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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

7/5/2011
Sábado

Francisco Zenor

Sinuca: Inscrições abertas para o torneio que comemora os 51 anos do Iate.

A competição terá disputas masculinas e femininas

8/5/2011
Domingo
Ana Marly
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Serviço:

Palestra com Dad Squarisi 
11 de maio (quarta-feira), 

às 19h30, Salão Social
Inscrições pelo 

www.iatebsb.com.br 
ou na Superintendência 

Escrever bem para as novas mídias é 
tema de palestra com Dad Squarisi

O O Brasil está no topo da lista 
quando o assunto é acesso à 
internet e, mais atualmente, 

às redes sociais. O sucesso do Orkut deu 
espaço à criação de novas redes de re-
lacionamento, como o Twitter e o Face-
book, que abrem uma janela à privaci-
dade. Num mundo onde o importante 
é ser visto é preciso tomar alguns cui-
dados e fi car atento a dicas que podem 
atrair ainda mais seguidores.

Na próxima quarta-feira (11/5), a par-
tir das 19h30, no Salão Social, a colu-

ca e mestrado em teoria da literatura. 
Atualmente, é comentarista da TV Bra-
sília e professora de edição de textos 
do Centro Universitário de Brasília. 
Assina a coluna Dicas de Português, di-
vulgada em 15 jornais do país. Entre as 
obras publicadas estão Dicas da Dad, 
A Arte de Escrever Bem e Manual de 
Redação e Estilo.

nista e editora de opinião do Correio 
Braziliense, Dad Squarisi, apresentará 
a palestra Escrever bem para as no-
vas mídias, um prato cheio para os 
antenados em qualidade na escrita. 
Adequação da mensagem, clareza 
de ideias e concisão do texto serão 
alguns dos temas abordados pela es-
pecialista.

A palestra será destinada aos sócios 
do Iate, que podem trazer convida-
dos. As vagas são limitadas e as inscri-
ções devem ser feitas o quanto antes 
pelo www.iatebsb.com.br ou na Su-
perintendência.

SAIBA MAIS

Dad Squarisi fez curso de letras na 
UnB, tem especialização em linguísti-
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DO COMODORO
Palavra

Caros Iatistas,

E  m busca de oferecer mais 
agilidade no acesso à 
internet e garantir econo-

mia no custo com ligações locais, 
será instalada uma rede de fi bra 
óptica no Iate Clube de Brasília 
nas próximas semanas. Após 
cotações com diversas empresas 
especializadas, fechamos con-
trato com a Embratel, pois foi a 
que mais apresentou vantagens 
para a nossa instituição.  Conse-
guiremos aumentar a velocidade 
de 2mb para 4mb, teremos mais 
autonomia e, principalmente, 
preços menores, umas das nossas 
principais preocupações.  Esse 
tipo de investimento em tecnolo-
gia atende a antiga solicitação do 
quadro social, bastante exigente 
quando o assunto é internet.

Neste domingo (8/5), queremos 
fazer um convite especial aos 
associados. Nosso Clube estará 
de portas abertas para receber as 
famílias Iatistas na data em que 
comemoramos o Dia das Mães. 
Vamos celebrar nesse local majes-
toso o amor incondicional dessas 
mulheres formidáveis. Nossos 
funcionários estão ainda mais em-
penhados em prestar serviços de 
qualidade para que o Iate Clube 
de Brasília torne os momentos 
únicos e inesquecíveis. Tudo o que 
podemos imaginar é muito pouco 
perto do que elas representam. 
Feliz Dia das Mães! 

Boa semana,

Mario Sergio da Costa Ramos

ANIVERSARIANTES

07/05 João Francisco Sobrinho, Wayne Jose 
Pinheiro, Luiz José Sampaio Galvão, Vanessa 
Chaves de Mendonça, Fernanda Oliveira de 
Souza, Denise Pierre, Pedro Crivaro Lobo, 
Elisa de Carvalho Malheiros, Bruno Tamm 
Rabello, Nabil Nazir El Haje, Roberto Baptis-
ta, Henrique Marques Vieira Pinto, Simone 
Borges Santos, Manoel Augusto de Almeida, 
Cristiane Lemos Hoff, Cláudia Cristina Caixeta 
de Souza e Herman Ted Barbosa.                

