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C om 55% dos votos válidos (852), 
a chapa Consolidação foi eleita 
para a Comodoria do Iate Clube 

de Brasília na noite da última terça-fei-
ra (4/10). Mario Sergio da Costa Ramos 
(Comodoro), Maurilio Santinello (1º 
Vice-Comodoro) e Newton Ferreira da 
Silva Marques (2º Vice-Comodoro) serão 
os principais responsáveis pelas decisões 
administrativas no biênio 2011/2013. 
Constituída por Filinto Figueiredo Pa-
checo, Francisco Zenor Teixeira e Temís-
tocles Grossi, a chapa Renovação e De-
mocracia fi cou com 677 votos. 

No calor da comemoração, o Comodoro 
reeleito, Mario Sergio da Costa Ramos, 

Chapas Consolidação e Unificar 
vencem Eleições Gerais

comentou a vitória. “Gostaria de agra-
decer a todos os integrantes do qua-
dro social pela confi ança depositada 
em nosso trabalho. É uma vitória da 
tradicional democracia Iatista! Como 
disse o conselheiro nato Raif Jibran: 
‘começa uma nova era no Iate’”.

Na disputa pelo Conselho Delibe-
rativo, a grande vencedora foi a chapa 
“Unifi car”, que conquistou 811 votos, 
contra 673 da “Uniate”. O sócio Ednaldo 
Mesquita Carvalho, coordenador e um 
dos líderes do grupo eleito, agradeceu o 
apoio e a confi ança dos associados. “Os 
conselheiros eleitos são homens sérios, 
com valores muitos nobres e que deverão 

contribuir muito com os futuros avanços 
e melhorias no Iate. Agradecemos a cada 
um dos associados que confi aram no nos-
so projeto”, destacou.

Com o suporte do Tribunal Regional Elei-
toral (TRE), os processos de votação e de 
apuração foram bastante ágeis e os resul-
tados saíram em poucos minutos.

Iate bem representado na 
Regata Dia do Aviador
O Clube da Aeronáutica de Brasília sediou no último fi m 
de semana a Regata Dia do Aviador. E, mais uma vez, os 
velejadores do Iate fi zeram bonito em suas categorias. 
Na Flotilha Delta 26, o barco Scarpat, timoneado por José 
Roberto Ceolin, fi cou em 1º lugar, seguido pela embar-
cação Peter Black, comandada por Raul Frantini, em 2º. 
O velejador Carlos Wesstone, do barco Cayman, terminou 
em 3º. No Fast 230, Marcos Alberto Carraca chegou em 
2º lugar com o barco Paturi. Já o Veleiro Jaleco, de Jales 
Júnior, acabou em 2º na Flotilha Ranger 22. E, no Grupo 
Especial, o barco Bicho Solto, timoneado por André Proi-
te, conquistou a 2ª colocação.

Snipistas participam de clínica
Mais de 50 atletas participaram da Clínica de Snipe, realiza-
da no último fi m de semana (30/9, 1º e 2/10), no Iate Clube 
de Brasília. O treinamento intensivo ministrado por Rafael 
Gagliotti teve como tema “Regulagens e Velejada” e fez 
sucesso entre os participantes. O evento foi realizado na 
Antiga Sede e em regatas nas águas do Lago Paranoá. Ga-
gliotti trouxe mais conhecimentos e técnicas para futuras 
competições, além de motivar os velejadores da categoria e 
também movimentar os meninos da Classe Optimist.

Seguro Obrigatório para 
embarcações
Anualmente, é necessário fazer a renovação do seguro 
obrigatório para embarcações. É importante que todos 
verifi quem o vencimento do seguro para evitar transtor-
nos. De acordo com a Lei nº 8.374 de 30 de dezembro de 
1991, os barcos motorizados são obrigados a contratar o 
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Em-
barcações ou por suas Cargas (DPEM). Para mais informa-
ções, procure a Secretaria Náutica ou ligue: 3329-8747. 

NÁUTICA
ESPECIAL

O Dia das Crianças chegou, e o Iate Clube de Brasília preparou uma 
programação recheada de atrações especiais para os pequenos só-
cios. A partir das 10h desta quarta-feira (12/10), a garotada poderá 

se divertir na piscina de bolinhas, cama elástica, pula-pula, muro de escalada 
e Air Game. Além disso, haverá gincana criativa, com distribuição de brinque-
dos. O projeto Contador de Histórias também abrilhantará a festa no Ginásio 
de Esportes.

