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Juventus Soccer Schools
chega no Iate

Já pensou seu filho conhecer a Itália e ainda assistir a 
uma partida oficial da Juventus com todas as despesas 
pagas? A Juventus Soccer Schools, em parceria com o 

Iate Clube de Brasília promoverá, de 4 a 12 de outubro o 
primeiro Juventus International Camp Brasília, treinamento 
destinado a crianças de 6 a 16 anos. 

Além do Camp, acontecerá também um curso 
introdutivo para Coachs, com três dias de duração, 
voltado aos profissionais de educação física. No curso  
serão transmitidas as noções básicas do modelo técnico 
e educativo aplicado em campo, com fundamentos 
inteligentes, baseados na metodologia da Juventus Soccer 
Schools Itália. 

O Juventus International Camp Brasília será conduzido 
por técnicos bianconeros, com apoio dos treinadores 
do Clube e terá a duração de uma semana. As crianças 

ATENÇão SóCIo!
Foi iniciado o processo de revisão do Estatuto em questões relevantes e pontuais de interesse do Clube. Envie sugestões e 
contribua com a modernizacão do principal documento normativo do Iate Clube de Brasília. 
                                                                                                                                                      Saiba mais na página 3

receberão equipamento personalizado e poderão vivenciar 
uma experiência única, em um treinamento idêntico ao 
aplicado nas categorias de base do clube europeu. 

Ao final do Camp, dois participantes serão escolhidos 
por critérios técnicos, táticos e comportamentais pela 
equipe da Juventus Soccer Schools Itália para participar 
da “Juventus Training Session” e vivenciar uma incrível 
experiência juventina diretamente na capital dos campeões 
italianos, Turim. 

As vagas são limitadas e o lançamento para pais e 
interessados será realizado neste sábado (13/09), às 10h, na 
Tribuna de Futebol do Iate Clube. Os 50 primeiros inscritos 
terão descontos no valor da inscrição. Na ocasião serão 
sorteados brindes, uma camisa oficial da Juventus e uma 
vaga para participar do Camp entre os Sócios presentes. 
Informações na Secretaria de Esportes: 3329-8752/8753.
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AToS E CoNTrAToS

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

 
DECISÃO 031/2014
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, em conformidade 
com o art. 16, inciso IX, do Regimento Interno do Colegiado,
 
RESOLVE:
 
Retificar a Decisão nº 030/2014, desta Presidência, publicada na edição nº 
036/2014, do Jornal Semanal do Iate, que passa a ter a seguinte redação:
 
Constituir Comissão composta pelos Conselheiros Natos MANOEL 
HENRIQUE PESSOA e SILVIO HENRIQUE MARINHO DE CASTILHO e 
pelo Conselheiro Efetivo HEGLER JOSÉ HORTA BARBOSA para, sob a 
presidência do primeiro, emitir pareceres sobre os contratos de convênios 
nº 015/2014, a ser firmado entre o Iate Clube de Brasília e a Faculdade de 
Tecnologia do SENAC/DF – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, 
aprovado na 19ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor; e nº 004/2014, 
cujo objeto é o desenvolvimento de um programa de parceria entre os 
convenentes, no sentido de conceder vagas de estágio não obrigatório 
aos alunos regularmente matriculados, com frequência comprovada, nos 
cursos de graduação de Direito, Pedagogia, Administração, Nutrição, 
Comunicação Social/Jornalismo e Educação Física da Universidade de 
Brasília – UnB.
 
 
Brasília, 11 de setembro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO
COMUNICADO AO QUADRO SOCIAL

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 
Chamada para apresentação de sugestões, pelo quadro social, sobre a 
REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA com 
estudo pela Comissão instituída pela Decisão nº 026/2014, da Presidência 
do Conselho Deliberativo, composta pelo Benemérito José Galbinski, 
como Presidente, pelo ex-Comodoro e Benemérito Ennius Marcus de 
Moraes Muniz, pelo ex-Comodoro Edson Carvalho Mendonça, pela 
Conselheira Efetiva Eliete de Pinho Araújo, pelo Diretor do Departamento 
de Operações e Logística interino e vice-Diretor de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade, Alarico Antônio Cristino Jácomo, e pelo Diretor de 
Engenharia, Onísio Ludovico de Almeida Filho. As sugestões podem ser 
apresentas pelos endereços eletrônicos conselhodeliberativo@iatebsb.
com.br e iateclubebsb@gmail.com, ou através de carta dirigida à 
Comissão e entregue na Secretaria do Conselho Deliberativo, até o dia 14 
de outubro próximo, às 17h.
 

