
CLIMA

18º C MÍN
31º C MÁX

Sol e aumento de nuvens

17º C MÍN
30º C MÁX

Sol e aumento de nuvens
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet

informe semanal do iate clube de brasília      edição nº 35, 30 de agosto a 05 de setembro de 2014

Na última quarta-feira (27/08), o Conselho 
Deliberativo, comandado pelo seu Presidente 
Conselheiro Rudi Finger, analisou e aprovou, por 

unanimidade, o relatório de atividades do primeiro semestre 
de 2014 da atual administração do Iate Clube de Brasília, 
conforme determina seu Estatuto. A reunião, que contou 
com a presença de quase todos integrantes do Conselho 
Diretor, discutiu e votou o parecer emitido pela Comissão 
designada para analisar o relatório, presidida pelo ex-
comodoro Nelson Campos e integrada pelos Conselheiros 
Dario de Souza Clementino e Paulo César Siqueira Birbeire. 

O conteúdo e formato do relatório semestral, contendo 
um maior número de informações qualitativas, foi elogiado 
pelo presidente da Comissão durante a reunião do Conselho 
Deliberativo. Para o ex-comodoro Nelson Campos, o fato 
do relatório ter sido bem instruído facilitou a  análise dos 
dados apresentados. No seu parecer, a Comissão apreciou  
o relatório, destacando os principais itens de cada Diretoria, 
além de recomendações para a atual gestão do Clube.

Na área financeira, a manutenção do desembolso 
do Sócio no mesmo patamar de 2013 e a redução da 
mensalidade da Academia foi destacada positivamente pela 
Comissão, bem como a situação das finanças do Clube, 
o incremento nas aplicações financeiras, a economia 
realizada por diversos setores no período e o baixo índice 

Conselho Deliberativo aprova por 
unanimidade relatório semestral de gestão

de inadimplência.  A atual gestão já apresenta o expressivo 
número de R$ 1,6 milhão em economia nas despesas 
correntes do Clube.

O parecer menciona as obras do Espaço Poliesportivo 
Sul e Multifunções, que se encontram em fase final de 
obras, retomadas sem ter gerado qualquer custo adicional 
à administração. Sobre o tema, o Comodoro Edison Garcia 
ressalta o esforço da Gestão para que o Clube não sofresse 
nenhum prejuízo. “Conseguimos garantir a retomada das 
obras de acordo com os valores históricos dos contratos 
firmados, e hoje o percentual de execução já supera o 
quantitativo pago adiantado pela administração anterior. 
Isso significa que o Clube não teve nenhuma perda 
financeira”, comenta.  

Durante a reunião de aprovação do relatório, 
o Conselheiro Fernando Boani Júnior comentou a 
importância de se priorizar investimentos na reestruturação 
da Náutica, o que foi assegurado pelo Comodoro Edison 
Garcia. Na ocasião, o Comodoro informou aos presentes 
sobre a recente aquisição do trator de apoio e a finalização 
dos trâmites administrativos para revitalização do cais e 
ampliação da Marina do Iate Clube. O esforço da Diretoria 
de Esportes Náuticos foi exaltado pelo Conselheiro Álvaro 
Alberto Sampaio, que também reforçou a necessidade de 
se fazer investimentos na Náutica do Clube.  

continua na página 06
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ATO DA COMODORIA AC 63/2014

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 
XXII do artigo 92 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

I - CONSTITUIR grupo de trabalho com o objetivo de receber propostas no âmbito 
do Conselho Diretor visando dar subsídios à comissão designada pelo Presidente do 
Conselho Deliberativo, constituída para fins de alteração do Estatuto Social do Iate 
Clube de Brasília, notadamente quanto a temas alusivos às contribuições e taxas, 
ao processo eleitoral e à adequação do Estatuto à Lei 9.615/98 (Lei Pelé), com os 
seguintes integrantes do Conselho Diretor: WILSON DA SILVA NUNES FILHO, Diretor 
Jurídico; ALEXANDRE PAULISTA FARIAS BRAÚNA – Vice-Diretor Jurídico, e FLÁVIO 
SCHEGERIN RIBEIRO, Vice-Diretor de Suporte e operações de Academia; 

II - INDICAR para compor a Comissão designada pelo Conselho Deliberativo, como 
representantes do Conselho Diretor RONALDO DO MONTE ROSA, Diretor Financeiro, 
na qualidade de titular e CARLOS ALBERTO FERREIRA JÚNIOR, Diretor Administrativo 
e de Recurso Humanos e Secretário, na qualidade de suplente. 