Como se não bastassem todos os brinquedos, o Iate reservou uma grande 
surpresa para as crianças. A apresentação dos personagens Pablo, Tyrone, 
Uniqua, Austin e Tasha, da série-animada de grande sucesso internacional, 
Backyardigans, que começará às 13h.

Enquanto tudo isso estiver acontecendo, a garotada poderá repor as ener-
gias com cachorro quente, sorvete, algodão doce, pipoca e refrigerante. Os 
lanches serão distribuídos gratuitamente durante todo o evento. Pinturas de 
rosto e o balão mania completam a festa.

Confi ra a programação:
10h – Recepção das crianças;
11h – Contador de histórias;
12h – Gincanas Criativas com distribuição de brinquedos;
13h – Apresentação dos personagens do Backyardigans;
13h40 – Gincanas Criativas com distribuição de brinquedos;
16h – Encerramento.

Dia das Crianças é no Iate

Novas vagas para degustação 
de cervejas especiais
Os ingressos para o Special Beer Day, no Iate Clube de Bra-
sília, terminaram na primeira semana de vendas. O sucesso 
foi tão grande que uma nova carga de 70 bilhetes já foi 
colocada à venda para um segundo dia de degustações. 
Portanto, além de 21 de outubro (sexta-feira), o evento 
será realizado também no dia 22 (sábado). Em virtude da 
previsão de chuvas para o período, o Special Beer Day foi 
transferido para a Antiga Sede. O preço é de R$ 25 para 
sócios e R$ 35 para convidados.

SOCIAL

SE BEBER, NÃO DIRIJA

O Special Beer Day
O evento será acompanhado de um beer sommelier, espe-
cializado nos produtos que serão consumidos. As cervejas 
disponíveis para degustação são as alemãs Hofbräu Origi-
nal, Erdinger Tradicional e Erdinger Pikantus, além da ho-
landesa La Trappe. Todas com teor alcoólico entre 5% e 8%. 
Para acompanhar a degustação, serão servidas salsichas, sa-
ladas de batata, queijos e frios, harmonizados de acordo 
com o tipo e sabores de cada cerveja.

Quem quiser levar para casa um pouco da experiência poderá 
adquirir os kits e caixas de cervejas que estarão à venda no lo-
cal, além de outros produtos do mundo cervejeiro. As formas 
de pagamento dos produtos são dinheiro, cartão ou cheque.

AVISO

Espaços indisponíveis
Com o objetivo de garantir a segurança dos frequenta-
dores, desde a última semana, o Toboágua do parque 
aquático infantil passa por uma série de manutenções. 
Neste sábado (8/10), o local segue interditado para a 
conclusão dos serviços. 

Na segunda-feira (10/10), parte do estacionamento da 
área Náutica estará interditada para a poda de árvores.

9/10/2011
Domingo
Álvaro Veiga

8/10/2011
Sábado
Jorge Brasil
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Caros Iatistas,

O slogan IATE, ACIMA DE TU-
DO, criado pelos honrosos 
integrantes da Comissão 

Eleitoral, refl ete a importância das 
Eleições Gerais para o nosso Clube. 
Entre outros pontos, o processo con-
tribui para o fortalecimento da insti-
tuição e garante que a democracia, 
um dos pilares do Iate, permaneça 
soberana.

Agradecemos a todos que, na última 
terça-feira, confi aram no nosso pro-
jeto de consolidar o trabalho sério 
que tem sido feito desde novembro 
de 2009. Nesse período à frente da 
Comodoria, estivemos diariamente 
empenhados em assegurar a satis-
fação do quadro social e priorizar o 
conforto, a segurança e o bem-estar 
dos sócios. Também conseguimos 
implantar uma das realizações mais 
importantes em uma administração 
representativa, que é a gestão trans-
parente e aberta ao associado. 

Reiteramos ainda, um a um, todos 
os compromissos assumidos durante 
a campanha. Superada a fase da dis-
puta, é hora de seguir os avanços e 
melhorias para que, como declarou 
o nosso patrono, Juscelino Kubits-
chek, o Iate Clube de Brasília seja, ca-
da vez mais, “a sala de visita da nova 
metrópole”.

