
CLIMA
18º C MÍN
27º C MÁX

Sol e aumento de nuvens

19º C MÍN
28º C MÁX

Sol e aumento de nuvens de manhã
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet

informe semanal do iate clube de brasília                                  edição nº 11, 14 a 20 de março de 2015

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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

Neste final de semana, 14 e 15 de março, será realizada 
a tradicional Regata do Conselho Deliberativo do Iate 
Clube de Brasília, em homenagem aos Conselheiros. 

As regatas de monotipos serão disputadas hoje, a partir das 
13h, e a regata dos veleiros cabinados ocorrerá amanhã, 
com largada prevista para as 10h. 

Para o Diretor de Esportes Náuticos, Maurício 
Albuquerque, a expectativa é a melhor possível. “Essa é uma 
das regatas mais tradicionais de Brasília e homenageia nossos 
Conselheiros. Este ano fizemos uma grande divulgação e 
esperamos uma festa bonita”, contou. Ele aproveitou ainda 
para convidar a todos os Iatistas a acompanhar os barcos no 
Lago Paranoá. “Venham prestigiar, a linha de chegada será 

XX Regata do Conselho Deliberativo 
começa neste sábado

bem visível a todos e os velejadores prometem uma disputa 
bem acirrada”, prometeu.

O Presidente do Conselho Deliberativo, Rudi Finger, 
também espera uma grande celebração. “A Regata do 
Conselho já faz parte do calendário do Clube há bastante 
tempo. Que bons ventos tornem a disputa mais atrativa e 
que todos possam aproveitar o evento”, desejou ele.   

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na Secretaria 
Náutica até o dia da respectiva regata. Mais informações pelo 
telefone 3329-8748. Não deixe de prestigiar e participar da 
história do Clube!



JORNAL DO IATE Edição nº 11, 14 a 20 de março de 20152

nAútICA

MeIo AMbIente

corrida e caminhada das águas

CONSELHO DELIBERATIVO
ATO DELIBERATIVO 002/2015

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE 
BRASÍLIA, no uso de suas atribuições (Regimento Interno, art. 45) e 
considerando as decisões tomadas na reunião extraordinária de 10 de 
março de 2015, faz saber que o Colegiado resolveu: 

I. por unanimidade, aprovar a Ata da Reunião Ordinária de 26 de 
fevereiro de 2015.

II. por maioria (38 votos favoráveis, 13 votos contrários e 2 abstenções) 
aprovar o parecer da Comissão relativo ao Proc. Adm. 072/2014, no 
sentido de aplicar ao sócio patrimonial proprietário, P/3338, a pena de 
30 (trinta) dias de suspensão. 

III. por unanimidade, aprovar a atualização do Regimento Interno do 
Conselho Deliberativo às novas disposições do Estatuto do Iate Clube 
de Brasília, nos termos do parecer da Comissão. 

IV. por unanimidade, aprovar a atualização e a adaptação da Resolução 
do Conselho Deliberativo nº 001/2011, às novas disposições do 
Estatuto do Iate Clube de Brasília, nos termos do parecer da Comissão. 

V. por maioria (18 votos favoráveis e 7 votos contrários) a proposta 
de regulamentação do uso das instalações do Espaço Poliesportivo 
Sul, com as emendas acatadas em plenário, nos termos do parecer da 
Comissão. 

Observação: as matérias citadas nos itens III, IV e V acima estarão 
disponíveis para consulta do quadro social, no sítio do Iate www.
iatebsb.com.br, a partir de 14 de março de 2015, data de início de 
vigência dos textos aprovados.   

Brasília, 11 de março de 2015.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

ConseLho DeLIbeRAtIvo

No próximo dia 22 de março, o Parque da Cidade será 
palco de uma corrida e caminhada para celebrar o Dia 
Mundial da Água. Com um percurso de 5km, o evento tem 
como objetivo sensibilizar a população da importância na 
valorização dos recursos hídricos, em especial o uso racional 
da água. O evento é promovido pela ADASA e tem o Iate 
Clube de Brasília como um de seus apoiadores. 

