
CLIMA
18º C MÍN
24º C MÁX

Trovoada

18º C MÍN
25º C MÁX

Nublado
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet

INFORME SEMANAL DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA                                                              EDIÇÃO Nº 06, 11 A 17 DE FEVEREIRO DE 2017

“O Iate é, de muito, a sala de visita da nova metrópole”

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

Já entramos na contagem regressiva para uma das 
festas populares mais esperadas e alegres do Brasil, 
o carnaval! O Iate Clube não ficará fora da folia e 

vai realizar sua tradicional Feijuca pré-carnavalesca, o 
Boteco da Folia do Emiate  e a animadíssima Matinê da 
Alegria.

A festa começará no dia 18 de fevereiro, com a 
Feijuca do Iate, que será realizada no Salão Social do 
Clube, das 13h às 18h, com show da rainha do axé do 
Distrito Federal, Adriana Samartini, e da banda Coisa 
Nossa, referência em samba na Capital. Haverá buffet 
premium completo de feijoada, com carnes separadas e 
sobremesa, open bar de caipirinhas, cerveja, refrigerante, 
suco e água. Para as crianças, o Iate oferecerá Espaço 
Kids, com vários brinquedos e pintura de rosto. Menores 
de 18 anos terão acesso apenas acompanhados dos pais 
ou responsáveis legais. Os ingressos para mesas já estão 
esgotados. Contudo, devido ao grande sucesso e procura, 
serão vendidos ingressos individuais, na Tesouraria,  e 
custam R$ 90 para Sócio e R$ 130 para não-sócio. 

O Emiate vai promover o Boteco da Folia, no dia 24 
de fevereiro, sexta-feira, às 20h, no Espaço Poliesportivo 
Sul (Bar da Peteca). O evento carnavalesco é aberto aos 
Sócios e seus convidados e haverá música ao vivo, com 

Preparem os confetes e serpentinas! 
Confira a programação de carnaval do Iate

samba e marchinhas. O concessionário estará aberto 
para a venda de comida de boteco e bebidas. Mais 
informações: 3329-8745. No domingo (26) e terça-
feira (28) de carnaval, um grupo de samba irá animar os 
foliões que vierem ao Clube. 

Já no dia 26 de fevereiro, domingo, será a vez da 
aguardada Matinê da Alegria, das 15h às 19h, no Salão 
Social. A edição de 2017 terá como tema “O Mundo 
da Fantasia”, com o intuito a estimular a imaginação e 
o uso dos mais diversos adereços para pular o carnaval 
ao som do mais variado repertório, que inclui as 
tradicionais marchinhas e as músicas da atualidade 
mais pedidas pelas crianças. A diversão ficará por conta 
de um grupo de animação infantil, que vai organizar 
diversas brincadeiras,  pintura de rosto e performance 
com personagens infantis. 

Haverá venda de lanche com as comidinhas 
preferidas da garotada: pipoca, algodão doce, crepes, 
mini pizza, churros, hambúrguer e batata frita. Para 
beber, refrigerante, água e suco.  A entrada é gratuita 
para os Sócios. Convidados de até 04 anos de idade 
não pagam. Para crianças de 05 a 08 anos, os ingressos 
custam R$ 20, e acima de 09 anos e adultos, R$ 40,00. 
Os ingressos estarão à venda na Tesouraria do Clube nos 
próximos dias.
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ATOS E CONTRATOS