COMISSÃO DO PLANO DIRETOR

COMUNICADO AO QUADRO SOCIAL
REVISÃO DO ESTATUTO

 
A Presidência do Conselho Deliberativo iniciou o processo de reforma 
do Estatuto em questões relevantes e pontuais de interesse do clube, 
notadamente naquelas alusivas a Contribuições e Taxas, ao Processo 
Eleitoral e ao ajustamento das Normas Estatutárias à Lei Pelé (Lei 9.615/98). 
O aperfeiçoamento do Estatuto reclama a participação do quadro social, 
para que a revisão atenda aos interesses do clube como uma comunidade 
integrada e participativa.

Sua participação é importante. Encaminhe suas sugestões pelos endereços 
eletrônicos conselhodeliberativo@iatebsb.com.br e iateclubebsb@gmail.
com, até o dia 30 de setembro próximo, às 17h, fundamentando-as e 
justificando-as. Pede-se ao sócio participante que se identifique pelo 
nome e número do título, para que a Comissão, ao final dos trabalhos, 
possa enviar as razões por que a proposta tenha sido acolhida ou não.

Brasília, 26 de agosto de 2014.
 

Rudi Finger
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DIRETOR

 
Decisão nº 10/2014 

O CONSELHO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de 
suas atribuições estatutárias, e conforme deliberação na 20ª Reunião 
Ordinária, biênio 2013/2015, realizada em julgamento ocorrido em 05 
de setembro de 2014, do Processo Administrativo nº 038/2014:

Considerando o disposto artigo 112, cc com o § 4º, do artigo 88, ambos 
do Estatuto do Iate Clube de Brasília, que vedam aos integrantes da 
Comissão Fiscal e do Conselho Diretor, pessoalmente ou por interposta 
pessoa jurídica, participar que qualquer operação comercial com o clube;
Considerando o disposto no art. 41, da Resolução Normativa nº 001, 
de 24 de abril de 2012, do Conselho Deliberativo, que “Institui Normas 
Gerais para Licitações e Contratos no âmbito do Iate Clube de Brasília”, 
que dispõe que “não poderão participar das licitações, nem contratar 
com o Iate Clube de Brasília, dirigentes, conselheiros ou empregados da 
entidade”;

Considerando que o indiciado, em seu depoimento, se negou a responder 
às perguntas feitas se ele teria adquirido cotas da empresa, se foi ou é 
detentor de direitos, direta ou indiretamente, de cotas de sociedade 
comercial, ou seu representante legal, que negociou e prestou serviços ao 
Iate Clube de Brasília durante o ano de 2013, período em que o indiciado 
integrou o Conselho Deliberativo e a Comissão Fiscal do clube;

 Considerando as inúmeras provas testemunhais e documentais carreadas 
aos autos do Proc. Adm. 038/2014, consistentes em contratos sociais, 
contrato de compra e venda de cotas da referida sociedade comercial, 
que comprovam que o indiciado figura como um dos compradores de 
80% de seu capital social, além de diversas decisões judiciais, termos de 
audiência da Justiça do Trabalho, extraídos do sítio eletrônico www.trt10.
jus.br, e acórdão do TJDFT, em que certificam que o indiciado é o real 
representante legal e titular de cotas da empresa comercial que negociou 
com o clube;

Considerando que o indiciado figurava como Conselheiro e membro da 
Comissão Fiscal, junto ao Conselho Deliberativo do Clube e a um só 
tempo representava a empresa comercial em negócios com o clube, tendo 
se utilizado de interposta pessoa no contrato social, entretanto sendo de 
fato o representante legal da sociedade comercial perante a administração 
do Iate Clube de Brasília;

Considerando o julgamento do referido processo administrativo, em 
que o Conselho Diretor, por unanimidade dos presentes, concluiu estar 
comprovada a materialidade da infração e identificada a sua autoria;

Considerando que prática das infrações imputadas poderia ensejar a pena 
de exclusão do quadro social do indiciado, mas na dosimetria da sanção 
foi decidido pela sua mitigação para a sanção de suspensão;

