
CLIMA
20º C MÍN
25º C MÁX

Chuvoso durante o dia e a noite

19º C MÍN
25zº C MÁX

Sol e aumento de nuvens de manhã.
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet
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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

réveillon 2016: sucesso total!

O ano novo chegou em grande estilo no Réveillon 
Celebridades do Iate Clube de Brasília. Com boa 
música, comida farta e muita alegria, o clima 

hollywoodiano contagiou a todos já logo na chegada, 
com tapete vermelho e um imenso painel com imagens 
de filmes que marcaram épocas. A decoração relembrou 
o glamour das épocas áureas do cinema.

No Espaço Hollywood, a banda DF Music realizou 
um show memorável aos convidados, que dançaram a 
noite toda ao som dos clássicos do pop, samba e axé. E 
para repor as energias, os presentes puderam saborear 
os saborosos pratos, doces e salgados, servidos nas ilhas 
gastronômicas, distribuídas por todo o Salão. 

Na Pérgola Inferior, o ambiente remeteu aos cassinos 
e grandes festas de Las Vegas. A música eletrônica do 
premiado Lupa e da DJ Paula Torelli animaram aos por 
lá passaram para dançar ou para arriscar a sorte nas 
mesas de jogos. Na entrada, uma exposição de carros 
antigos trouxe o famoso DeLorean DMC-12, usado 
pelo personagem Martin McFly para viajar pelo tempo 
no filme “De volta para o futuro” e um robusto Chevy 
Impala, imortalizado por Al Pacino no filme Scar Face.

Na hora da virada, uma grande queima de fogos 
iluminou o céu e coloriu a orla do Lago Paranoá, para 
deleite dos convidados. As fotos dessa grande festa já 
estão disponíveis do site do Iate. Confira algumas na 
pag. 3 desta edição!
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CIAte

dICA de verão

gestão

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no 
dia 26 de janeiro de 2016, às 14h, na Sala de Reunião 
da Comodoria, propostas comerciais observando a melhor 
técnica e preço para a CONCESSÃO ONEROSA DE USO 
DE ÁREA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE 
INGLÊS.

O Edital completo e demais especificações estarão à 
disposição dos interessados no Setor de Licitações e 
Contratos, SCEN trecho 02, conjunto 04, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h, ou pelo www.iatebsb.com.br. 

Brasília, 08 de janeiro de 2016.

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Presidente da Comissão

Vai ter início neste domingo, dia 10, a Colônia de 
Férias do Iate. Uma grande festa está sendo preparada 
para receber as crianças com muita animação e música, 
com a participação especial da Banda Matrakaberta. 
Será das 10h às 13h, no Ginásio de Esportes.

Na segunda, dia 11, terão início das atividades, 
sempre das 14h às 18h. Haverá show de mágina, oficinas 
(circo, teatro, dança, música, capoeira e peteca), gincana, 
muitas brincadeiras e passeios externos para Casa X, 
boliche, Mansão Catavento e Correio Braziliense.

Os pais poderão ficar tranquilos, pois as crianças 
contarão com monitores experientes, serviço médico e 
odontopediátrico, seguranças e salva-vidas.

Praticar atividades físicas intensas em dias quentes 
requer alguns cuidados especiais. A desidratação acentua 
o estresse do exercício físico, o que pode ser danoso às 
respostas fisiológicas e ao desempenho. Sendo assim, a 
hidratação é extremamente importante, antes, durante e 
depois dos exercícios.

Uma correta reposição hídrica é indispensável para 
um praticante de atividade física e/ou atletas. Uma 
boa opção para evitar a desidratação é, além da água, 
consumir bebidas isotônicas uma hora antes ou após 
o treino e beber chás gelados, preferencialmente não 
industrializados, durante o dia, que hidratam e são 
poucos calóricos.

Neste sábado, dia 09, será realizado leilão de bens 
móveis na Área Norte do Iate, a partir das 10h30. O 
evento será aberto ao público em geral e os lances 
serão abertos, a partir dos valores mínimos dos lotes, 
relativos à avaliação dos bens. Os pagamentos deverão 
ser realizados à vista. Serão leiloados 39 lotes, com 
equipamentos de academia, telhas, luminárias, 
caminhões, entre outros itens.