Boa semana,

Mario Sergio da Costa Ramos

08/10 Yvan Márcio Cajaty Gonçalves, Jor-
ge Salin Caied, Valério Augusto Freitas do 
Carmo, Patricia Lobo Leal, Fabiano Frabetti, 
Cristina Moreira de Azevedo, Carlos Edu-
ardo Bivar Pereira, José Ricardo Marques, 
Dalnio Teixeira Starling, Ester Aparecida 
Faria, Cristina Webster de Freitas Deeter, 
Suely Delforge Curado, Juliano Vasconcelos 
Padrão Amorim e Eduardo Gabriel.

09/10 Nicia Saldanha Gomes, Gilvandro 
Vasconcelos Coelho de Araújo, Paulo Afon-
so Gonçalves Braga, Andréa Pereira Macera, 
Manoel Jorge Ribeiro Araújo, Marcus Aure-
lius Minervino Júnior, Plinio Grossi, Cláudia 
Maria Maldonado da Cunha, Alessandra 
Volkmer Fell Amaral, Procópio de Noronha 
F. Filho, Margarida Maria Aousa de Oliveira, 
Newton Araújo Silva Júnior, Manoel Fran-
cisco do N. Bem Neto e Humberto Nogueira 
de Queiroz Neto.

10/10 Eduardo de Castro Borges, Vanessa 
Pereira Teixeira Malaspina, Eliete Mattioli 
Alves de Sousa, Fabrícia Santana Figueire-
do, Paula Fadini Mello de Figueiredo, Jânio 
Wagner Pinheiro Lopes, Saulo Henrique 
Safe de Matos, Adalberto Cléber Valadao 
Júnior, Marcello Silvino F. Matos, Paulo de 
Tarso Prudente Santos, José Luciano Arant-
tes, Bernardo Pitel, Solange Valeria de Oli-
veira Rodrigues, Eduardo de Castro Borges, 
Celso Luiz Moretti e Laura Cunha Canto de 
Souza Pereira.

CAPACITAÇÃO

11/10 Alexandre Farah Noll, Honecina Bar-
bosa de Souza Castro, Lúcia Lopes Gurgel 
Nogueira, Maria Helena Graciano Suxber-
ger, Walkiria Ribeiro Jatobá, Cláudio Lemos 
Fonteles, Ney Menezes Oliveira Filho, Deni-
se Bandeira de M. Monteiro Lima, Mariana 
Aviani Juca e Luciano Jayme Guimarães.

12/10 Aldonira de Faria Santana Alves, Flá-
via Gomes de Barros, Carlos Alberto Pereira 
Campos, Bolivar Leite Coutinho, Glaycon 
Fernandes Pereira, José Dorismar Arrais de 
Lavor, Gustavo Morais, Mariza Mendes La-
cerda Shaw, Bruno Ilha Vieira Peixoto, José 
Américo Cajado de Azevedo, Liana Maria 
F. Ferreira Paz Rebua, Sandro Gonçalves de 
Oliveira, Christian B. Almeida Basevi, Sérgio 
Avelar de Lima, Marta Adriana Bustos Ro-
mero, Gil Dutra, Marcos Felipe Siqueira En-
gel e Ricardo Werbster Pereira de Lucena.

13/10 Ildeu Randolfo Borges Júnior, Ursu-
la Figueiredo Munhoz, Andréa Stuart Dias, 
Cleunicy Ramos de L. Chaves, Rui Barbosa, Re-
ginaldo Oscar de Castro, Eliana Coutinho do 
Oriente Cruz, Vinícius Rocha Teixeira Kapassi, 
Gualter Tavares Neto, Sílvio Selmo Sartini, Ro-
berto Alves de Morais, Fernando Menicucci 
Neto e Henrique Ramagem S. de Matos.

14/10 Patrícia Netto Leão, Ciomara Borges 
Santos, José Amado Henriques Júnior, Luiz 
Alberto da Costa Caldas, Fernando jorge da 
Rocha Júnior e  Wilson da Silva.

Treinamento para funcionários 
A última quarta-feira foi de aprendizado para os funcionários ligados ao setor de 
Engenharia. Uma palestra sobre técnicas de pintura e materiais foi ministrada por 
profi ssionais especializados da empresa Suvinil. As principais orientações foram a 
respeito do uso racional dos materiais para promover a reciclagem e uma atualiza-
ção geral sobre novos produtos e métodos mais efi cientes de trabalho. 