Brasília, 28 de agosto de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 64/2014

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 
XXII do artigo 92 do Estatuto do Clube, e, considerando decisão do Conselho Diretor, 
em reunião realizada em 25 de agosto de 2014,

R E S O L V E

NOMEAR o Conselheiro Efetivo FRANCISCO ZENOR TEIXEIRA e o Vice-Diretor 
de Peteca CASSIO AVIANI RIBEIRO; a Vice-Diretora de Eventos Comemorativos 
Institucionais NILMA MELO; o Vice-Diretor de Jogos de Cartas PROCÓPIO DE 
NORONHA FIGUEIREDO SOBRINHO, a Vice-Diretora de Beach Tênis THAIS 
KIMURA CARDOSO DE OLIVEIRA e o Vice-Diretor de Sinuca MOISÉS DO ESPIRITO 
SANTO JUNIOR, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão para 
elaborar estudos para a regulamentação do uso das instalações do  Espaço Poliesportivo 
Sul, devendo concluir seus trabalhos e submeter para apreciação do Conselho até o dia 
29 de setembro de 2014. .

Brasília, 28 de agosto de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Comodoro

Atos e ContrAtos DeCIsão

estAtuto

pAtInAção

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

 
DECISÃO 027/2014
  
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso de 
suas atribuições estatutárias e regimentais, e com fundamento no art. 16, inciso XVIII, do 
Regimento Interno do Colegiado, c/c o art. 69, §§ 4º, 5º e 6º do Estatuto do Clube.
 
RESOLVE:
 
1. Declarar a existência, nesta data, de uma vaga no Quadro Suplementar de Conselheiros 
Natos do Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasília (Estatuto, art. 69, § 4º), decorrente 
da transferência de Título Patrimonial do ex-Presidente Antônio Carlos Elizalde Osório;

2. Declarar que, conforme verificação feita pela Secretaria do Conselho Deliberativo, o 
Conselheiro ALFREDO EUSTÁQUIO PINTO ocupa a primeira posição na lista de acesso 
àquele quadro; e

3. Declarar que, a partir desta data, o Conselheiro Efetivo ALFREDO EUSTÁQUIO PINTO 
por estar no efetivo exercício do mandato e, após consultado, ter aceito (Estatuto, art. 
69, §6º), passa a integrar o Quadro Suplementar de Conselheiros Natos do Conselho 
Deliberativo do Iate Clube de Brasília. 
  
Brasília, 26 de agosto de 2014.

  
RUDI FINGER

Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 029/2014
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO, de acordo com o art. 73 do Estatuto, 
e considerando a nomeação do Suplente de Conselheiro Haroldo Marrara Chaves para 
integrar o Quadro de Conselheiros Efetivos,
 
RESOLVE:
 
CONVOCAR o Suplente de Conselheiro GABRIEL RAULINO para atuar junto ao Colegiado, 
na condição de Conselheiro Convocado.
 
Brasília, 26 de agosto de 2014.
 

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 028/2014
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso de suas 
atribuições,
 
RESOLVE:
 
1. Declarar a existência de uma vaga no Quadro de Conselheiros Efetivos do Conselho 
Deliberativo do Iate clube de Brasília, em razão da nomeação do Conselheiro Efetivo Alfredo 
Eustáquio Pinto para o cargo de Conselheiro Nato; e
 
2. Declarar Conselheiro Efetivo o Suplente de Conselheiro HAROLDO MARRARA CHAVES, 
que passa a ocupar a vaga resultante da nomeação do Conselheiro Efetivo Alfredo Eustáquio 
Pinto, para o cargo de Conselheiro Nato.  

Brasília, 26 de agosto de 2014.
 

