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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

História da Música eMbala sHow de 
Patinação artística 2015

O tradicional Show de Fim de Ano da Patinação 
do Iate Clube de Brasília está chegando! No 
próximo final de semana, 224 patinadores irão 

movimentar o Ginásio de Esportes com apresentações 
que prometem deslumbrar o público. 

Na edição 2015, o tema “A História da música” trará 
os maiores sucessos musicais desde a época medieval até 
os dias de hoje. James Brown, Elvis Presley, The Jackson 
5, Queen, Madonna, Beyoncé e muitos outros, serão 
retratados com coreografias exclusivas, efeitos especiais 
e belíssimas fantasias.  No total, serão 20 apresentações 
entre individuais e em grupo.

Estima-se que mil pessoas a cada dia de apresentação 
venham apreciar a performance dos patinadores, 
marcada para iniciar a partir das 20h. Para a entrada, é 

necessário a doação de 1kg de alimento não perecível 
(exceto sal) por pessoa. 

O espetáculo tem a coordenação geral da vice-
diretora Ana Claudia Barreto, do gerente Eduardo 
Gravina, da coordenadora Tathiana Resende e da 
professora Inês Santiago. Na Comissão Técnica, soma-
se à equipe Raquel Magalhães e Julia Lopes, seguida 
por Alinne Araujo e Francilene Rodrigues, na Comissão 
Administrativa.

Serviço: 
Show de Patinação Artística 2015
Local: Ginásio de Esportes - Iate Clube de Brasília 
Data: 14 e 15 de novembro 
Horário: 20 h 
Ingressos: 1 kg de alimento entregues na Secretaria do Clube
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GESTÃO

iate disponibiliza extrato para controle 
do consumo 

churrasqueiras têm novo piso 
acessível 

Mais uma iniciativa da política de transparência na 
gestão, a partir de agora o Iate Clube disponibiliza aos 
Associados a possibilidade de visualizar todos os gastos 
lançados no título e que serão cobrados no mês subsequente. 
O serviço já está disponível na área restrita do Site do Clube 
e permite ao Sócio acessar o extrato com o detalhamento 
de todo o consumo realizado. A ferramenta permite ao 
Sócio um controle maior sobre os gastos realizados, e os 
valores do mês corrente ficarão disponíveis até geração do 
próximo boleto de pagamento. 

Como parte do Plano de Acessibilidade, em fase de 
implantação, as churrasqueiras do Iate Clube estão sofrendo 
alterações em seus pisos, de forma a facilitar o trânsito das 
pessoas com algum tipo de dificuldade de locomoção. O 
assentamento de pedras portuguesas tem como objetivo 
nivelar todo o piso do local, e boa parte das churrasqueiras 
já estão adaptadas, inclusive com rampas. 

Segundo a Presidente da Comissão de Acessibilidade, 
Conselheira Eliete Pinho Araújo, o piso anterior, por ser 
intertravado, dificultava a continuidade no deslocamento 
entre a calçada e as churrasqueiras. “O piso de pedra 
portuguesa permite um acesso contínuo, mais suave, o 
que oferece mais independência para quem tem alguma 
dificuldade de locomoção”, pondera.

COnSELhO dELIbErATIvO

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 030/2015 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate 
Clube de Brasília, no uso de suas atribuições estatutárias 
e regimentais, e, em conformidade com o art. 68, II, do 
Regulamento das Eleições Gerais, 

RESOLVE:

CONSTITUIR Comissão de Conselheiros Natos composta 
pelo ex-Presidente e Benemérito AMAURI SERRALVO, pelo 
ex-Presidente JOSÉ HILÁRIO DE VASCONCELOS, e pelo 
Conselheiro Nato FILINTO FIGUEIREDO PACHECO para, 
sob a Presidência do primeiro, na Reunião Ordinária de 15 
de novembro de 2015, coordenar e proceder à eleição dos 
novos integrantes da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo 
e da Comissão Fiscal para o biênio 2015/2017, dando posse 
imediata aos eleitos.  