Vai começar a colônia de férias

Hidrate-se

leilão

Atos e ContrAtos eMIAte fLAshes

O Emiate informa as atividades de 2016 terão início 
no dia 07 de março com os seguintes cursos: aulas de 
danças, Mosaico, Pintura, Dança de Salão, Yoga, Violão 
e Teclado. As inscrições começam dia 08/02. As fichas 
de inscrição poderão ser preenchidas na Secretaria 
do Emiate, de segunda a sexta,  das 8h às 18h, ou na 
Superintendência do Clube, aos finais de semana, das 
9h às 16h.

confira a programação do emiate 
para 2016

Programação
aerodance

Segundas e Quartas-feiras - das 18h30 às 19h30
Terças e Quintas-feiras - das 10h00 às 11h00
Loca: Pérgula ou conforme disponibilidade do Clube

dança de salão
Turma Iniciante: Terças e Quintas-feiras - das 18h30 às 19h20
Turma Intermediária: Terças e Quintas-feiras – das 19h30 às 20h20
Loca: Pérgula ou conforme disponibilidade do Clube

HatHa Yoga
Segundas e Quartas-feiras das 09h às 10h
Local: Sala de atividades na Antiga Sauna

mosaico
Terças-feiras, das 9h30 às 12h e das 14:00 às 16:30, aberta para receber até 12 
alunos.
Local: Sala de atividades na Antiga sauna ou conforme disponibilidade do Clube
Violão e Teclado (cada turma tem 1h de duração)
Segundas-feiras – Turmas de 1h de duração, cada - das 8h às 17h
Quartas-feiras – Turmas de 1h de duração, cada – das 17h às 21h
Local: Sala de atividades na Antiga Sauna

desenHo e Pintura
Todas as segundas e quintas-feiras das 14h às 17h aberta para receber até 10 alunos.
Local: Sala de atividades na Antiga Sauna
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DIRETORES DO DIA

09/01/2016 – Sábado
Alexandre Amaral

10/01/2016 -  Domingo
Moises do Espirito Santo

AnIversArIAntes
09/01 Luciano Roberto de O. Carvalho, Adrienne Rossi 
Fonseca, Erick Calheiros de Lima, Jose Carlos Pereira, 
Orlando Rodrigues da Cunha Neto, Guilherme de Souza 
e Cassia, Rafael Gomes de Almeida, Luis Fernando da 
Costa E Silva, Flavio Dias Patricio

10/01 Joao Ricardo S. Torres da Motta, Ivan Machado 
Barbosa, Edgar Acosta Dias, Jose Raimundo Oliveira 
Silva, Luiz Claudio Augusto de Oliveira, Oswaldo Paiva 
da Costa Gomide, Mariana Pescatori Candido da Silva

11/01 Maria Aurelia da Silva, Laercia Abreu Vasconcelos, 
Monica de Faria Franco Negrao, Getulio Humberto 
Barbosa, Bruno Medeiros Cavalcanti de Queiroz, Cassio 
Ruy Caporal, Rodrigo Gonzaga Rocha, Helena De Luca 
Coimbra, Warner Bento Filho

12/01 Juliana Garoni de Oliveira Gomes, Rosana Leite 
Fermon, Rodrigo Morais Loyola, Jamile Jibran Ferreira, 
Jorge Luiz Silva Jatoba, Marcos Hecht, Patricia Goncalves 
Rocha, Eduardo Augusto Rodrigues Tosta, Fernando 
Pedro de Brites, Luiz Carlos Gerth Dias, Valeria da Costa 
Lima Billafan, Ubiratan Moreira Santos, João Oreste 
Dalazen, Luciano Ponte de Oliveira, Braulio Bougleux 
Couto, Mauro Argiles Leal de Meirelles, Juliana Mourao 
Albuquerque