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 026/2014

O Presidente do Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 16, IX, do Regimento Interno,

RESOLVE:
 
Constituir Comissão Especial composta, na qualidade de representantes do Conselho 
Deliberativo, pelo Benemérito JOSÉ GALBINSKI, seu Presidente, pelo ex-Comodoro 
e Benemérito ENNIUS MARCUS DE MORAES MUNIZ, pelo ex-Comodoro EDSON 
CARVALHO MENDONÇA, e pela Conselheira Efetiva ELIETE DE PINHO ARAÚJO; e, 
como representantes do Conselho Diretor, pelo sócio ALARICO ANTONIO CRISTINO 
JACOMO, Diretor de Operações e Logística interino e vice-Diretor de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade, e pelo sócio ONÍSIO LUDOVICO DE ALMEIDA FILHO, Diretor de 
Engenharia, na condição de suplente, com o objetivo de proceder a revisão do atual Plano 
Diretor do Iate Clube de Brasília.

Brasília, 27 de agosto de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO
ATO DELIBERATIVO 006/2014

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no 
uso de suas atribuições (Estatuto, art. 82, c/c o art. 77, I, c, e Regimento Interno, art. 45) 
e considerando as decisões tomadas nas reuniões ordinária e extraordinária de 27 de 
agosto de 2014, faz saber que o Colegiado resolveu: 

I. por unanimidade, aprovar a Ata das Reuniões Ordinária e Extraordinária de 25 de 
junho de 2014;  

II. por unanimidade, aprovar o Relatório de Atividades do Conselho Diretor, inclusive 
quanto aos investimentos previstos e executados, referentes ao 1º semestre de 2014, 
nos termos do relatório da Comissão;

III. por unanimidade, aprovar a Decisão nº 003/2014 da Mesa Diretora do Conselho 
Deliberativo, determinada ad referendum do Egrégio Conselho, que ratifica o parecer 
da Comissão designada pelas Decisões nºs 023/2013 e 003/2014, referente ao 
arquivamento dos Processos Administrativos 074/2011 e 002/2012.

Brasília, 28 de agosto de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

Justiça afasta responsabilidade do Iate 
por danos ocorridos no estacionamento 
externo do clube

 
A Justiça decidiu que o Iate Clube de Brasília 

não pode ser responsabilizado por danos materiais 
causados a veículos estacionados fora de sua área 
privativa. O entendimento foi proferido em ação 
indenizatória ajuizada por um particular contra o Iate, 
o Distrito Federal e a Novacap, sob o argumento de 
que o seu veículo encontrava-se estacionado na parte 
externa do Clube quando foi atingido por uma árvore, 
acarretando-lhe prejuízos financeiros.

 
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios declarou a ilegitimidade do Iate para figurar 
no polo passivo da ação, atribuindo responsabilidade 
solidária apenas ao Distrito Federal e a Novacap. 
“Em se tratando de logradouros públicos, tais como, 
praças, parques ou estacionamentos, constitui 
dever jurídico do ente público de efetuar vistorias e 
podas periódicas em árvores, pois não se mostra 
imprevisível, extraordinário ou anormal, sua queda 
sobre transeuntes ou veículos, de modo a ensejar 
danos à integridade física ou ao patrimônio das 
pessoas”.

 
De acordo com a Diretoria Jurídica do Iate este 

mesmo entendimento também se aplica “quando há 
casos de roubo, furto, arrombamento e ou avarias em 
carros estacionados na área externa do Clube, não 
podendo o Iate ser responsabilizado por danos que 
venham a ocorrer no estacionamento de utilização 
pública, ante o rompimento do nexo de causalidade 
(vínculo existente entre o agente e o resultado 
danoso)”.

Cursos 

Venha aprender dança de salão, 
aerodance, pintura e muito mais

Ainda dá tempo de garantir sua vaga nos cursos 
oferecidos pelo Emiate. As aulas iniciaram no último dia 
11 e as inscrições podem ser feitas na Superintendência do 
Clube, das 9h às 17h e na Secretaria do Emiate, de segunda 
a sexta, das 8h às 18h. Veja a grade de cursos e outros 
eventos, bem como horários e valores.