Por conta disso dessa parceria, o Clube tem direito a 
200 inscrições para o evento. Para os Sócios que queiram 
participar, basta fazer a inscrição através do site www.
almaesportiva.com.br/corrida-e-caminhada-das-aguas-
restrito utilizando o código AGUAS2015DF. Vale ressaltar 
que todas as inscrições devem ser feitas até 23h59 do dia 
15 de março (domingo), prazo estipulado pela comissão 
organizadora. Participe!

No início deste mês, três tripulações da Classe Star 
estiveram em Miami/USA levando o nome do Clube a um 
dos eventos mais importantes do mundo, a Bacardi Cup. 
Admar Gonzaga e Alexandre Freitas terminaram na 21ª 
colocação, Luiz André Reis e Marcelo Ferreira terminaram 
em 29º lugar e Frederico Viegas e Renato Moura na 46ª 
posição. Lars Grael e Samuel Gonçalves (ICRJ) venceram 
pela segunda vez consecutiva o Campeonato. Parabéns aos 
nossos velejadores!

 88ª bacardi cup – classe star

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 001/2015

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA comunica ao público em geral, que realizará 
no dia 28 de março de 2015, às 10h30, na área norte do Clube, o LEILÃO 
de BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS para o IATE.

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, 13 de março de 2015.

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Presidente da Comissão

Atos e ContRAtos

ATO DA COMODORIA AC 18/2015
 
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

DESIGNAR o Vice-Diretor Jurídico ALEXANDRE PAULISTA FARIAS 
BRAUNA – sócio patrimonial P/0558 para responder pela Diretoria 
Jurídica.

Brasília, 13 de março de 2015.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Comodoro
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CuLtuRAL

eMIAte

gestão

exposição coletiva “artes ao Vento”

ainda não se inscreveu nos cursos?

botequim de sexta

aprovado regulamento para uso do 
espaço Poliesportivo sul

campanha da solidariedade

Na próxima sexta-feira (20/3), os Sócios e seus convidados 
poderão voltar a apreciar o Botequim de Sexta, na Antiga 
Sede. Para participar do evento, que contará com música ao 
vivo de diversos estilos e jogos de luz, basta trazer sua bebida 
e seu tira-gosto. Os aniversariantes que queiram comemorar 
mais um ano de vida entre amigos, traga seu bolo e curta 
conosco. Participe!

Os cursos do Emiate já começaram, mas você ainda pode 
se inscrever. As fichas de matrícula podem ser preenchidas 
na Secretaria do Emiate, de segunda a sexta-feira, de 8h às 
18h e na Superintendência aos finais de semana de 9h às 
16h.

O Espaço Poliesportivo Sul, um dos novos espaços do 
Iate Clube de Brasília, oferece aos Associados um ambiente 
apropriado para o convívio social. Diante da importância 
do local, o Conselho Deliberativo aprovou, em Reunião 
Extraordinária realizada em 10/3, um regulamento específico 
para o uso das instalações do Espaço Poliesportivo Sul. 
O documento completo com todas as disposições pode 
ser consultado no site do Clube, na área do Conselho 
Deliberativo.

O Emiate, através dos Amigos Voluntários, que são 
vocês, Sócios do Iate Clube de Brasília, vem há alguns anos 
ajudando instituições de caridade como creches, asilos, 
casas de apoio a soropositivos, entre outros. No ano de 
2015, a meta é bater recordes e ajudar ainda mais pessoas 
necessitadas. Por isso, um baú já está dentro da Academia 
do Clube, a fim de arrecadar donativos (calçados, roupas, 
brinquedos, roupas de cama, roupas de bebê e acessórios, 
material de limpeza, alimentos etc). As contribuições podem 
ser deixadas também na Secretaria do Emiate, localizada na 
Antiga Sede ou nos baús do Emiate espalhados pelo Clube. 
Salientamos que toda a contribuição será bem-vinda e desde 
já agradecemos seu apoio, fundamental para o sucesso deste 
trabalho.

AerodAnce
Segundas e Quartas-feiras - das 18h30 às 19h30
Terças e Quintas-feiras - das 10h00 às 11h00
Loca: Pérgula ou conforme disponibilidade do Clube
Valor: R$ 60,00 por mês ou R$ 180,00 o curso completo (3 meses)

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
Valor: 60,00 por mês, ou R$ 180,00 o curso completo (3 meses)

HAtHA YogA
Segundas e Quartas-feiras das 09h às 10h
Local: Sala de atividades na Antiga Sauna
Valor: R$ 60,00 por mês, ou R$ 180,00 o curso completo (3 meses).