08/05 Fernando Monteiro de Figueiredo, 
Cristiane Cortopassi Sales Dias, Ana Paula Ro-
drigues S. T. de Almeida, Arivaldo Guimarães 
Vivas e Mônica Gonçalves Chaves.                   

09/05 Gustavo Raulino, César Guimarães, 
Marcus de Oliveira Kaufmann, Milene Ara-
gão Gonçalves Leite, Frederico Orlando Ca-
lazans Machado, Luiz Ricardo Konarski, Ro-
gério Pio Teixeira, Alfredo Ambrosio Bastos 
Brito, Dário José Campos Cardoso, Sebastião 
de Carvalho Neto, Luciana Moreira de Medei-
ros e Gisela Maria Silva da Cunha.               

10/05 Aloísio Nalon de Queiroz, Fernando 
Antônio Nóbrega Matos, Beatriz Furtado Sil-
va Barreto, Weber de Azevedo Magalhães e 
Érika França Gebrim.                  

11/05 Renata Mafra Ribeiro, Máximo Ascario 
Sanchez Paredes, Paulo Ramos Filho, Leonar-
do Resende Nader, Rogério Bellini dos Santos, 
Maurício Golinelli, Marcelo Mendes Tavares, 
André Philippe Schmidt Patier, Ricardo Fenelon 
das Neves, Alex Henrique da Costa Magalhães, 
Diogenes Walter Oliveira, Paulo Roberto Balbi-
no de Freitas, Eivany Antônio da Silva, Gláucia 
Maria Marques Lopes e Fernanda de Oliveira 
Brito Blom.

12/05 Antônio Mendes, Cristine Mattos Baby, 
José Florêncio Bessa Luz, Antônio Sérgio Araújo 
Telles, Rodrigo Esteves Pinto Morgado, Renato 
Grillo Ely, Jansen Carneiro Monteiro, Antônio Al-
berto R. Pestana Júnior, Flávio Mario de Moraes, 
Pedro Henrique Mendes Garcia, Flávio Schegerin 
Ribeiro e  Itibere Ernesto O. Ribeiro Júnior.         

13/05 Frederico Lobo de Oliveira, Fernando 
Carrillo Florez, Carlos Murilo Felício dos San-
tos, Geovani da Silveira Fagunde, André Matos 
Pinto Cota, Benedito Medeiros Neto, Rogério 
Novais Teixeira, Rodrigo Moreira de Azevedo, 
Edelswitha Amorim Trindade, Rafael Machado 
Barbosa, Henrique Voigt Figueiredo, Sílvia Me-
deiros Andrade Rocha, Maurício José Godinho 
Delgado, Felipe Soares Luduvice e Mariana Bal-
duino de Melo.

NOVIDADE

FIQUE POR DENTRO

Curso de automaquiagem para funcionárias
A Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos promove nesta segunda-feira (9/5) 
o Curso de Automaquiagem Mary Kay, que ensinará as funcionárias do nosso Clube 
como preparar a pele, maquiagem corretiva e os novos estilos de cores para olhos e 
boca. O curso será realizado na Sala de Treinamento Espaço dos Funcionários, das 9h 
às 11h, e faz parte do programa de valorização do quadro funcional. A previsão é de 
que haja outras turmas nos próximos meses.

Novos computadores no Iate TV
Desde a última quarta-feira, o Iate TV conta com novos computadores. Os equipa-
mentos, mais rápidos, modernos e efi cientes, foram trocados para melhor atender 
aos associados.

Judô chega ao Iate 
A partir da primeira semana de junho, entrará na grade esportiva mais uma modali-
dade: o judô. As aulas serão ministradas às terças e quintas-feiras, inicialmente para 
o público infantil. De acordo com o diretor de Esportes Individuais, Antônio Augusto 
Pinheiro, a Sede Social foi defi nida como o local da atividade, com utilização de tata-
me móvel. “O judô foi uma das primeiras solicitações que o comodoro, Mario Sergio 
da Costa Ramos, nos fez quando assumimos o cargo, uma vez que foi  um dos seus 
compromissos de campanha. Agora, chegou a hora, após a superação de algumas di-
fi culdades. Tivemos muito cuidado na contratação do professor, pois nossa exigência 
era de um profi ssional com experiência em instruir crianças”, explica o Diretor. As 
matrículas estarão abertas nesta segunda-feira (9/5), na Secretaria de Esportes. 
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AVISO DE ADIAMENTO 
EDITAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N° 001/2011
A Comissão Permanente do IATE CLUBE 
DE BRASÍLIA comunica que, conforme 
disposto no item 11.13 do EDITAL DE 
LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 
N.º 001/2011, o certame fi ca adiado para 
o dia 10 de maio de 2011, às 16h.