Programação

Passeio de Barco regata JK dia 07/09/2014
Saindo da Náutica
Horário: às 09h30 duração do percurso 3h
Convite: Sócio r$ 50    -    Convidado: r$ 65
Incluso: frios, frutas e bebidas sucos, refrigerante e água normal e 
natural.

aerodanCe - InICIou 11/08/14

Segundas e Quartas-feiras - das 18h30 às 19h30
Terças e Quintas-feiras - das 10h00 às 11h00
Local: Salão da Pérgula Social ou conforme disponibilidade do Clube
Valor: r$ 35,00 mensais ou r$ 105,00 o curso completo (3 meses)

dança de SaLão - InICIou 12/08/14

Turma Iniciante: Terças e Quintas-feiras - das 18h30 às 19h20
Turma Intermediária: Terças e Quintas-feiras – das 19h30 às 20h20
Local: Salão da Pérgula Social ou conforme disponibilidade do Clube
Valor: gratuito

moSaICo - InICIou 12/08/14

Terças-feiras - das 9h30 às 12h
Local: Salão da Pérgula Social ou conforme disponibilidade do Clube
Valor: r$ 50,00 por mês, ou r$ 150,00 o curso completo (3 meses).

VIoLão (Cada turma tem 1h de duração) InICIou 
11/08/2014

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  do Emiate na Antiga Sauna/Pérgula
Valor: r$ 50,00 por mês, ou r$ 150,00 o curso completo (3 meses).

deSenho e PIntura InICIou 14/08/14

Quintas-Feiras das 14 h às 17 h
Local:  Sala de atividades do Emiate na Antiga Sauna
Valor: r$ 50,00 por mês, ou r$ 150,00 o curso completo (3 meses)

hatha Yoga InICIou 11/08/14

Segundas e Quartas-Feiras das 09 h às 10 h
Local: Sala de atividades do Emiate na Antiga Sauna, Salão da Pérgula 
Social ou conforme disponibilidade do Clube
Valor: r$ 50,00 por mês, ou r$ 150,00 o curso completo (3 meses)

ATO DA COMODORIA AC 65/2014 

O Comodoro em exercício do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso XV III do artigo 92, do Estatuto do Clube

R E S O L V E

Art. 1º. LICENCIAR-SE do cargo de Diretor Social no período de 1º a 18 de setembro 
de 2014.

Art. 2º. DESIGNAR a Vice-Diretora de Eventos Comemorativos Institucionais  NILMA 
MELO para responder pelo expediente da Diretoria Social no mesmo período .

Brasília, 29 agosto de 2014.

RODRIGO FLÁVIO SÁ RORIZ
Comodoro em exercício

comunicado ao Quadro social: 
reVisão do estatuto

iate clube sedia campeonato 
interseleções

 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, 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

Do dia 6 a 13 de setembro, o Iate Clube de Brasília 
sediará o Campeonato Interseleções, promovido pela 
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação. A 
competição contará com a participação de mais de 40 
atletas do Iate, representando o Distrito Federal, além de 
receber equipes dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Esta é a última 
competição antes do Mundial de Patinação, programado 
para o final de setembro na Espanha e que também contará 
com a participação de Iatistas defendendo as cores do 
Brasil.



JORNAL DO IATE JORNAL DO IATEedição nº 35, 30 de agosto a 05 de setembro de 2014 edição nº 35, 30 de agosto a 05 de setembro de 20144 5

As doações arrecadadas pela Diretoria do Tênis com a 
realização dos torneios esportivos foram entregues para o 
Encontro Master do Iate (Emiate) no último dia 25. Nos dois 
últimos torneios de tênis realizados no Iate Clube, foram 
arrecadados mais de 300 kg de alimentos, além de roupas 
e brinquedos, com a cobrança das taxas de inscrições dos 
atletas, que é facultativa para participar das competições. 

 
As doações dos tenistas foram entregues para o Emiate, 

que fará a destinação final dos donativos para entidades 
sociais. Além disso, a Diretoria já entregou uma parcela em 
dinheiro para a Associação Pestolozzi de Brasília, entidade 
filantrópica que acolhe jovens e adultos com deficiências 
intelectuais e múltiplas, que busca a transição sistemática 
do ambiente familiar para o convívio social.

náutICA MúsICA squAsh
soLIDArIeDADe

iatistas conquistam o título da XXVi 
regata 24 Horas

banda surf sessions lança dVd 
acústico no iate

9º iate clube open de squash recebe 
grandes atletas da modalidade

diretoria do tênis entrega donativos 
para entidade social

O Vice-diretor do Tênis, Gilson Machado e a Presidente do Emiate, Nídia Fernandes, recebendo as doações
No último final de semana foi realizada na Represa 

Guarapiranga, região metropolitana de São Paulo, a Taça 
Humboldt, evento tradicional da Classe Optimist e ótima 
oportunidade de treino para os velejadores do Iate Clube. 
Marina Garrido foi a campeã Feminina e Bruna Di Croce 
campeã Mirim. No masculino, o atleta Arthur Moura 
venceu uma das regatas do Campeonato, terminando na 7ª 
colocação em sua categoria.