CONSELHO DELIBERATIVO
IATE CLUBE DE BRASÍLIA

CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso 
de suas atribuições estatutárias e regimentais, C O N V O C A os senhores integrantes 
do Colegiado, composto por Conselheiros Natos, Efetivos e Suplentes convocados, 
com direito a voz e voto, para a REUNIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 76, I, “c”, 
do Estatuto, e, a seguir, para a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, prevista no art. 76, II, 
do mesmo diploma legal, a serem realizadas no dia 21 (vinte e um) de fevereiro de 
2017, terça-feira, na Antiga Sede do Clube, às 19h, em primeira convocação, ou, às 
19h30, em segunda e última convocação, com a seguinte ORDEM DO DIA:
REUNIÃO ORDINÁRIA
Item único – Apreciar o Relatório das Atividades do Conselho Diretor, inclusive 
quanto aos investimentos previstos e executados, referentes ao 2º semestre de 2016.
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Item I – Submeter à apreciação do Conselho Deliberativo o parecer da Comissão que 
analisou o processo de licitação para aquisição de refletores de LED para iluminação 
das quadras de Tênis nºs 4, 5, 6, G1 e G2 (Concorrência nº 007/2016); bem como 
sobre a solicitação do Sr. Comodoro de dispensa dos processos licitatórios para a 
etapa seguinte, ou seja, iluminação das quadras de Tênis nºs 1, 2 e 3; e das 7 (sete) 
quadras de areia do Espaço Poliesportivo Sul (Estatuto, arts. 75, X, e 88, § 2º).   

Item II – Assuntos Gerais.

Brasília, 8 de fevereiro de 2017.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

ATO DA COMODORIA AC 07/2017

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso III, do artigo 91 do Estatuto do Clube,
R E S O L V E
DECLARAR vago o cargo de Vice-Diretor de Escolas Náuticas, em função do 
falecimento do sócio patrimonial Sr. JOÃO FRATTINI GONÇALVES RAMOS.

Brasília, 09 de fevereiro de 2017.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro

De 23 e 29 de janeiro, foi realizado, no Clube 
Esperia, na capital paulista, a Copa São Paulo de Tênis 
Juvenil – “Troféu Marilia Silberberg”.  Organizada 
pela Federação Paulista de Tênis, o torneio é um dos 
mais relevantes do circuito nacional da modalidade 
e reuniu cerca de 500 tenistas de todo o país. O Iate 
Clube de Brasília foi representado por 12 atletas, que 
trouxeram excelentes resultados. João Vieira conquistou 
o vice-campeonato simples, na categoria 12 anos, e, 
com o resultado, consagrou-se número 01 do Ranking 
Brasileiro. Bruna Sampaio e Beatriz Satin sagraram-se 
campeãs de duplas na categoria 16 anos; Júlia Moraes 
foi a campeã de dupla na categoria 14 anos e Ana Reis, 
vice-campeã de duplas também na categoria 14 anos. 
Participaram do torneio, ainda, os tenistas Iatistas Rafael 
Ribeiro, Lucas Kzam, Artur Ferreira, Luis Reis, Isabela 
Ribeiro, Melissa Duarte e Rodrigo Patier, acompanhados 
do técnico Santos Dumont. 

Neste fim de semana, oito atletas do ICB embarcam 
para Porto Alegre para representar o Clube na Copa 
Gerdau 2017, um importante campeonato internacional 
juvenil. A final será no dia 19 de fevereiro.

Copa São Paulo de Tênis

TÊNIS

A Secretaria de Esportes Coletivos informa que as 
quadras de Vôlei de Areia 01 e 02 ficarão interditadas 
no período de 13 a 17 fevereiro para tratamento de 
desinfecção da areia.

Por não ter havido ainda decisão judicial sobre a 
reabertura do Ponto de Abastecimento, a Gestão negociou 
com a Petrobras Distribuidora a retirada do combustível 
estocado nos tanques, para evitar a evaporação e a 
perda de qualidade da gasolina. Para essa medida, o Iate 
obteve a autorização da Agência Nacional de Petróleo 
(ANP), que acompanhou os procedimentos. A Petrobras 
Distribuidora retirou 26 mil litros de gasolina, que foram 
revertidos em crédito em favor do Iate, para retorno 
em futuro próximo. Essa medida prudencial da Gestão 
protege o patrimônio do Clube e de seus Associados. 

O Estacionamento da Academia será parcialmente 
interditado nos dias 13 e 14 de fevereiro para a realização 
de poda de árvores da área das Churrasqueiras.