Brasília, 29 de outubro de 2015.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE 
CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatutárias 
e regimentais, em conformidade com os arts. 75, incisos I e 
II ; e 126 do Estatuto, C O N V O C A os Conselheiros Natos, 
e os Conselheiros Efetivos e Suplentes de Conselheiro, eleitos 
em 8 de outubro de 2015, para a REUNIÃO ORDINÁRIA, 
prevista no art. 76, I, “a”, do Estatuto, a ser realizada no dia 
15 (quinze) de novembro de 2015, domingo, no Salão Social 
do Clube, às 9h, em primeira convocação, ou, às 9h30, em 
segunda e última convocação, com a seguinte ORDEM DO 
DIA: 

Item I – Diplomação e posse dos 40 (quarenta) Conselheiros 
Efetivos e dos 20 (vinte) Suplentes de Conselheiro eleitos em 
8/10/2015.

Item II - Eleição, dentre os Conselheiros Natos e os 
Conselheiros Efetivos recém-empossados, da Mesa Diretora 
do Conselho Deliberativo e da Comissão Fiscal.

Item III – Posse dos integrantes da Mesa Diretora do Conselho 
Deliberativo e da Comissão Fiscal recém-eleitos.

Item IV – Posse dos integrantes da Comodoria eleitos em 
8/10/2015 (Edison Antônio Costa Britto Garcia, Comodoro; 
Rodrigo Flávio de Sá Roriz, 1º vice-Comodoro; e Gilson 
Machado da Luz, 2º vice-Comodoros).

Brasília, 29 de outubro de 2015.

RUDI FINGER 
Presidente do Conselho Deliberativo

CurTA
Piscina semiolímpica 

Pistas de corrida fechadas

Em virtude da realização do 1º Festival  da Metodologia 
Gustavo Borges, no sábado (07), a Piscina Semiolímpica I 
estará sendo utilizada das 9h às 11h para a realização do 
evento.

No período de 11 a 13  de novembro o trecho da pista 
de caminhada entre o prédio da Sinuca e o Ginásio das 
quadras de Peteca ficará interditado para  viabilizar o 
transporte de vigas metálicas para a obra de reforma do 
prédio da Sinuca. 
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náuTICA

MEIO AMbIEnTE 

não alimente os animais!
economizar energia, acenda essa 
ideia

Descartar restos de alimentos em locais adequados e 
não alimentar os animais que aparecem dentro do Clube 
é uma contribuição para o bem estar e saúde do próprio 
Associado. Essa é a recomendação da vice-diretoria de 
meio ambiente para evitar a atração de gatos de rua para as 
dependências do Clube.

 
Para evitar incidentes com os animais, a Gerência 

de Vigilância Ambiental em Zoonoses promoverá o 
recolhimento dos gatos que estão nas dependências do 
Iate, utilizando armadilhas apropriadas, projetadas para 
realizar a captura dos animais sem comprometer a sua 
integridade física. 

campeonato mundial da classe star campeonato norte nordeste da 
classe snipe - 2015

campeonato centro-oeste da classe 
laser

campeonato brasileiro da classe 
dingue

campeonato do df de veleiros de 
oceanos – 2ª etapa

Os velejadores Admar Gonzaga e Alexandre Freitas 
estão representando o Iate Clube de Brasília no Campeonato 
Mundial da Classe Star, que está sendo realizado no Club 
Náutico San Isidro em Buenos Aires/Argentina, entre os 
dias 1º e 10 de novembro de 2015. Vamos torcer pelos 
nossos atletas!

Foi realizado pelo Yacht Clube da Bahia, em 
Salvador (BA) no período de 31 de outubro a 2 de 
novembro, o Campeonato Norte Nordeste da Classe 
Snipe. Representando o Iate Clube de Brasília, a dupla 
Felipe Pereira Meira e Bruno Ferreira conquistou o 4º 
lugar geral. Parabéns pelo ótimo resultado!

O ICB foi muito bem representado no Campeonato 
Centro-Oeste Classe Laser, realizado no Iate Clube Lagoa 
dos Ingleses, em Belo Horizonte (MG), entre  31 de outubro 
e 2 de novembro. Os nossos velejadores conquistaram 
ótimos resultados:

O IATE também esteve presente no Campeonato 
Brasileiro da Classe Dingue, realizado pelo Cabanga 
Iate Clube, em Maria Farinha – Recife (PE), entre 31/10 
e 2/11, e foi representado pelos sócios Carlos Miranda, 
Celina Mariano e Frederico Menezes. Parabéns aos nossos 
velejadores!