Brasília-DF, 5 de maio de 2011.

FRANCISCO ZENOR TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação do Iate Clube de Brasília

EMIATE

NOVOS SÓCIOS

A comissão de Sindicância está examinando as se-
guintes propostas de admissão ao Iate Clube de 
Brasília:

Fernando Righi Fontes, Armando Assumpção, 
Karim Eid Tavares de Araújo, Lucy Arantes de 

Carvalho Barros, Cristiano Soares B. Maia

De acordo com as normas do processo de admis-
são no quadro social, solicita-se aos associados 
que comuniquem à Comodoria, no prazo máximo 
de 30 dias, fatos de seu conhecimento que pos-
sam incompatibilizar os candidatos citados com os 
princípios e normas que regem o convívio social.

AGENDA

Pelo segundo ano consecutivo, nossas quadras fo-
ram o palco de emocionantes partidas entre tenis-
tas do Brasil e do mundo. O ITF Seniors de Brasília 
2011 foi realizado de 25 a 30 de abril, nas quadras 
de saibro. Ao todo, 289 atletas passaram pelo Clu-
be. Confi ra o desempenho dos Iatistas:

Categoria simples 

 » 65 anos feminino: Marilena de Mello Mendes 
(campeã)

 » 75 anos feminino: Teresinha Aciolly (vice-
campeã)

 » 50 anos masculino: Ricardo Henning (vice-campeão)

Categoria duplas:

 » 45 anos feminino: Eliana Mendonça (campeã)

 » 50 anos feminino: Regina Luz/Karla Haje (vice-
campeãs)

 » 55 anos feminino: Karla Haje/Eleuza Felippe 
(vice-campeãs)

 » 40 anos masculino: Alexandre Magno/Nelson 
Neto (vice-campeões)

 » 50 anos masculino: Vanderlei Lima (campeão)

 » 55 anos masculino: Roosevelt Loureiro/Gilmar 
Fernandes (vice-campeões)

 » 70 anos masculino: Raimundo Mariz/Antonio 
Perdomo (vice-campeões)

TÊNIS ATLETISMO

Passeio de Barco
Um Barquinho, um Violão e uma Noite de Luar é o tema 
do passeio de barco promovido pelo Emiate em 21 de maio 
(sábado), das 19h às 22h, com saída do Píer da Náutica. O 
evento promete bons momentos ao som da viola de Rafael 
Caynan e degustação de queijos e vinhos. Os ingressos cus-
tam R$ 35 para sócios e R$ 45 para convidados, à venda na 
Tesouraria.

Ciclo de palestras
Em 24/5 (terça-feira), a partir das 19h15, no Salão Social, 
será realizado o 2º Ciclo de Palestras do Emiate, aberto a só-
cios e convidados. O professor Alexandre Zaghetto trará o 
tema Vivência de Hatha Yoga e o Dr. José da Silva Rodrigues 
de Oliveira, especialista em medicina anti-aging, abordará 
os Novos parâmetros do envelhecimento humano. Os inte-
ressados devem enviar e-mail com nome, telefone e núme-
ro do título para emiate@iatebsb.com.br.

Curso de ikebana abre inscrições
As inscrições para o curso de ikebana estarão abertas a par-
tir desta segunda (9/5), na Secretaria do Emiate. As aulas 
estão marcadas para 1º, 8 e 15 de junho, das 10h às 12h. 
A taxa é de R$ 300 e poderá ser dividida em duas vezes no 
título ou cheque. O material está incluso no valor.

Marotinha 2011
Para incentivar nas crianças a prática de esportes, nosso 
Clube promoverá a Marotinha Infantil – 1ª Edição. O even-
to será realizado em 14 de maio (sábado), a partir das 10h, 
com concentração no campo de futebol society. Haverá 
sorteio de bolas de vôlei e futebol e distribuição de pipo-
ca, algodão doce, cachorro quente, refrigerante e picolés 
para os pequenos. 