Interdição Vôlei de Areia

Preservação dos recursos do Iate

Interdição parcial do estacionamento 
da Academia

ATENÇÃO SÓCIO

GESTÃO
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Com 20 fotografi as inscritas, o Concurso de 
Fotografi a 2017 propôs o  tema “Imagem inédita do Clube 
sob o olhar do Associado Iatista” e chega ao fi nal com 
belíssimas imagens captadas do Iate Clube de Brasília.
As fotos inscritas, avaliadas pelos fotógrafos Rui Faquini, 
Célio de Melo Costa e Eduardo Vergara mostraram muita 
qualidade, e a  votação para decidir qual merecia o 
primeiro lugar foi acirrada. 

Para celebrar o sucesso do concurso e o mais 
importante, a revelação do grande vencedor, a Diretoria 
Cultural convida todos os Associados para participarem 
do Vernissage de abertura da Exposição das fotos 
concorrentes, que será realizado nesta quarta-feira, 15 
de fevereiro, a partir das 19h30, no Iate TV. Na ocasião, 
serão reveladas quais são as três fotos vencedoras, além 
da entrega dos certifi cados de participação a todos os 
inscritos do certame. 

As fotos vencedoras, bem como as outras 
concorrentes fi carão em exposição no Iate TV, de 16 a 
26 de fevereiro, das 9h às 18h, nos dias úteis, e das 9h 
às 14h, aos sábados e domingos. 

Em atendimento ao artigo 5º do Regulamento 
Interno do Setor Náutico (RISN), a Diretoria de Esportes 
Náuticos comunica a concessão de direito de uso de vaga 
para vaga de Monotipo no Galpão 1 da Náutica do Iate. 
O Sócio convocado poderá trazer sua embarcação no 
prazo máximo de 90 dias, na qual ensejará a cobrança 
da taxa de utilização, contados a partir desta publicação, 
lembrando que deve ser cumprido previamente o 
disposto no artigo 6º do RISN.

Aos interessados em ingressar na Escola de Vela 
Infantil do Iate Clube de Brasília, que tenham idade 
entre 7 e 14 anos, a Diretoria de Esportes Náuticos 
informa que estão abertas as inscrições para o curso. As 
aulas terão início no dia 11 de março e são gratuitas. 
O barco (Optimist), materiais e colete salva vidas são 
oferecidos pelo Iate, sem custo para os alunos. As aulas 
são realizadas aos sábados e domingos, 9h30 às 12h30. 
As vagas são limitadas! Há, ainda, disponibilidade do 
Curso de Windsurf, no valor de R$ 300. São cinco aulas 
com duração de 1h30 cada, que acontecem aos fi nais de 
semana. Informações na Secretaria de Esportes Náuticos, 
telefones 3329-8747 e 3329-8748.

A Diretoria de Esportes Náuticos solicita aos 
proprietários dos quatro barcos da Classe Laser expostos 
ao lado do vestiário da náutica/squash/tênis que 
identifi quem tais embarcações e façam o registro na 
Secretaria Náutica. Caso isso não ocorra até o dia 27 
de fevereiro de 2017 (segunda-feira), as embarcações 
serão removidas do local. Informações adicionais pelos 
telefones 3329-8747/8748.

Resultado do Concurso de Fotografi a
Convocação para uso de vaga de 
Embarcação

Venha Velejar Conosco!

Identifi cação de Barcos da Classe 
Laser

CULTURAL NÁUTICA

ATENÇÃO: Em função da preparação do evento, 
no dia 15 de fevereiro, quarta-feira, o Iate TV terá 
suas atividades encerradas às 16h.

DINGUE
Nº Tít. Nome do Sócio Tipo

US/2912 André Oliveira R. Dantas Monotipo - Dingue

EMIATE

Já estão abertas as inscrições para os cursos oferecidos 
pelo Emiate, ao valor de R$ 60 por mês. Basta procurar a 
Secretaria do Emiate, de segunda a sexta-feira, das 9h às 
18h. As atividades terão início no dia 06 de fevereiro. Já é 
possível fazer pré-inscrição para Dança de Salão, turmas 
Iniciante e Intermediário. Mais informações 3329-8745 ou 
99674-7786.

