneio Conselho Deliberativo de Truco, no 
Espaço Poliesportivo Sul, a partir de 9h. Monte sua dupla 
e participe!

CARTAS
Torneio Conselho Deliberativo de 
Truco começa hoje. Participe!