Foi realizado aqui no IATE, no final de semana passado, 
o Campeonato do DF de Veleiros de Oceano – 2ª Etapa. O 
Clube foi representado pelo barco Sabrina IX comandado 
pelo sócio Jacques Veloso. Os resultados serão divulgados 
em breve pela Federação Náutica de Brasília e, em 
seguida, serão publicados na página da Náutica do site 
do ICB (www.iatebsb.com.br/nautica).

Rafael Dias – 2º Lugar Geral – 1º Lugar Sub 21
Felipe Nóbrega – 3º Lugar Geral – 1º Lugar Senior
João Victor Maximiliano – 10º Lugar Geral – 1º Lugar Sub 19
Carlos Aviz – 17º Lugar Geral – 6º Lugar Grand Master
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ACAdEMIA

clube da corrida marca presença na 
meia maratona asics

Prepare-se para a largada! No domingo, dia 08 de 
novembro, às 6hs da manhã será realizada a Meia Maratona 
da Asics no Eixo Monumental e a Tenda de apoio do Iate 
Clube de Brasília estará no local! 

 
O percurso vai do Palácio do Buriti à Concha Acústica 

(Vila Planalto), onde estará instalada a tenda de apoio 
do Iate. No local, os participantes do Clube de corrida 
e Sócios terão um acompanhamento diferenciado, com 
tenda para suporte aos corredores, massagistas, repositores 
energéticos, água e açaí. Os corredores também contarão 
com o apoio de professores e estagiários durante a prova. 
Participe você também!

SquASh

iate sedia brasileiro de squash 2016

Os melhores squashistas do Brasil ocuparão as 
quadras do Iate Clube de Brasília (ICB)  em 2016. É que 
a confederação Brasileira de Squash anunciou na última 
semana que o ICB sediará o 37º campeonato brasileiro da 
modalidade. O evento, previsto para ocorrer entre os dias 
12 e 15 de novembro, contará com cerca de 300 atletas 
de diversas categorias como amador, master e juvenis, 
incluindo profissionais masculino e feminino.

 A modalidade tem ganhado destaque em Brasília.  Os 
Opens de Squash atraem centenas de praticantes de todo o 
país para competições e aprimoramentos, com a presença 
de atletas de alto rendimento.

Para aquecer para o principal campeonato nacional, 
estão abertas as inscrições para o 13º Open de Squash, que 
acontece entre os dias 17 e 22 de novembro. As inscrições 
podem ser feitas em todas as academias que oferecem 
a modalidade ou através de transferência ou depósito 
bancário (Banco do Brasil - Ag.: 3475-4 / CC.: 220460-6 
/ CNPJ: 000189780001-80). Após o depósito, é necessário 
encaminhar o comprovante de pagamento para o e-mail 
torneio_squash@iatebsb.com.br. Mais informações pelos 
telefones 8159-0534 / 3329-8752.

Durante o evento será disputada a etapa brasileira 
profissional feminina e masculina com premiações em 
dinheiro respectivamente nos valores de R$ 1.500 e U$ 
1.5000.

Confira os valores: 
Uma categoria e duas categoria (Sócio) - R$ 100 e R$ 125, 
respectivamente.
Uma categoria e duas categoria (Não sócio) - R$ 120 e R$ 145, 
respectivamente.

encontro de artes 

O Encontro Master do Iate (Emiate) Encerra as atividades 
de 2015 com uma Exposição dos alunos da turma de 
Pintura e Mosaico no dia 18 de novembro, às 20h,  na 
Antiga Sede. 

O evento ainda contará com a apresentação dos cursos 
de Aerodance, Dança de Salão, Hatha Yoga, Deep Walter, 
Viva Mais, Violão e Informática. Os participantes serão 
recebidos com Coquetel  e música ao vivo.  Não percam!

EMIATE
botequim de sexta

Mais uma edição do “Botequim de Sexta” acontece 
nesta sexta-feira 13 de novembro, às 20 horas, no 
Espaço Poliesportivo Sul. O evento, promovido pelo 
Encontro Máster do Iate (Emiate), já virou tradição entre 
os frequentadores e reúne Sócios e convidados em um 
momento de descontração e fraternidade. Música ao vivo 
em todos os estilos e pista de dança completam a noite 
de confraternização, com o serviço do Bar da Peteca 
funcionando durante todo o evento! E que tal comemorar o 
seu aniversário com a gente? Basta trazer o bolo! 