Cursos para o 1º semestre de 2017

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 2017
“Imagem inédita do Clube sob o olhar 

do Associado Iatista”
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DIRETORES DO DIA

11/02/2017 – Sábado 
Marcelo Gallerani

12/02/2017 - Domingo
Marcelo Gallerani

ANIVERSARIANTES
11/02 Ubiratan Ouvinha Peres, Ronald Starling Soares, 
Daniel Fonseca Roller, Cintia Barreto Nunes de Melo, Eluizio 
Videiro Rosa, Reinaldo de Lima Rosa, Rodrigo Fittipaldi 
Ladeira, Maria de Lourdes Abreu, Aluizio Crispim de 
Carvalho, David Pitel, Bruno Leonardo Bianchi Veiga, Bruno 
Nazare Giacomitti, Thiago Adjuto Melo Silva

12/02 Bruno Romancini Silva, Christianne de S. Vasconcelos, 
Antonio Carlos Osorio Filho, Alexandre Augusto Quintas, 
Luizangelo de Freitas Oliveira, Antonio Carlos Menna B. 
Monclaro, Rodrigo de Oliveira Kaufmann, Gustavo Stancioli 
Campos de Pinho, Adriana Nascimento M. da Silva Salgueiro, 
Walid de Melo Pires Sariedine, Daniela de Macedo B.r.t. de 
Sousa

13/02 Selene Marine Rocha Pires de Oliveira, Deoclecio 
Pereira de Araujo Junior, Paulo Octavio Alves Pereira, 
Eduardo Peres da Rocha e Silva, Marcia Lemos de Oliveira, 

Fernando Eurico de Paiva Garrido, Jose Gomes de Mendonca, 
Mariana Madeira de Biase M. Ferola, Marcelo Khaled Poppe, 
Eduardo Mencarini Clark, Airton Cesar de Vasconcelos 
Azeredo, Eduardo Fernandes Asmar, Alex Neves de Azevedo 
Junior, Lucas de Oliva Antunes, Henrique Leite Cavalcanti, 
Ana Paula Ferreira Gomes

14/02 Miguel Angel Diaz Fernandez, Paulo Dawton Baiocchi 
Pimenta, Renato Barcat Nogueira, Patricia de Aguiar Madeira 
Campos, Mozarlem Gomes do Nascimento, Angelica Maria 
Landim Fialho Aguiar, Andre Luis Garoni de Oliveira, Ricardo 
Alvarenga, Joao Bosco Ramos, Fernando Teixeira L. de La 
Rocque, Derval Gonçalves Junior, Raquel Guimaraes Ulhoa, 
Marcelo Lourenco Silva, Paulo Sergio Ferraz Ambrosio, Marco 
Giovanni Clemente Conde, Daniel Allan Carlson, Marco 
Giovanni Clemente Conde, Julio Cesar Itacaramby, Thawyo 
Wanderley Brandao Rosenthal, Luciana Ansaneli Naves, 
Giampiero Rosmo, Marco Tulio Resende Pena Costa

15/02 Jose Raimundo Teixeira Raposo, Jacira Bernardes, 
Artur Leonardo Coelho Rocci, Luciana Pinheiro Caires Rizzo, 
Mauricio da Cruz Gomes, Jose Roberto Ceolin, Jose Roberto 
Assumpcao Freire, Plinio Eduardo de Araujo Caldeira Brant, 
Carlos Eduardo de Almeida, Jose Barroso Filho, Aquiles 
Rodrigues de Oliveira

16/02 Delcia Maria de Mattos Vidal, Jose Ricardo Ruschel dos 
Santos, Marcelo Cardoso Viana, Ludimila Viana Barbosa, Ariel 
Lobo de Oliveira, Paulo Coelho Avila, Joao Alves de Macedo