ITF Seniors de Brasília 
defi ne campeões

Sunset Party
Data: 15 de maio
Local: Orla do Iate

Torneio de Sinuca
Iate 51 anos
Data: de 14 a 21 de maio
Local: Espaço da Sinuca

1º Bailão do Iate
Data: 28 de maio
Local: Salão Social
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O canal de comunicação com o sócio.

ouvidoria@iatebsb.com.br

OUVIDORIA DO IATE

O R ESTAU R A N T E O S C A R T R A Z A 
I TÁ L I A AT É VO C Ê TO D O D O M I N G O.

P aesane
S agre

VENHA SE DELICIAR COM SABORES 
E MOMENTOS TÃO RAROS,

TODO DOMINGO.

NÁUTICA

Taça Filinto Pacheco
Após três regatas, com a participação de 13 barcos, a dupla 
Cesar Castro e Bruno Ferreira conquistou a 6ª Taça Filinto Pa-
checo. Pela segunda vez consecutiva, os velejadores estampa-
ram o nome na plaqueta do troféu transitório. Em segundo 
lugar fi caram Cesar Alves e Felipe Ballarin, seguidos por Gui-
lherme Raulino e Rodrigo Fernandes. A regata, realizada em 
30 de abril e 1º de maio, homenageia o velejador e 1º vice-
presidente do Conselho Deliberativo, forte incentivador da 
Flotilha de Snipe do Iate Clube de Brasília. O resultado com-
pleto e as fotos estão disponíveis no www.iatebsb.com.br.

Atenção, navegantes!
Para evitar transtorno com a Marinha e garantir a seguran-
ça, é essencial estar em dia com a documentação (registro, 
termo de responsabilidade, habilitação, seguro obrigatório) 
e com os equipamentos exigidos: agulha magnética, ânco-
ra com no mínimo 20m de cabo, apito, bandeira nacional, 
boias e coletes salva-vidas, bomba de esgoto, extintor de in-
cêndio, lanterna elétrica, luzes de navegação, marcação no 
casco, material e medicamentos de primeiros socorros, rádio 
VHF, vistoria inicial, artefatos pirotécnicos – sendo alguns 
obrigatórios apenas para embarcações acima de 5m.

Equipe Iatista participa do 
Match Race Brasil
O velejador Sérvio Túlio Cipriani Andrade comandará a equi-
pe que representará as cores do Iate Clube de Brasília no 
Match Race Brasil, a principal competição nacional da classe. 

O evento será disputado neste fi nal de semana, na Baía de 
Guanabara, em frente ao Iate Clube do Rio de Janeiro, e terá 
a presença de 12 grandes clubes náuticos do país.

Além de campeões olímpicos e mundiais, o evento reunirá 
os principais nomes da vela brasileira especialistas em Match 
Race. “Eu tomei a iniciativa e montei uma equipe em Brasília 
para correr a competição. Nosso time veio para pegar expe-
riência com os melhores da classe. É muito legal competir 
com Torben Grael, por exemplo”, destacou Sérvio Túlio, o 
mais novo comandante entre os participantes.

Curso de vela para adultos
Estão abertas as inscrições para o curso de vela adulto. As 
aulas são realizadas aos sábados ou domingos, das 14h às 
17h. Vale lembrar que o material é fornecido pelo Iate. O 
valor é de R$ 300.

Exposição apresenta 
esculturas e fotografi as 
A Associação Candanga de Artes Visuais (Acav) apresentará 
a exposição coletiva de esculturas e fotografi as ACAV home-
nageia Iate. A abertura será em 12 de maio (quinta-feira), a 
partir das 19h30, na Antiga Sede. A mostra estará aberta para 
visitação de 13 a 23 de maio, no mesmo local.

CULTURA

Iate recebe Noite Paraguaia
O Bicentenário da Independência Nacional Paraguaia 
será celebrado no Salão Social do Iate, em 12 de maio 
(quinta-feira), a partir das 19h30. O evento terá a apre-
sentação do Grupo Coral de Itaipú Binacional, exposi-
ção artesanal e de turismo, seguido de vinho de honra. 
Aberta a sócios e convidados, o traje exigido será Passeio 
Completo.

SOCIAL