SErvIçO MédICO 
fique atento!

Nos meses de novembro, dezembro e janeiro o serviço 
médico estará disponível de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 13h  e aos sábados e domingos, das 9h às 17h. Fique 
de olho no horário e aproveite o melhor que o Clube tem 
a oferecer. Durante esse período a área médica também 
receberá atestados externos.
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TênIS

o Xi century open e ladies open

Apaixonados por tênis entraram nas quadras para 
disputar mais a edição 2015 do  tradicional XI Century 
Open (Masculino) e Ladies Open (Feminino) realizado 
no mês de outubro.  O torneio foi marcado pela técnica e 
dedicação de atletas iatistas e de outros clubes.  

No 11º ano de realização, o  campeonato já se tornou 
tradição no Clube entre os tenistas. A regra é simples, as 
duplas masculinas  precisam somar 100 anos de idade e na 
categoria feminina o somatório é de 75 anos. 

O objetivo é promover a troca de experiências e a 
interações entre atletas mais experientes, além de se tornar 
um momento de confraternização entre diversos atletas.  
Ao todo, mais de  150 pessoas participaram do evento.

O Vice-diretor de Tênis,  Gilson Machado da Luz, 
comemora o sucesso do evento.  “O torneio hoje na sua 
décima primeira edição é considerado um dos torneios 
mais Vips de Brasília, pela beleza das camisetas, troféus e 
do jantar oferecido na Cerimônia de Premiação, aliado a 
uma impecável organização” disse ao reforçar que o nível 
técnico das duplas nas várias categorias foi altíssimo. 

Confira os melhores do campeonato: 

CATeGoriA eSPeCiAL:
Campeão: José Damásio/ Tico
Vice-campeão: Roosevelt Loureiro/ Alexandre Sattin

CATeGoriA “A”
Campeão: Marcelo Klimkievicz/ Fernando Toscano
Vice-campeão: Carlos Murilo/ João sucupira

CATeGoriA “B”
Campeão: Alberto Júnior/ José Ricardo
Vice-campeão: Luiz Napoleão/ Roberto Moscoso

CATeGoriA “C”
Campeão: Roberto Ludwig/ André Dourado
Vice-campeão: Fernando Rocha/ Rogério Chaves

LADieS oPeN:
CATeGoriA “A”

Campeã: Paula Câmara/ Fátima Kreimer
Vice-campeã: Beth Villani/ Selma

CATeGoriA “B”
Campeã: Iris Reis/ Lucimar Silva
Vice-campeã: Jussara Burnier/ Cláudia Amaral

bEACh TEnnIS

ii open de beach tennis é marcado 
por qualidade técnica

Mais de 160 pessoas participaram na última semana do  
II Open de Beach Tennis. O alto rendimento apresentado 
pelos atletas e a qualidade das partidas foram o diferencial 
do torneio, que contou com atletas de três estados. 

Além do troféu, as duplas vencedoras das categorias 
principais foram premiadas em dinheiro. Lucas Ribeiro e 
Sérgio Sant’ana foram melhores e venceram na categoria 
Pro, e levaram pra casa o prêmio de R$ 1.000,00 cada um. 
Confira a classificação final do campeonato:

MASC eSPeCiAL Pro
Campeões: Lucas Ribeiro e Sérgio Sant’ana
Vice-campeões: André Neto e Leonardo Bridi

MASC 45+
Campeões: Bruno Coelho e José Damásio
Vice-campeões: Alexandre Pochyly e Marcelo Klimkievicz

MiSTA A
Campeões: Gilbert Klier e Lara Soares
Vice-campeões: Lucas Ribeiro e Danielle Belga

MiSTA B
Campeões: Ronei Machado e Danielle Machado
Vice-campeões: Carlos Pimenta e Fernanda Magalhães

MASC A
Campeões: Paulo Bezerra e Bruce Cortez
Vice-campeões: Julio Crosara e Rafael Rossi

MASC B
Campeões: Rodrigo Mourão e Wallace Cleber
Vice-campeões: Edson Arruda e Huellinton Dias

FeM A
Campeãs: Karla Abrahão e Thais Holanda
Vice-campeãs: Paula Feitosa e Thalita Rodrigues

FeM B
Campeãs: Fernanda Magalhães e Rosana Busnello
Vice-campeãs: Amanda Costa e Vanessa Silva

FeM C
Campeãs: Cláudia Weingrill e Maria Eduarda Gomes
Vice-campeãs: Marcia Morato e Maria Ornete.
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SOCIAL

muita emoção marca solenidade do mérito ouro e rubi 2015 

Na última quinta-feira (5), o Salão Social foi palco de 
uma justa homenagem aos 71 sócios que ajudaram 
a escrever a história do Clube, na solenidade 

de entrega do Mérito Ouro aos Sócios Patrimoniais que 
contam 50 anos de vínculo ininterrupto com o Clube.