17/02 Marcella Borges Camara Dias, Renato Lobo Guimaraes, 
Eliana Martinelli Brandao, Levi Otavio de A. Mendes, Anthair 
Edgard de A. V. E Gonçalves, Ligia Fernanda G. Pimentel, 
Giancarlo Romualdo Ventura, Mariana Correa Maldi e Souza, 
Fabiana de Freitas G. Lourenço, Vinicius Teixeira Sucena, 
Stela Maris Carmona, Carlos Augusto Gadelha

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Marcello Nascimento Cabral da Costa, Maria Tereza Torres Ferreira Costa Passarella, Gabriela Dourado Mattos, 

Marco Polo Rios Simoes, Fabio George Cruz de Nobrega
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

Desde meados do ano passado, o Iate Clube de 
Brasília vem promovendo melhorias na área do Espaço 
Saúde, especificamente, na Academia. Entre as obras já 
realizadas, estão a instalação do filtro central de água, 
que abastece todo o Espaço Saúde, a pintura da área 
externa, melhorias na área alongamento - onde houve 
a ampliação do espaço para as suas atividades, e estão 
previstas ações de melhoria na ventilação no mesmo 
local, com a substituição das janelas.

E vem mais por aí. Já estão em curso obras de melhoria 
na recepção da Academia, com ampliação da área de 
atendimento ao aluno e criação de local específico 
para chapelaria. Além disso, o piso da musculação será 
estendido para toda a área de acesso às salas de aulas. 
Será feito também o isolamento térmico do telhado, para 
melhorar a temperatura interna e isolamento acústico 
em algumas áreas. Segundo o Diretor do Espaço Saúde, 
João Uchôa, ainda virão mais novidades e melhorias 
no futuro próximo para o bem estar do Sócio aluno da 
academia.

A Academia do Iate Clube de Brasília convida os 
alunos a começarem bem o ano, em conexão com seu 
corpo e mente. Será realizado, neste sábado, dia 11 de 
fevereiro, o Aulão Zen, no gramado próximo à entrada 
da Academia. As vagas são limitadas e as inscrições 
podem ser feitas na recepção da academia. Confira a 
programação:

MEDITAÇÃO 09h às 09h30 - Professores: Cibele e Johnson

TAI CHI E YOGA 09h40 às 10h40 - Professores: Cibele, 
Johnson e Waldir

ALONGAMENTO 10h50 às 11h50 - Professores: Marlus, Andreia 
e Luis

Academia em constante melhoria

Aulão Zen

ACADEMIA

Foi inaugurado, na última quinta-feira, dia 09, o 
vestiário infantil do futebol, após dois meses de obras para 
reforma e ampliação. Agora, os alunos passam a contar com 
um espaço totalmente revitalizado, apropriado e exclusivo 
para elas, algo inédito nos clubes esportivos da capital. 
Segundo o Diretor de Esportes Coletivos, Quinho Grossi, 
esta era uma de suas prioridades, desde que assumiu o cargo. 
“Sempre tivemos a preocupação de oferecer vestiários 
separados para crianças e adultos, especialmente com o 
crescimento da escolinha. Acredito que esta medida traz 
mais segurança e liberdade, ao oferecermos  um ambiente 
próprio para os alunos. Fico muito feliz pelo Comodoro 
Edison Garcia ter comprado a ideia e viabilizado a reforma, 
com o apoio indispensável do Conselho Deliberativo. Os 
pais estão muito satisfeitos”, disse.

 Segundo o Comodoro, a reforma do vestiário faz 
parte do plano de revitalização do Campus do Clube. 
“Entregamos recentemente o novo mobiliário da área 
do Tênis e ainda temos muitas melhorias em andamento 
buscando oferecer mais conforto aos Associados”, disse. 
Edison Garcia pontuou, ainda, que estão sendo finalizadas 
as reformas na Churrasqueira 2, o CIATE totalmente 
revitalizado, a instalação de luminárias de LED nas 
quadras de tênis e de areia, entre outras melhorias.

Novo vestiário Infantil no Iate Clube
FUTEBOL
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