MoSAico
Terças-feiras, das 9h30 às 12h
Local: Sala de atividades na Antiga sauna ou conforme disponibilidade do Clube
Valor: R$ 60,00 por mês, ou R$ 180,00 o curso completo (3 meses).

Violão (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
Valor: R$ 60,00 por mês, ou R$ 180,00 o curso completo (3 meses).

deSenHo e PinturA  
Todas as quintas-feiras, das 14h às 17h
Local: : Sala de atividades na Antiga Sauna
Valor: R$ 60,00 por mês, ou R$ 180,00 o curso completo (3 meses)

As belas paisagens do ICB sempre serviram de inspiração 
para incontáveis artistas nos seus 55 anos de vida no 
Planalto Central. Por isso, a Diretoria Cultural em parceria 
com a Associação Candanga de Artistas Visuais, promove 
a 1ª Exposição Coletiva de pinturas, esculturas e mosaicos 
2015, e traz como grande homenageado o Iate Clube de 
Brasília. O local que recebe a exposição é a Antiga Sede, 
com o grande objetivo de demonstrar ao público Iatista e 
convidados toda a versatilidade de mais de 30 renomados 
artistas da cidade.

A vernissage de lançamento ocorreu na última quarta-
feira (11/3) e foi um sucesso com a presença de pouco mais 
de 200 pessoas, apesar da forte chuva que caiu naquela 
noite. A exposição pode ser visitada até 20 de março ao 
meio-dia, sendo que a visitação será em dias úteis de 9h às 
18h, aberto ao público, e nos finais de semana de 10h às 
14h, somente para Sócios e dependentes.

O Iate Clube de Brasília recebeu na última quinta-feira 
(12) a ilustre visita do Maestro Claudio Cohen, titular da 
Orquestra Sinfônica de Brasília. A pauta do encontro, que 
contou com a presença do Comodoro Edison Garcia, do 
Diretor Cultural Carlos Santiago e da Diretora Social Nilma 
Melo, foi a possibilidade da realização de um concerto na 
orla do Iate, possivelmente na primeira quinzena de junho. 
Cohen viu com bons olhos o convite, já que realiza um 
trabalho constante pela popularização da música clássica 
na capital federal.

maestro da orquestra sinfônica de 
brasília visita o iate
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DIRETORES DO DIA

14/03/2015 – Sábado
 Erasmo Aimone

15/03/2015 – Domingo
Marcos Carraca

AnIveRsARIAntes
14/03 Lucy Arantes de Carvalho Barros, Alexandre José 
Valério,  Carlos Oberto Correa da Costa, Marcelo Borges 
Encinas, Fernando Figueiredo Lowande, João Paulo 
Machado Rodrigues, Renato de Freitas Mello, Alba Lúcia 
Japiassu Oliveira, Márcia Bassit Lameiro da C. Mazzoli, 
Karla Pessoa Monteiro Britto, Márcia Porto Bittar, Cláudia 
Márcia Lyra Pato, Christiane de Souza Gnone, José David 
Pons, Márcio da Silva Cotrim, Marcelo de Leão Negreiros 
Falcão, Valéria Castro de Barros Henes, Sérgio Coelho 
Tolentino e Fabiana Mitiko Fujichima.

15/03 Wagner Nunes de Castro, Stuart Slater Svaton,                                                   
Marco Antônio Fernandes Ferreira, Francisco José 
Rochadel, Maria Lúcia Ferreira de Mello, Cláudio Blois 
Duarte, João Carlos Medeiros de Aragão e  Luiz Gonzaga 
Costa.         

16/03 Walmar Montenegro Matos, Leandro Fornasari 
Guerra,  José Carlos Rangel de Almeida, Ewandro 

Magalhães Freitas, Carlos Afonso de Miranda, Virgínia 
de Araújo Gonçalves, José Mário Miranda Abdo,  José 
Cardoso Machado, Ana Maria de Melo Pimentel, 
Mauro Márcio Figueiredo de Oliveira, Antônio 
Pedro Cardillo Bittencourt, Martha Lyra Nascimento, 
Cláudio Coelho de Souza Timm, Rosamélia de Abreu,                                                         
Frederico Ernesto da Cunha, Antônio Juarez Fernandes 
Machado e   Onísio Ludovico de Almeida Filho.             