Na ocasião, os Sócios Patrimoniais que alcançaram 
quarenta anos de vinculação ininterrupta com o Iate Clube 
de Brasília também foram homenageados, com a entrega  
do Mérito Rubi.

Em seu discurso, o comodoro Edison Garcia agradeceu 
a cada um dos agraciados, pela escolha em trazer seus 

familiares para fazer parte da Família Iatista e colaborar 
com o crescimento do Clube no decorrer de todos esse 
anos.

O momento da entrega dos Títulos de Honorário 
a Roberto Alvarenga e Cezar Augusto da Silva Castro, 
bem como os Títulos de Benemérito a Nelson Campos 
(representado pela filha) e Luiz Augusto Castro de 
Macedo também foi muito festejado pelos presentes, e 
foi referendado no pronunciamento do Presidente do 
Conselho Deliberativo, Rudi Finger, ao exaltar a relevância 
da celebração.
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CIATE

ciate realiza batizado de capoeira

Com muito gingado e animação, os pequenos Iatistas que frequentam a escolinha de Capoeira do CIATE participaram 
de mais um Batizado da modalidade. Com pais orgulhosos na plateia e sob coordenação do Presidente do Ciate, Luciano 
Mancuso, e da Coordenadora Tia Fátima, os pequenos fizeram demonstrações dos movimentos aprendidos durante o ano. 
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DIRETORES DO DIA

07/11/2015 – Sábado
Nilma Melo

08/11/2015 – Domingo
Alarico

AnIvErSArIAnTES
07/11 Rafael Souza Viana, Murilo Oliveira Resende 
Morais, Mauricio Andres Ribeiro, Caio Vinicius Vianna 
Guimaraes, Joao Alfredo Pinto Pinheiro, Joana  Navarro 
Bueno, Fernando Antonio Rodriguez, Martinho 
Aparecido Gallo, Raul Adriano Vilela Armando, Timoteo 
Jose Alves Netto, Mario Roberto Cunha C. de S. Pereira, 
Samea Veronica Targino de Araujo, Marcus Vinicius Vita 
Ferreira

08/11 Adriana Cordeiro da Rocha, Antonio Jose Teixeira, 
Pedro Licio Gomide, Eduardo de Vilhena Toledo, Leandro 
Freire Sampaio, Mariana Cantanhede de Almeida Abreu, 
Fernando Augusto Miranda Nazare, Eduardo Barcellos 
Lemos, Fernando Antonio Muniz Lima

09/11 Ana Cristina Sant Anna Vieira, Daniel Carsalade 
Queiroga, Claudia Maria Freitas Abate, Jose Mauricio de 
Lima Junior, Rogers Luis Cunha Pereira, Rosana Moura 
Velho Rocha de Souza, Rodrigo Adler de Assuncao, 
Luiz Goncalves da Motta, Flavio Moises, Luciana 

Raouf Merheb Germano, Marcelo Geoffroy Zeraik Veiga, 
Eduardo de Almeida Franca, Elver Arrais Bastos, Austen 
Fernando Goncalves Branco, Renato Mizuno Matsunaga

10/11 Jose Maria Duarte Neto, Julio Marcelo de Oliveira, 
Marcella Vieira de Cabral Fagundes, Victor Alexandre de 
Medeiros Lucafo, Guilherme Costa Cayres, Sergio Aurelio 
Branco Goncalves, Ana Helena Freire Cotta, Roberto Blois 
Montes de Souza, Raquel Resende de Andrade, Vanessa 
Gomes Malheiros,Marco Allan Carniello Fonseca, Luiz 
Augusto Almeida de Castro, Cilene de Paula Galvao Costa, 
Gustavo Santos de Souza, Roberto Paulo Timponi Junior, 
Rodrigo de Abreu Jayme Guimaraes, Francisco Alves de 
Amorim, Rogerio Luis Borges de Resende,Alexandre 
Pedrosa Pinheiro