O casal Iatista Jales Júnior e Mírian Souza conquistou 
o título de Campeões da Regata 24 Horas. Considerada 
a  maior regata lacustre do mundo, a competição foi 
realizada pelo Clube da Aeronáutica no último dia 24.  
Segundo a Diretoria de Esportes Náuticos, não se trata 
de uma vitória trivial, pois o casal singrou 66 milhas 
náuticas no Lago Paranoá, a bordo do seu veleiro de 22 pés 
(Jaleco), entre o meio-dia do sábado (23/08) e meio-dia de 
domingo, sem paradas, superando tripulações experientes 
e numerosas com barcos maiores e mais velozes. Parabéns 
aos velejadores!

A banda Surf Sessions lança, no próximo dia 13 de 
setembro no Iate Clube, o seu mais novo trabalho: o DVD 
Acústico gravado em São Paulo, com a coprodução de 
Luis Carlos Maluly. O álbum conta com canções inéditas 
da banda e versões de músicas consagradas, como 
“Something”, dos Beatles e “Pais e Filhos”, do Legião 
Urbana. No repertório também foram escolhidas canções 
do antigo disco do grupo. A festa começa às 22h e terá 
entrada franca para os Associados do Iate Clube, mediante 
identificação. 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.

atletas do iate se destacam na taça 
Humboldt da classe optimist

A fim de atender os Sócios da melhor forma possível, 
a Diretoria de Esportes Náuticos lembra a todos os 
proprietários de embarcações sobre a necessidade de 
antecipar suas solicitações de movimentação (descida, 
subida, retirada, etc.) no período da Semana de Vela JK (29 
de agosto a 7 de setembro).

antecipe seus pedidos de 
movimentação de embarcações

No próximo dia 06/09, a partir das 10h, o Iate Clube 
recebe o lançamento do livro “Lucas e a Lua”, da autora 
Isabella Nicolas. Será uma manhã de autógrafos com 
direito a contador de histórias e muita pipoca para toda 
a criançada. Esse evento faz parte da programação da 
Semana de Vela JK e conta com a parceria da Diretoria 
Náutica, Diretoria Cultural e CIATE.

lançamento do livro “lucas e a lua” 
promete animar a garotada

Acontece neste final de semana o 9º Iate Clube Open de 
Squash, principal campeonato da modalidade em Brasília. 
Além das categorias amadoras e principiantes, esta edição 
conta com uma etapa do Circuito Profissional Brasileiro 
Masculino, onde participam todos os 16 melhores 
jogadores de Squash do Brasil, entre eles os atletas Josimar 
Silva (Kiki) e Diego Gobi.

Neste sábado (30/08) acontecem as quartas de final às 
11h e as semi-finais às 18h. A grande final e as premiações 
estão marcadas para o domingo (31/08) às 12h. A 
competição também contará com as categorias amadoras 
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, principiantes masculino e feminino, Master 
A, B e C, Duplas e Juvenis Sub 11, 13, 15, 17 e 1ª, 2ª, 3ª, 4ª. 
O evento terá uma premiação de R$ 5 mil.

sAúDe

CuLturA

MeIo AMbIente

Pratique atividades físicas com o 
projeto Viva mais

iate promove atividades em 
comemoração à semana do cerrado

Venha participar do projeto do Iate “Viva Mais”, 
movimento que estimula a prática de atividades físicas 
apropriadas para todas as idades, com especial atenção às 
pessoas com mais de sessenta anos. As atividades ajudam 
a fortalecer, alongar e relaxar, promovendo assim maior 
agilidade e flexibilidade. As aulas acontecem às segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 10h às 10h50 e de 15h às 
15h50. Além de cuidar da saúde, o Associado também terá 
a chance de fazer amizades. Procure a Academia e faça já 
sua inscrição gratuita. Informações: 3329-8755. De  12 a 14 de setembro, o Iate Clube de Brasília 

realiza a Semana do Cerrado, com o tema “Cultura, Vida 
e Preservação”. A temática visa atentar para a importância 
do Cerrado, suas riquezas, diversidades, bem como a 
necessidade de cuidar do meio ambiente. A programação 
do evento inclui a exposição de trabalhos de 60 artesãos 
do grupo “Concretamento Brasília”, que busca promover a 
qualidade de vida e a sustentabilidade material com o uso 
de sucatas e materiais recicláveis, dentro do conceito da 
preservação. Roupas, bijouterias, mobiliário e decoração 
são alguns dos trabalhos que serão expostos.