FUTEBOL

RACKETLON

OUVIDORIA

Seu canal de comunicação com o Iate
A Ouvidoria é uma das principais ferramentas de gestão do Iate Clube de Brasília. 
As contribuições anônimas são bem acolhidas quando justifi cáveis. A identifi cação, 
no entanto, garante a resposta. Vale ressaltar que os nomes dos demandantes são 
mantidos em sigilo, exceto nos casos de elogios. Confi ra nos gráfi cos abaixo o total 
de demandas e as contribuições por departamento referentes ao mês de setembro.

COMISSÃO ELEITORAL

Resultado ofi cial das Eleições Gerais 2011

• No dia 11 de novembro (sexta-feira), no Salão 
Social, será realizada a diplomação dos candi-
datos vencedores e, logo em seguida, haverá 
a eleição da nova Mesa Diretora do Conselho 
Deliberativo e da nova Comissão Fiscal.

• Em 15 de novembro (terça-feira), será a posse 
da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo e 
da Comissão Fiscal, seguida da transmissão dos 
cargos e posse dos integrantes da Comodoria.

Comodoria
Consolidação: 852 votos
Renovação e Democracia: 677 votos
Total de votos nominais: 1.529 votos
Brancos: 7 votos
Nulos: 4 votos
Total Apurado: 1.540 votos

Conselho Deliberativo
Chapa Unifi car: 811 votos
Chapa Uniate: 673 votos
Total de votos nominais: 
1.484 votos
Brancos: 28 votos
Nulos: 28 votos
Total apurado: 1.540 votos

NOVOS SÓCIOS

A comissão de Sindicância está examinando as seguintes pro-
postas de admissão ao Iate Clube de Brasília:

Osmar Mendes Paixão Cortes, Flávia Herzog Garcia, Vinícius 
Pradines Coelho Ribeiro, Rafaella Queiroz M. de Sales Dias, 
Andréa Thalhofer Ricciardi, Juliana Mourão Albuquerque, 

Daniel Meirelles Ferreira, Clarice Zilberman Knijnik, Marcelo 
Andrade Chaves, Marcelo Brandão Lapa, Suzana Chaves

De acordo com as normas do processo de admissão no quadro 
social, solicita-se aos associados que comuniquem à Comodo-
ria, no prazo máximo de 30 dias, fatos de seu conhecimen-
to que possam incompatibilizar os candidatos citados com os 
princípios e normas que regem o convívio social.

AGENDA

Campeonato do DF da Classe Snipe
Data: 15, 16, 22 e 23/10
Local: Raia Norte, em frente ao Iate 

Dia das Crianças
Data: 12/10 (quarta-feira)
Local: Ginásio de Esportes

Happy Hour com Carlinhos Docebar
Data: Toda sexta-feira
Local: Bar do Farol

Site do Iate de cara nova
O site do Iate está com novidades para aqueles que não têm mui-
to tempo, mas gostam de fi car por dentro do que é realizado no 
Clube. Adaptado às novas tecnologias e com o layout renovado, 
o portal atenderá aos sócios e demais internautas de forma ainda 
mais efi ciente a partir desta quarta-feira (12/10). Algumas seções 
foram aperfeiçoadas e outras criadas para dar mais voz ao quadro 
social, como a área de pesquisas e enquetes, por exemplo. A moder-
nização é necessária, uma vez que o www.iatebsb.com.br recebeu 
78.432 acessos entre os meses de janeiro e junho deste ano. Um au-
mento de 24% em relação a 2010. Vale lembrar que todos os servi-
ços, como reserva de churrasqueiras, emissão de convites e segunda 
via de boleto, e atualização de dados cadastrais continuarão no ar. 

FIQUE POR DENTRO

Melhoria nos quiosques do campus
A partir desta segunda-feira (10/10), o quiosque do restaurante da 
Sede Social ganhará uma cobertura mais resistente e duradoura. 
No local, serão substituídas as palhas de piaçava pelas de buriti. A 
previsão é de que os trabalhos sejam fi nalizados em 15 dias. Nas 
semanas seguintes, os outros quiosques próximos à Orla também 
passarão pela mudança.