11/11 Ricardo Ramagem S. de Matos, Oscar Luis de 
Morais, Paulo Levenhagem Mello Filho, Francisco 
Antonio Rodrigues Lima, Francisco Sergio Rodrigues de 
Almeida, Dalmo Ney Goncalves, Helio Marcos Prates 

Doyle, Adelmar de Miranda Torres, Maria Leticia Tamer 
Godinho, Andre Luis Ferreira Guimaraes, Mauricio 
Cima de Souza, Jadson Fernando Ramos de Oliveira, 
Luis Fernando Machado E Silva, Marcus Edrisse Pessoa 
Pinheiro

12/11 Tulio Gualda Agnesini, Telma Rosana Alkimin, 
Luciana Name Marins, Humberto Luiz Marquez 
Marchesi, João Luis Grando, Carmen Dolores Cardoso 
Bastos, Bruno Gontijo Nobrega, Olavo Goncalves Diniz 
Junior, Manuel Ronaldo de Oliveira Simeao, George 
Raulino, Maria Ines Freitas de Oliveira

13/11 Aritan Borges Avila Maia, Lincoln Princivalli De 
A. Campos, Roger Honorio Meregalli da Silva, Fause 
Nabil El Haje, Wanessa Martins Alves Sedlmayer, 
Livia Soledade Ferreira Lima, Suzana Silber Zambelli, 
Francisco Burjack Maranhao Gomes, Danielle Godoy 
Garcia Coelho.

nOvOS SÓCIOS
A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:

Fernando Baldresca Vinhadeli Lambert
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.

CuLTurAL

encontro literário livros e raquetes

você sabia que o iate tem essas obras?

Em 22 de novembro de 1910, tiros de canhões 
sacudiram a cidade do Rio de Janeiro. Estilhaços de vidraças 
espatifaram-se no chão. Habitués da Avenida Central 
correram apavorados em direções diferentes. Era o início 
da “Revolta da Chibata”, que pelas palavras do autor Alcy 
Cheuiche se tornou o romance  João Cândido, o almirante 
negro, título em referência ao líder do movimento. A 
intrigante obra de Cheuiche é o tema do Encontro Literário 
Livros e Raquetes, que será promovido dia 20/11, no Salão 
Social do Clube, antevéspera do aniversário de 105 anos 
da Revolta da Chibata. 

O grupo de leitura, promovido por Iatistas praticantes de 
Tênis e entusiastas de obras literárias, realiza anualmente 
um encontro aberto ao público, e o autor gaúcho, celebrado 
por suas obras que alinhavam a ficção com episódios 
históricos brasileiros, foi escolhido para o evento, que será 
aberto para sócios e não sócios. 

Os presentes contarão com um delicioso Coffee Break 
para completar a noite literária. Para participar é preciso 

Sabe aquele conjunto de 03 (três) obras em argila de 
mulheres que estão expostas pelo jardim próximo à Antiga 
Sede? Pois é, elas se chamam ‘Mulheres lindas e explosivas’.

 Foram doadas pela sócia Malvina Corujo de Azevedo 
Lopes em julho de 2011, o autor das obras é Elifas Modesto, 
escultor goiano.

No processo de criação das obras o autor cita que: 
“Assim cosendo os barros da vida, mulheres lindas e 
explosivas saem do quase nada para serem tudo, formando 
um mundo feminino e uma magia que encanta, porque só 
elas sabem o desempenho dos detalhes, os talhes e entalhes 
perfeitos, que contornam a criação”.

As obras expressam força e beleza, revelando o desolado 
da mulher proveniente do êxodo rural, em andrajos, 
olhos estatelados para o mundo indiferente quase sempre 
grávidas, trazendo de si o amanhã.

retirar o ingresso na Superintendência do Clube até o dia 19 
de novembro, com o valor de  R$ 25. O local fica aberto de 
8h30 às 17h30 e sócios tem a opção de pagar em dinheiro, 
cheque ou boleto da mensalidade. Para não sócios a forma 
de pagamentos é apenas em dinheiro. É preciso ficar atento 
pois os ingressos são limitados. 