13/01 Marcos Andre Eira de Aquino, Lincoln de Souza 
Chaves, Marilia do Nascimento Silveira, Fabiano Mendes 
Rocha, Monica Torres Silva, Alberto Villas B. T. de 
Carvalho, Antonio Carlos Costa R. Vianna, Maria Alice de 
Medeiros 

14/01 Roberto de Castro Almendra, Mario Gorini, 
Rosangela Maria de Macedo R. Xavier, Lucia Taeko 
Watanabe, Henrique Aragão Silveira, Jose Hilario 
Batista de Vasconcelos, Cleber Lopes de Oliveira, Lysipo 
Torminn Gomide, Maria Helena da Costa Silva, Renato 
Barbosa, Carlos Jorge da Rocha, Alcione Silva Romero, 
Izabella Rocha Vieira, Vicente Coelho Araujo, Jose 
Manuel de Magalhaes A. Sanches

15/01 Hugo Soares Pinho, Mirian Helena Hoeschl 
Abreu, Marco Paulo Rabello Neto, Nilban de Melo Junior, 
Andre Mendonca Vieira, Reinaldo Abrahao Moura, Joao 
Ricardo Santos Soares, Heli Alves Ferreira Filho, Sergio 
Luiz Maximino, Vanda Das Gracas Bernardes

novos sÓCIos
A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:

Bruno Gouvea Mauricio Ferreira, Thiago Francisco Silva, Renato Lobo Guimarães
MARÍLIA DE OLIVEIRA TELLESDe 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.

náutICA

Em atendimento ao artigo 9º do Regulamento Interno 
do Setor Náutico, a Diretoria de Esportes Náuticos 
comunica a concessão de direito de uso de vaga para 
veleiro, no pátio da Marina do IATE para o sócio abaixo, o 
qual poderá trazer sua embarcação no prazo máximo de 
90 dias, contados a partir desta publicação, lembrando 
que deve ser cumprido previamente o disposto nos 
artigos 3º e 14 do RISN.

Obs.: O sócio interessado em pleitear vaga para 
embarcação, pode procurar a Secretaria Náutica e se 
inscrever mediante o preenchimento de formulário 
próprio, no qual o nome do associado entrará na Lista de 
Reserva divulgada na página da náutica: www.iatebsb.
com.br/nautica Mais informações pelos telefones: 3329-
8747 e 8748. Lembramos que atualmente temos 17 
sócios na lista para vaga de veleiros, 152 sócios para 
vagas de lanchas e 29 sócios para vaga de jet ski.

Estão abertas as matrículas 
para Escola de Vela – Infantil 
e Adulto para o 1º semestre de 
2016. Os sócios interessados 
devem procurar a Secretaria 
Náutica. Informações pelos 
telefones 3329- 8747 e 8748. 
A Escola de Vela Adulto 
iniciará as atividades no dia 
23/01 (sábado) e a Escola de 
Vela Infantil (iniciantes), no 
dia 20/02 (sábado). 

Desativada há três anos, a Escolinha de Windsurf do 
Iate está de volta! As aulas terão início já na próxima 
semana, todos os sábados e domingos, com turmas das 
9h às 11h e das 11h às 13h. 

Podem participar adultos, adolescentes e crianças a 
partir de 11 anos de idade, que saibam nadar. O Iate 
vai disponibilizar todo o equipamento e estrutura. 
As inscrições estão abertas e podem ser realizadas 
diretamente na Tesouraria do Clube. 

Segundo o instrutor Luis Eduardo Pedroza, são 
muitas as vantagens de praticar Windsurf. “É um esporte 
dinâmico, rápido e de aventura, que trabalha o equilíbrio 
e fortalece a musculatura”, explicou. 

Durante o período da Colônia de Férias, o instrutor 
estará à disposição na Piscina do Feijão para fazer aulas 
experimentais e demonstrações gratuitas com pranchas 
de Windsurf com as crianças participantes que estejam 
dentro da faixa etária do curso.

Venha velejar no iate clube de brasíliaescola de Windsurf está de volta

convocação para uso de vaga de 
embarcação

nº tít. nome do sócio tiPo
P/0136 Alexandre Jorge Veleiro <= 26 pés


