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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

24/12/2011
Sábado

André de Azevedo

25/12/2011
Domingo
Daniel Miziara
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Temporada de Alegria:
Seguem abertas as inscrições para a 43ª Colônia e 11ª Vela nas Férias

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

Preços
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

Réveillon 2012: 
Última chamada!
O s ingressos para a mais tradicional e 

sofisticada festa de réveillon da capi-
tal federal estão quase esgotados. A 

partir das 22h, o Salão Social receberá o públi-
co para comemorar em grande estilo a chegada 
de 2012. Conforto, segurança e uma decoração 
especial serão diferenciais do evento, que ofe-
recerá opções de diversão para todas as idades.

A banda Squema Seis será a principal respon-
sável pela animação do Jantar de Réveillon. Os 
músicos, que estão próximos de completar 30 
anos de carreira, prometem fazer uma apre-
sentação memorável. Sócios e convidados vão 
se divertir ao som de grandes clássicos das últi-
mas décadas e diversos hits do momento.

O buffet Coffee break, considerado um dos 
melhores da cidade, apresentará um cardápio 
exclusivo. Jantar, sobremesa, mesa de ante-
pastos e frutos do mar serão servidos durante 
a noite. Entre as bebidas, estão espumante, 
água, cerveja, refrigerante, vinho chileno e 
whisky (8 anos).

Outro destaque da festa é a queima de fogos. 
Considerado um dos mais belos espetácu-
los pirotécnicos de brasília, a 
atração deve durar aproxima-
damente 15 minutos. Os últi-
mos ingressos estão à venda 
na Tesouraria. Aproveite!
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do ComodoRo
Palavra

Caros Iatistas,

A o longo da última semana, 
64 atletas de diversos países 
disputaram partidas acirra-

das e de alto nível técnico em nossas 
quadras, durante o Aberto de brasília, 
torneio profissional do tipo Future. 
Por possuir uma das mais privilegiadas 
infraestruturas do brasil, o Iate Clu-
be é sempre procurado para receber 
eventos desse porte, o que amplia a 
visibilidade da nossa instituição inter-
nacionalmente. 

Prova disso é o ITF Seniors, da Interna-
tional Tennis Federation, um dos maio-
res eventos do tênis mundial, que em 
2012 será sediado na nossa instituição 
pelo quarto ano consecutivo. realiza-
do na segunda quinzena de abril, o 
torneio terá uma grande novidade em 
2012: a disputa passará para a catego-
ria 1, o que alavancará a pontuação e 
atrairá ainda mais participantes. Já co-
meçamos a concentrar nossos esforços 
para a organização dessa importante 
competição e certamente propiciare-
mos aos sócios e ao público brasilien-
se um evento esportivo de expressiva 
magnitude.

Ao término deste ano, onde os nossos 
sonhos e o sentimento de fé renovam- 
se, desejamos que o poder de união 
e esperança possa envolver as famílias 
Iatistas. Que em 2012 a alegria e a 
prosperidade estejam sempre presen-
tes em todas as etapas de nossas vidas. 

Feliz Natal e um Ano Novo repleto de 
realizações. muita saúde e paz!

boa semana,

Maurílio santinello 
Comodoro em exercício

aniversariantes

24/12 Daniela de Cassia C. Guimarães Oho-
fugi, Lincoln da Silva Gimenes, matheus 
ribeiro Cunha Sales, maria Tereza Ferreira 
rosmo, Ítalo Nardelli Filho, maria Eugenia 
de Alencar Ernst, Luís Fernando Duarte Si-
queira, Luiz César Lima Costa, mario Cláudio 
Fellet Neto, Adriana Freire mendes de Oli-
veira, Joaci Lira da Silva, Ayrton Pereira San-
tos Sampaio, Evandro maciel, Ayrton Pereira 
Santos Sampaio e  Julianna Gomes ribeiro.

25/12 ralil Nassif Salomão, marco Antônio 
modesto Filho,  Nejea Nívea de Andrade 
madruga, maria Dolores Serra de m. mar-
tins, Carlos Afonso benevides, José Na-
tal rodrigues Pinheiro, Carlos Alberto de 
Souza Quintanilha, Luiz Antônio de Lima, 
marcelo martins Pimentel, Natal bernardes 
rabelo, myrna das Dores Vasquez, André 
Porto Netto, Gustavo Antônio Lobo Salles 
e Carlos Eduardo mendes Tavares.