RESOLVE
 
Art. 1º - Pela aplicação da pena de Suspensão de dois anos, ao sócio 
patrimonial proprietário P/2557, por incorrer nos incisos I, do art. 43 e 
incisos III e VIII, do art. 44, ambos do Estatuto Social, e por descumprimento 
do disposto no artigo 41, da Resolução Normativa nº 001/2012, do 
Conselho Deliberativo, que “Institui Normas Gerais para Licitações e 
Contratos no âmbito do Iate Clube de Brasília” e dos artigos 112 e § 4º do 
artigo 88, do Estatuto Social, todos do Iate Clube de Brasília, não sendo, 
contudo, os seus efeitos sancionadores estendidos aos dependentes 
vinculados ao título mencionado.
 
Brasília, 11 de setembro de 2014.

Edison Antônio Costa Britto Garcia
Comodoro

 
Carlos Alberto Ferreira Junior

Diretor Secretário

vôLEI

iate promove 1º torneio de Vôlei 
feminino

No dia 14 de setembro, o Iate Clube irá realizar o 
Torneio de Vôlei de Praia Feminino Conselho Diretor 2014. 
O evento - para Sócias -  será na Quadra de Vôlei de Areia, 
no Espaço Poliesportivo Sul, a partir das 9h. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas até o dia da competição na 
Secretaria de Esportes, ou no local do evento.

CoNSELho DELIbErATIvo

envie sugestões e contribua com a 
revisão do estatuto do clube

A Presidência do Conselho Deliberativo iniciou o 
processo de reforma do Estatuto em questões relevantes 
e pontuais de interesse do Clube, principalmente aquelas 
alusivas às Contribuições e Taxas, ao Processo Eleitoral 
e ao ajustamento das Normas Estatutárias à Lei Pelé (Lei 
n° 9.615/98). Mas, para o aperfeiçoamento do Estatuto, 
é necessária a participação do quadro social, para que 
a revisão atenda aos interesses do Clube, como uma 
comunidade integrada e participativa.

Sua participação nesta etapa é muito importante. As 
sugestões podem ser encaminhadas pelos endereços 
eletrônicos conselhodeliberativo@iatebsb.com.br e 
iateclubebsb@gmail.com até às 17h do dia 30 de setembro, 
lembrando de fundamentar e justificar as propostas.
Também pedimos ao Sócio participante que se identifique 
pelo nome e número do título, para que a Comissão, ao 
final dos trabalhos, possa retornar ao Associado explicando 
porque a proposta foi acolhida ou não.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

TêNIS

10ª century open e ladies open de 
tênis 2014 agitam o iate

ouToNo

limpeza de folhas também é 
preocupação no iate

Com a chegada do outono, a diminuição das horas de sol 
contribui para o aumento da queda das folhas nas árvores. 
Isso ocorre devido à falta de luz, que inibe a produção 
de  clorofila. A diminuição da presença de clorofila acaba 
por  secar a base da folha, ocasionando a sua queda. No 
Iate não é diferente, e por ser um Clube muito arborizado, 
em muitos locais é  possível observar a presença de folhas 
secas no chão, mesmo após várias sessões de limpeza. Para 
contornar o problema, a equipe de manutenção do Clube 
tem trabalhado intensamente no recolhimento das folhas 
caídas, que são destinadas ao setor de reciclagem para a 
produção de adubo orgânico.

De 6 a 12 de outubro acontece o torneio Century e 
Ladies Open de Tênis 2014. Em sua 10ª edição, o evento 
já é tradição na sede do Iate Clube. Para entrar na disputa, 
a somatória das idades das duplas masculinas precisa ser  
igual ou maior que 100 anos. Já as duplas femininas devem 
somar 75 anos ou mais.

O torneio será nas quadras de saibro, de segunda a 
sexta-feira, às 19h. As semifinais e finais serão disputadas 
no sábado e domingo, a partir das 9h. As inscrições custam 
R$ 100 por dupla e devem ser feitas na Secretaria de Tênis 
até o dia 1º de outubro.
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NáuTICA

1ª semana de Vela JK é sucesso no 
iate clube

ACADEMIA

novidade na academia do iate

 Buscando oferecer um melhor atendimento aos alunos, 
a Academia do Iate vai lançar turmas de Treinamento 
Funcional para iniciantes a partir de 22 de setembro. As 
aulas vão acontecer nas segundas, quartas e sextas às 9h, e 
terças e quintas às 16h40 e às 20h10.