A Diretoria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do 
Iate Clube também realizará, nos próximos dias, a poda 
e retirada de árvores que estão com problemas em sua 
estrutura e podem oferecer risco às pessoas, além do 
plantio de novas mudas nesses locais para substituição e 
renovação da área verde.

campanha do emiate arrecada 
doações dos sócios para instituições 
beneficentes

Continua a todo o vapor a Campanha de Solidariedade 
no Iate em 2014. O Encontro Master do Iate, por meio dos 
Amigos Voluntários, Sócios do Iate Clube de Brasília, está 
arrecadando donativos para instituições beneficentes como 
creches, asilos e casas de apoio a soropositivos. 

As doações precisam estar em bom estado e devem 
servir para outras pessoas, como calçados, roupas para 
adultos e crianças, brinquedos, roupas de cama, material 
de limpeza, alimentos e outros itens. Os donativos podem 
ser depositados nos baús  espalhados pelo Clube ou 
deixados na Secretaria do Emiate, na Antiga Sede. Toda 
contribuição é bem vinda e certamente fará muita gente 
mais feliz. Participe.

obrAs

A partir do dia 1º de setembro o Iate interdita, 
temporariamente, algumas áreas para recapeamento com 
revestimento asfáltico. São elas: pista de caminhada ao 
lado das quadras de tênis G1 e G2; via de acesso entre 
a piscina semiolímpica e o Ciate; ponto com asfalto 
danificado em frente a Sede Social; alguns pontos ao longo 
da pista de caminhada; quebra molas na entrada do Clube, 
entre outros. O acesso aos pedestres pode ser feito pelo 
gramado ou por meio de outras vias de contorno nos locais 
interditados. O prazo final para finalização é de 20 dias, 
porém os espaços serão liberados à medida em que os  
serviços forem executados.

iate interdita algumas áreas para 
recapeamento asfáltico
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DIRETORES DO DIA

30/08/2014 – Sábado
Luiz Maria

31/08/2014 – Domingo
João Alfredo

AnIVersArIAntes
30/08 Fabiano Burjack Maranhão Gomes de Sá, Mirella 
Marques Trigo de Loureiro, Marcos Brandão Fernandes 
Marinho, José Felipe dos Santos Filho, Marcelo de 
Oliveira Andrade, Solón Coutinho de Lucena Filho, 
Luiz Augusto Nunes Dutra e Fábio Velloso Wolff.                      

31/08 Luciana Sampaio Duarte, Alexandre Barreiro 
Lourenço, Geraldo Braga Filho, Luciana Ribeiro Melo 
de Moraes, Plácido Rocha Sobrinho, Cláudia Rachid 
Machado e Vilmo José Amaral de Oliveira. 

1º/09 Gisela Goulart Valadares, Gustavo Sasaki 
Cavalcanti, Adriana Sobral Lourenço, Júlio César 
Bezerra de Siqueira, João de Deus Madureira Neto, 
Eduardo Medeiros de Morais, Júlia Penteado Melles 
Gonçalves, Maria de Fátima Pereira David, Elaine 
Miranda Carvalho e Diogo Machado de Carvalho.                

02/09 Mônica Ortega, Wilson Paulo F. Félix Júnior, 
Ricardo Silva Cavalcante, Fernanda Machado Dutra 
Bisinotto, Fernando de Carvalho Nery, Wajiha Nasser 
Ximenes, Mauro Porto, André Queiroz de Medeiros,                
Gilton Saback Maltez, Tatiana Abreu F. Chalub Bicalho, 
Danilo Mello Mattos e Leonardo Mendes Lacerda.                  