26/12 André rufino do Vale, Eduardo rios 
da Costa Carvalho, Antônio marcos Umbe-
lino Lobo, Carla Coutinho da rosa, Fabrício 
Dornas Carata, Ana Cristina de F. montei-
ro, Henrique Samuel Ponte Alencar, Elvira 
maria Pereira Albuquerque, Eduardo Fi-
gueira marques de Oliveira, marcelo Jorge 
Carneiro de Freitas, João da Silva barbosa 
e Graciomario de Queiroz.

27/12 rachel da Silva de Almeida, Valeska 
Kouzak Campos da Paz, Eliane Simões Sil-
va, maurício de Souza N. Filho, José Edu-

ardo Cavalcanti Fragomeni, roberto No-
gueira Ferreira, roosevelt Garcia Loureiro, 
Pedro ribeiro Cunha Sales, Gisele Garcia, 
Joaquim Ornélas Neto, Eduardo de Araú-
jo burgel, Antônio miguel Fleury C. Júnior, 
regis Cajaty barbosa braga, Kátia Freire To-
nietto, William Passos, João Amilcar Valle 
Aboud, Ana beatriz Abreu Veiga e Fernan-
da Pires Isaac b. da Nobrega.

28/12 bernardo Gontijo Nobrega, Fernan-
do José Guimarães Pimentel Júnior, regina 
Lúcia Garrido da Cunha, Fernando Antônio 
de A. Pavie, Daniel Ventura Teixeira, maria 
Teresa Naves Adriano Araújo e marcelo Ita-
mar de Luca.

29/12 Isabel Cristina martinelli França, 
marcelo rodrigues Carvelo Xavier, maurí-
cio Carneiro de Albuquerque, Urgel Pereira 
Lopes, Geraldo Ismael rocha, Ângelo ma-
rio Peixoto de magalhães Jr., Luiz Fernan-
do bezerra Viana, Paulo Eduardo magaldi 
Netto, Walter miranda Sodre da mota e 
Carlos Euler Currlin Perpetuo.

30/12 rayana Nunes Pereira Gonçalves, 
José Francisco b. de Carvalho, Antônio Car-
los Coelho Abrantes, Luiz Edgar Pereira 
Tostes, Emival Ferreira Freitas, Juliana Fer-
raz Diniz, rubens Driesel da Silva, marga-
reth Aparecida Sanches de Carvalho, Luiz 
Antônio raeder, marcus Vinícius de An-
drade, Edmar bittencourt Filho e marilúcia 
Chamarelli.      

aviso

Aulas de basquete suspensas
Em virtude do baixo quórum, as aulas de basquete estarão suspensas, tempo-
rariamente, a partir deste sábado (24/12). Ainda não há previsão para retorno.

Horários especiais nos concessionários
Os concessionários do Iate Clube de brasília terão horários alterados durante o 
período de fim de ano. O Salão de beleza, a boutique 4 ondas e o restaurante 
dos Funcionários estarão fechados nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janei-
ro. Acompanhe a relação de horários no site do Iate.

deep Water terá novo horário em janeiro
Durante o mês de janeiro, as aulas de Deep Water serão realizadas às terças e quintas-
feiras, nos horários de 8h e 9h. Vale ressaltar que os horários são válidos apenas para 
o próximo mês e as aulas são ministradas na piscina Semiolímpica I.

Plantão todos os dias nas férias 
Até o fim deste mês, o Iate disponibiliza, de segunda a sexta-feira, das 14h 
às 18h, atendimento médico para os frequentadores do Clube. A partir de 
janeiro, o plantão será das 9h às 13h, também de segunda a sexta-feira. Aos 
sábados e domingos, o horário será das 9h às 13h e de 14h às 17h. Vale res-
saltar que o Iate também aceita exames médicos externos.