O encerramento da Semana de Vela JK foi coroado 
com a raia cheia de barcos, no último final de semana, 
proporcionando inúmeras disputas e um belo espetáculo. 

Além da regata que decidiu a dupla vencedora do 
Campeonato Brasileiro de Star, foi realizado o Torneio JK 
de Veleiros Monotipos (Optimist, Laser, Dingue e Snipe), 
quarto e último evento da 1ª Semana de Vela JK realizada 
pelo ICB entre 29/08 e 07/09.

 
Ao todo, participaram da Semana de Vela JK 169 

veleiros. O evento, que contou também com uma rica 
programação complementar organizada pela Diretoria 
Social e pela Diretoria Cultural em parceria com a 
Diretoria de Esportes Náuticos, teve repercussão em nível 
nacional, motivando inclusive a visita do Presidente da 
Confederação Brasileira de Vela (CBVela), órgão máximo 
do iatismo brasileiro, Marco Aurélio Sá Ribeiro.

 
A cerimônia de premiação realizada no Espaço Gourmet 

da Náutica no último domingo (07/09), foi marcada pela 
presença massiva dos Associados e familiares, bem como 
por membros do Conselho Deliberativo e do Conselho 
Diretor do Iate. 

Na oportunidade, o Presidente do Conselho 
Deliberativo, Rudi Finger, o Comodoro do Iate, Edison 
Garcia, e o Presidente da CBVela, Marco Aurélio, 
entregaram os prêmios à dupla vencedora do Campeonato 
Brasileiro da Classe Star – principal evento esportivo da 
Semana de Vela JK -, Torben Grael e Guilherme Almeida, 
bem como às duplas segunda e terceira colocadas, Lars 
Grael e Samuel Gonçalves, Alessandro Pascolato e Henri 
Boening, respectivamente.

 
Os resultados de todos os eventos da 1ª Semana de 

Vela JK estão disponíveis em www.semanajk.com.br, 
assim como as imagens de todas as competições.

Concretizando o investimento previsto no orçamento 
do ICB, foi concluído o processo de aquisição de um novo 
equipamento para a Náutica, com o objetivo de manter 
a qualidade e a segurança dos serviços prestados aos 
usuários da Marina do Iate Clube de Brasília. O novo trator 
foi inaugurado no último domingo (07/09) pelo Comodoro 
Edison Garcia, acompanhado pelo Presidente do Conselho 
Deliberativo Rudi Finger e de outras autoridades.

náutica recebe novo trator

taça Walter reinicke da classe delta 
26 neste final de semana

Neste final de semana acontece a Taça Walter Reinicke da 
Classe Delta 26 em homenagem ao Sócio Iatista que fez da 
náutica seu segundo lar. A largada no sábado está prevista 
para às 15h e, no domingo, às 9h30.

PATINAÇão 

finais do inter-seleções e inauguração do rinque de Patinação são destaques 
deste sábado

disputas e vitórias

Muitas emoções aguardam os patinadores e patinadoras 
e todo o público que acompanha o Campeonato Brasileiro 
e o Torneio Nacional Inter-Seleções, promovido pela 
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação. Além 
das finais do torneio, neste sábado (13/09) às 17h30, o 
Iate Clube realiza a inauguração oficial do novo rinque 
da Patinação Artística, o primeiro do país construído 
e equipado exclusivamente para a modalidade.  Uma 
super festa aguarda os pais, atletas e demais Sócios para 
comemorar mais esta etapa vencida para a Patinação.

Segundo a Vice-diretora da Patinação Artística, Ana 
Luiza Carvalho, “a inauguração do Rinque de Patinação do 
ICB pode ser considerada uma vitória para a modalidade,  
não apenas do Clube, mas do Brasil. O espaço será muito 
valorizado pelos atletas”. 