17/03 Décio de Gois Nery, Eduardo Cordeiro C. da Rocha                                                
Otávio Augusto Gonçalves Jardim, Thiago Veloso da 
Motta Santos,  Osvaldo Egídio da Silva Cabral, Saulo de 
Tarso Prado Queiroz, Luciano de Sousa Dias, Paulo Tarso 
Chaves de Melo Rocha,  André Campos Amaral, José Lírio 
Ponte Aguiar, Ricardo Cerqueira Pinto e Felipe Gomes 
Sasaki                      
18/03 José Antônio Arocha da Cunha, Renan Xavier 
Ferreira, João Pedro da Costa Barros, Roberto Anhenzini 
de Sousa, Carlos Olavo Pacheco de Medeiros, José 

Emílio Freire, Paulo Sérgio Rocha Mendlovitz, Maria da 
Conceição Pinto B. Barbosa, Marco Paulo Batista de O. 
Carvalho e Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos.                                      

19/03 Clarice Guimarães de Freitas, José Carlos Goulart, 
Kleuber José de Aguiar Vieira, José Roberto Alves Correa, 
Beatriz de Athayde Bohrer Cummings, Antônio Francisco 
Bernardes de Assis, José Maria Vieira e Araújo, Patrícia 
Maria Nicolini Kyth, Márcio Godoy Garcia Coelho, 
Martiniano Ribeiro Muniz Filho e Celso Augusto Jabour 
Costa.                

20/03 Erika da Rocha Muniz Moraes, Maria Cecília 
M. Lafeta Panquestor, José da Silva Tiago, Ana Cláudia 
Campos da Silva, Dalton Domingues Cordeiro, José 
Eduardo Loureiro dos Santos, Regina H. Cintra Lima, 
Thiago Ferreira Navarro, Edilene Rossi Lacerda,  Carlos 
Emmanuel Joppert Ragazzo, José Alexander de M. Vieira 
e Duwal Luiz de Oliveira Bueno.

novos sÓCIos

sAúDe

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Paulo Roberto Roque Antonio Kouri, Guilherme Walder Mora Ramalho, Marcelo Marques Moreti

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.

iate realiza a 1ª semana da saúde

A Diretoria Médica e o Emiate realizaram entre os dias 
2 e 6 de março a 1a Semana da Saúde, com o tema “O Iate 
preocupa-se com sua saúde”. O evento tinha como objetivo 
fortalecer o debate e a reflexão sobre os cuidados que se 
deve ter com a saúde e a consequente melhora da qualidade 
de vida.

Na cerimônia de abertura, o Comodoro Edison Garcia 
aproveitou para ressaltar a importância da realização de 
eventos diversificados para a comunidade Iatista. “Trazer 
uma atividade com esse formato, inédito no Clube, é 
importante porque oferece informações sobre saúde e bem-
estar que sem dúvida irão refletir positivamente na qualidade 
de vida de nossos Associados”, comentou.  

O Conselheiro Jaime Bicalho aproveitou para ressaltar a 
qualidade das palestras e agradeceu ao Sócio Carlos Palma, 

que animou os convidados nos intervalos e após os debates 
com música ao vivo.

As palestras foram ministradas por especialistas em 
diversas áreas: nutrição, odontologia, oncologia, fisioterapia, 
cardiologia, urologia, psiquiatria, geriatria, psicologia e 
gastroenterologia. Para o Diretor Médico do Iate, Dr. Luiz 
Alberto Mendonça, o evento foi muito proveitoso. “Este 
momento é o reflexo da preocupação com o bem-estar de 
todos os nossos Associados e convidados”, destacou ele.

Durante os cinco dias, centenas de pessoas marcaram 
presença no Salão Social. A Sócia Consuêlo do Monte 
Rosa agradeceu a oportunidade e não poupou elogios. 
“Parabenizo pela iniciativa em realizar esta Semana da 
Saúde. As palestras foram esclarecedoras e as respostas muito 
pertinentes quanto aos questionamentos dos participantes”, 
avaliou.