03/09 Gisela Cristina Dantas V. de Ulyssea, Andréa 
Satyro Sá Ribeiro Fritzsche, Carlos Roberto dos 
Santos Muniz, Maria Olímpia Jimenez Almeida, 
Silvia Henriques Ribeiro de Oliveira, Rodrigo Ferreira 
Nogueira, Rinaldo Carlos de Siqueira Campos, Arnaldo 
de Oliveira Borges Júnior, José Cruz Filho e  José 
Wamberto P. de Assunção Júnior.      

04/09 Tamer Najar Seixas, João Batista Brito Pereira, 
Darione Nunes Cardoso,  Alexandre Tadeu de Oliveira, 

Renato Corrêa Teixeira, Virgínia de Fátima Medeiros 
Augusto, Luiz Cláudio Nasser Silva, Liana David 
Macêdo, Arthur Cezar da Silva Júnior, Cássio Murilo 
dos Santos, José Antônio Ferreira Rios, Rafaella Queiroz 
Monsa de Sales Dias, Margareth Machado Mattos 
Serejo, Paulo Quintiliano da Silva, Gustavo Queiroz de 
Melo Rodrigues e       Clarice Zilberman Knijnik.                

05/09 Irismar Gonçalves da Paixão, Maria Clara Netto 
Oliveira, Adolfo Pla Pajudes, Viviane Maia Amaral, 
Bruno Chacón Maciel Valença, Lilia Simone Rodrigues 
da Costa Vieira, Newton Moreira de Souza, Adriana de 
Souza Brill, Christina Elizabeth A. de Almeida, Marcus 
de Freitas, Guilherme Ferreira Silveira Franco, Antônio 
José Matias de Sousa e Maria de Jesus Bandeira R. 
Barbosa.

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

Vinicius Jardim de Almeida, Leonardo Haddad Rocha
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.

O encaminhamento de algumas ações que não foram 
executadas no primeiro semestre foi questionado por alguns 
conselheiros durante o encontro, tendo o Comodoro Edison 
Garcia esclarecido que a maioria delas já estava em fase 
de licitação ou com previsão de início para as próximas 
semanas. 

Em relação aos eventos realizados, mereceu destaque 
no documento a presença de 13.767 Sócios durante os 
três dias da Festa Junina do Iate Clube, maior evento de 
confraternização da Família Iatista. O conforto oferecido 
para os seus Associados e convidados desprendeu muitos 
elogios por parte do Quadro Social, ao evitar um evento 
com superlotação que visasse unicamente  a obtenção de 
lucro. 

O sucesso do Luau do Iate Clube também foi 
mencionado pelos presentes na reunião. Durante sua 
fala, o Conselheiro Marco Antônio Lacerda comentou 
que a implantação da Bilheteria Digital possibilitou 
maior precisão na logística do evento, além de maior 
transparência na apuração de ingressos vendidos e valores 
arrecadados. Lacerda ainda elogiou o esforço da gestão na 

redução dos gastos mantendo a qualidade do evento, que 
gerou lucro para o Clube. Em 2014, o Luau do Iate teve um 
custo de R$ 216.260,08 e arrecadação de R$ 246.390,00 
com o mesmo público do evento em 2013, que custou R$ 
401.807,37 e arrecadou R$ 258.800,00. Todos os eventos 
da Diretoria Social tem seus resultados publicados no site 
do Clube, visando a transparência na gestão.  

Em sua conclusão, o parecer recomenda que a 
utilização de vouchers para funcionários seja reduzida 
às situações excepcionais, priorizando a compensação 
por meio do banco de horas, o que possibilitará maior 
economia nos gastos do Clube. Também foi recomendado 
que seja enfrentado o problema financeiro existente nas 
atividades de massagens da Sauna, onde as despesas são 
maiores que as receitas. 

O Comodoro Edison Garcia considerou a aprovação 
unânime do relatório de atividades como o resultado do 
esforço conjunto de todo o Conselho Diretor. “Ainda há 
muito a ser feito, mas o compromisso de cada diretor em 
executar tudo que foi proposto por nós me deixa confiante 
de que estamos no caminho certo na busca pela excelência 
na gestão do Iate Clube” finaliza.

A Comissão de análise do relatório semestral de atividades foi composta pelos Conselheiros Dario de Souza Clementino, Paulo César Siqueira Birbeire e presidida pelo ex-comodoro Nelson Campos