Desde o último dia 6 de setembro, mais de 230 atletas 
estão competindo em diversas categorias e com equipes 
representando o Distrito Federal e os estados do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 
Paraná. As últimas competições acontecem neste sábado 
(13/09) a partir das 9h, com encerramento e premiações 
no fim do dia. Já o Campeonato Brasileiro (classes 
internacionais) aconteceu de 6 a 09/09 e contou com a 
participação de quatro atletas do Iate, que representaram 
muito bem o Clube na competição (foto das vencedoras 
acima).

Da esquerda para a direita as patinadoras Maria Fernanda Ribas, Caroline Rabelo, Marcela 
Mendonça e Júlia Costa e, ao centro, a Coordenadora de Patinação do ICB, Tathiana Resende

A intenção é ocupar o rinque com aulas das turmas 
infantis da escolinha e nível básico, deixando o Ginásio 
para campeonatos, shows e para as turmas avançadas e pré-
avançadas. “Graças ao novo rinque, conseguiremos alocar 
os 400 Sócios praticantes da modalidade e proporcionar 
aos interessados a matrícula imediata na modalidade. 
A patinação do Iate se orgulha muito da nova conquista 
e tem a certeza de que, com mais esse apoio do Clube, 
teremos resultados ainda mais relevantes nas competições 
nacionais e internacionais”. 

Além da solenidade, a inauguração também contará 
com DJ para animar os participantes, telão com vídeos e 
fotos dos atletas Iatistas, jogo de luz e muita música em 
um ambiente que lembrará os anos de Roller Center. Um 
coquetel volante e barraquinhas com comidinhas especiais 
completam a festa. 

Você já faz parte das nossas redes sociais?
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DIRETORES DO DIA

13/09/2014 – Sábado
Erasmo Aimone

14/09/2014 – Domingo
Ludovico Filho

ANIvErSArIANTES
13/09 Ana Manuela Dias Ferreira do Prado, 
Marcelo Carlos de Mello e Souza, Carlos Frederico 
Maroja de Medeiros, Ricardo Lopes de Queiroz, 
José Alves da Silva, Marcelo Pimentel, Humberto 
de Mendonça G. Júnior,           José Vicente Rocha 
Estevanato, Otávio Vieira da Cunha Filho e Victor 
Teixeira Faria.

14/09 José Fernando Rodrigues Furtado, Tânia 
Beatriz Hormann, Carlos Roberto da Silva 
Abrahão, Edson Pereira da Silva, Clarkson 
Bernades, Ismar Lobo, Newton Carlos de Alarcão, 
Gérson Freire Júnior, Luiz Antônio Cruvinel Gordo, 
Pedro Guimarães Mariz Neto, Osvaldo Luís do 
Nascimento e Fabiano Ricardo Tessitore.                

15/09 Karl Raimund Von Negri, Guilherme 
Safe Carneiro Gebrim, Rosane Monclaro Trein, 
Rosângela da Silva Pegas A. Barbosa, Rodrigo Janot 
Monteiro de Barros, Beatriz Chaves Ros de Castro, 
José Carlos Ricardo de Albuquerque, Alexandre 
Guedes de Seixas Maia, Renato Caied,   Jorge 
Eduardo Martins Rodrigues, Sérgio Zerbini Borges, 

Rita de Cássia Schutte, Gentil Antônio Ruy, Grissel 
Terra Passos de Thuin, Mercedes Urquiza A. de 
Maschwitz e Maria Lucila La Porta.                    

16/09 Leonardo Tavares Lameiro da Costa, Cláudia 
Cristina Tavares Chauvet, Bernardo de Moraes 
Rêgo Caldas, Fábio Silva Ferraz dos Passos,Fabíola 
Orlando Calazans Machado, Egon Otto Rehn, 
Esdras Neves Almeida, Antônio Raimundo G. Silva 
Filho e Victor Guimarães Vieira.                  

17/09 Cristiano Soares Barroso Maia, Lívia Cardoso 
Viana Gonçalves, Cláudia Nogueira da Cruz Torres, 
Marina Abadia Umbelina de Lima, Heloiana 
Santana Quintiliano Silva, Leomar Daroncho, 
João Paulo de Araújo Pagy, Luiz César Mendonça, 
Domingos Rubem Sales Uchôa, Edísio Sobreira 
G. de Matos Filho, Gil Montenegro, Luiz Eduardo 
G. Viola da Silveira, Luiz Cláudio Rezende Zem, 
Adriana Nery de Oliveira Hernandez e Antônio 
Gomes Moreira. 