serviço Médico
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nÁUtica

Atenção, navegantes!
Para evitar transtornos com as autoridades competentes, a Diretoria 
Náutica alerta os proprietários e condutores de embarcações em geral 
que, para navegar de maneira legal, o proprietário de qualquer tipo 
de embarcação (inclusive jet ski) deve portar na mesma os seguintes 
documentos: carteira de habilitação, título de inscrição da embarcação 
e seguro obrigatório (DPEN). Além desses documentos, é fundamental 
que existam na embarcação, no mínimo, os seguintes equipamentos de 
salvatagem: colete salva-vidas, boia circular, extintor de incêndio e rádio 
ou telefone celular.

escalas de fiM de ano

setores

Alterações de horários no Natal e no Ano Novo
Devido ao período festivo de fim de ano, o Iate terá mudanças de horários 
e escalas diferenciadas neste sábado e domingo (24 e 25/12) e no próximo 
final de semana.

Confira o funcionamento dos 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 veja a tabela completa de funcionamento 
dos demais departamentos.

novos sócios

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

Iuri Curcio Nunes, bruno Luiz Gilioli, 
Ciro Thome O. Torres, brunpo Noura de 
moraes rêgo, Diomedio Alves dos San-
tos Filho, maria Goreth Leão milhomen 
Noronha, João Eduardo Correia Leal

De acordo com as normas do processo de 
admissão no quadro social, solicita-se aos as-
sociados que comuniquem à Comodoria, no 
prazo máximo de 30 dias, fatos de seu co-
nhecimento 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

43ª Colônia e 11ª Vela nas Férias 
Data: de 8 a 20/1  
Local: Iate Clube de brasília

teMPorada de alegria

diversão para a 
criançada
A tradicional Temporada de Alegria, que reú-
ne a Colônia de Férias e a Vela nas Férias, será 
realizada entre 8 e 20 de janeiro. Com o tema 
“Culturas com alegria brasil e Paraguai”, a Co-
lônia, destinada à crianças de 4 a 12 anos, ofe-
recerá atividades ao ar livre, passeios externos, 
brincadeiras lúdicas e muita diversão. Já para a 
garotada de 8 a 14 anos, a dica são as aulas de 
Vela, onde os alunos poderão garantir o cer-
tificado de velejador mirim. Os participantes 
terão instruções de iniciação ao esporte, técni-
cas de cooperação, disciplina, salvatagem, ma-
rinharia, execução e utilização dos nós. As ins-
crições devem ser feitas na Superintendência.

tênis

dupla Iatista é campeã 
no Clube do Exército

PatrocÍnio aPoio

Com talento, garra e superação, as 
sócias Edna maciel e márcia Amorim 
conquistaram o lugar mais alto do pó-
dio no Torneio Clube do Exército. A 
disputada competição foi realizada de 
26 de novembro a 11 de dezembro. As 
Iatistas garantiram o título de campe-
ãs da categoria Dupla Feminina (b).



EDIÇÃO Nº 52, DE 24 A 30 DE DEzEmbrO DE 20114

O canal de comunicação com o sócio.

ouvidoria@iatebsb.com.br
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A equipe de Natação do Iate 
fechou 2011 com chave de 
ouro. Com ótimos desem-
penhos em competições na-
cionais e internacionais, os 
atletas conseguiram ótimos 
resultados. Os últimos foram 
atingidos este mês durante a 
Taça Brasília e o Open de Na-
tação 2011.

Na primeira, realizada entre 
10 e 11 de dezembro, a equi-
pe conquistou 22 medalhas de 
ouro em 26 provas disputadas 
e foi a grande campeã. Já na 
segunda, o nadador Glauber 
Silva faturou o ouro nos 50m 
borboleta e a prata nos 100m 
borboleta. Simone Köhler 
conquistou três finais e seu 
melhor resultado foi um 4º 
lugar nos 100m livre. Além da 
dupla, outros atletas também 
participaram do Open: Luana 
Obino, Caio Paiva e Gustavo 
Nascimento.

Para fechar a lista, maria Edu-
arda bentes, Isabella Jerôni-
mo, Ana Luiza Jerônimo, Pau-
la Vaz, mariana Corte real e 
Fernanda Celidônio foram 

Iatistas encerram 2011 com vitórias surpreendentes

premiadas no Festival das Escoli-
nhas de Natação do Distrito Federal 
(FEN) como destaque pelo desem-
penho em 2011.

natação