18/09 José Alves Dias, Cristiano Costa Queiroz, 
Hércules Salomão H. Szervinsk, Rosângela Villela 

Pedro, Leonardo Batista Silva,  Manuel de La 
Camara Hermoso, Lim Kok Phing, Nélson Fava, 
Márcio Luiz de Matos Vantil, Cleider Alfredo de 
Oliveira, Ubirajane Andrade, Neusa Maria B. 
Teixeira Campos, Mabel de Melo Malheiros Bellati, 
Rogério Ramos Ferraz, Eduardo Andrés Ferreira 
Rodrigues, Maria Neves de Oliveira e Silva, 
Magdy Blass Selmy, Marcus Vinicius de Simões 
Muniz, Germám Diaz Fernandez, Fabíola de Luca 
Coimbra Bomtempo, Marcelo Daniel Pagotti, 
Mariana Moreira Alves Mury e Celina Mariano 
Oliveira Silva. 

19/09 Mário Márcio Moura de Oliveira, Décio 
Carvalho Wehbe, Halmelio Alves Sobral Neto, 
Paulo Sergio Pereira, Lucas Ribeiro de Santa Ana, 
Nagib Mohammed Abdalla Nassar, Junia Turturro 
de Moraes, Davi de Carvalho Malheiros, Antonio 
Ramos Caiado Neto, Monica Gama Monteiro, 
Ayrton Klier Peres, Thiers Moreira da Costa Filho, 
Natalia de Albuquerque Soares, Murillo de Aragao, 
Leonardo Freire Sampaio, Marlene Ramos de Lima, 
Melissa Angrisani Santana

NovoS SóCIoS
A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Nathalia Senna Endres, Leandro Senna Endres, Julia Rocha Macedo Moraes, Consuelo Do Monte Rosa, 

Muriel Vidigal Silva, Bernardo Rocha Macedo, Wallace Cleber Dos Santos
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.

Receita mensal                35.822,00

Despesa mensal               115.338,00

Deficit mensal                 79.516,00

Deficit anual               
954.196,00

Base Julho 2014

GESTão:

A atual administração do Iate Clube tem realizado uma 
série de reuniões para discutir a situação financeira do 
setor de massagens do clube. Nos últimos anos, o serviço 
tem causado um forte déficit, tornando o percentual que 
é destinado ao Clube insuficiente para cobrir as despesas. 
O assunto vem sendo discutido nas últimas reuniões do 
Conselho Deliberativo, cuja orientação foi no sentido de se 
encontrar uma saída urgente para a questão.

O acordo salarial definido com as prestadoras dos 
serviços, firmado anos atrás, se mostrou perverso com as 
contas do Clube. O déficit é gerado porque 70% do valor 
da massagem é repassado para as massagistas em folha, ou 
seja, com incidência de todos os encargos trabalhistas.

Os 30% restantes, que cabem ao Iate, não cobrem 
suas despesas, deixando um déficit anual de R$ 954 mil 
reais.  A administração já fez uma primeira reunião com os 
funcionários do setor em busca de uma solução conjunta 
que permita equacionar o problema da melhor forma 
possível.

setor de massagens: busca por uma 
solução conjunta

MúSICA
banda surf sessions lança dVd acústico 
neste sábado

Neste sábado (13/9) a banda Surf Sessions lança seu 
mais novo trabalho, o DVD Acústico Surf Sessions “Ao 
Vivo em São Paulo”, com a coprodução de Luis Carlos 
Maluly. A festa acontece no Iate Clube de Brasília  a partir 
das 22h com entrada franca para os Associados, mediante  
identificação. 

O álbum conta com canções inéditas da banda e 
versões de músicas consagradas, como “Something”, dos 
Beatles e “Pais e Filhos”, do grupo Legião Urbana. No 
repertório também foram escolhidas canções do antigo 
disco do grupo. Não-sócios podem adquirir ingressos na 
bilheteria do evento, pontos de venda ou pelo site www.
bilheteriadigital.com.br. 

As primeiras 500 pessoas a adquirir ingressos vão 
ganhar o DVD da banda. Pontos de venda: Koni Store (QI 
11 Lago Sul/109 Sul/209 Norte) e Zimbrus (Pier 21/305 
Sul). Informações: 3217-6840/3702-9859.