NOVIDADE

Liga dos Campeões do Iate tem 
novo líder
A terceira rodada da Liga dos Campeões de Futebol Society, 
realizado nos campus do Iate, terminou com um novo líder. O 
Barcelona tomou a posição antes ocupada pelo Milan, ao vencer 
o Sporting por 6 x 4. Os milaneses deixaram a liderança escapar 
depois de perderem por 2 x 1 em um jogo disputadíssimo contra 
o lanterna Real Madrid. A terceira partida da rodada foi entre 
Juventus e Chelsea, com vitória para a versão Iatista do time 
italiano por 3 x 2. Após três rodadas a Liga continua bastante 
equilibrada, com apenas três ponto de diferença entre o primei-
ro e o último colocado e uma média de 7,88 gols por partida. 
Os critérios para desempate são o número de vitórias; saldo de 
gols; gols marcados; confronto direto; e sorteio, respectivamen-
te. Patrocinam a competição as seguintes empresas: Ação DallO-
ca Pronto!, Big Box, Home Center Rezende, Slaviero e Sub More.

Terminou no último domingo em Mococa, São Paulo, o Tro-
féu Chico Piscina – XXIV Campeonato Brasileiro Interfedera-
tivo infantil-juvenil. A seleção do Distrito Federal esteve pre-
sente com 14 atletas, sendo metade do Iate Clube de Brasília. 
Entre os jovens, se destacaram Marina Nascimento, que con-
quistou a medalha de ouro nos 100m costas, e Ícaro Ludgero, 
que levou o bronze nos 200m medley. Além deles, Antônio 
Corte Real, Luana Obino, Yago Oliveira, Estefanny Dourado 
e Matheus Dias fi zeram parte da seleção. O próximo com-
promisso dos nadadores será em 14 de outubro (sexta-feira), 
no Torneio Centro Oeste de Clubes, em Cuiabá, Mato Grosso.

Inscrições esgotadas para o 
Torneio 
As inscrições para o 2º Torneio de Racketlon do Iate Clube 
de Brasília estão encerradas. Todas as vagas disponíveis 
foram preenchidas até a última quarta-feira. O evento 
será realizado em 15 e 16 outubro, a partir das 13h30, 
no Ginásio de Esportes (tênis de mesa e badminton) e nas 
quadras de tênis e squash.

NATAÇÃO

ATLETISMO

A 2ª Etapa do Circuito Interno de Corridas Iate Clube foi 
sucesso entre os cerca de 50 sócios participantes no último 
sábado. Atletas de todas as idades fi zeram a concentração 
na Portaria do Ginásio de Esportes antes de partir para a 
revitalizada Pista de Caminhada. No total foram 5,3 km de 
muita disposição e suor. Entre as mulheres, a primeira co-
locada foi Gisele Massoneto, seguida por Luciana Carneiro 

Martins e Luzia Alves Sobreira. Já no masculino quem subiu 
ao lugar mais alto do pódio foi Paulo Sergio Ferraz Ambro-
sio. José Silva Vieira e Washington Luiz da Silva fi caram em 
2º e 3º lugares, respectivamente. Ao fi nal das três etapas 
previstas, os três primeiros colocados nas categorias mascu-
lino e feminino receberão troféus como premiação. Veja as 
fotos no www.iatebsb.com.br.

2ª Etapa do Circuito de Corridas

Jovens Iatistas se destacam na 
Seleção do DF

AS CHAPAS CONSOLIDAÇÃO E UNIFICAR VENCERAM EM TODAS AS MESAS DE VOTAÇÃO COM A MAIORIA DE 29 VOTOS POR MESA, TOTALIZANDO 175.
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Américo Cajado de Azevedo, Liana Maria 
F. Ferreira Paz Rebua, Sandro Gonçalves de 
Oliveira, Christian B. Almeida Basevi, Sérgio 
Avelar de Lima, Marta Adriana Bustos Ro-
mero, Gil Dutra, Marcos Felipe Siqueira En-
gel e Ricardo Werbster Pereira de Lucena.

13/10 Ildeu Randolfo Borges Júnior, Ursu-
la Figueiredo Munhoz, Andréa Stuart Dias, 
Cleunicy Ramos de L. Chaves, Rui Barbosa, Re-
ginaldo Oscar de Castro, Eliana Coutinho do 
Oriente Cruz, Vinícius Rocha Teixeira Kapassi, 
Gualter Tavares Neto, Sílvio Selmo Sartini, Ro-
berto Alves de Morais, Fernando Menicucci 
Neto e Henrique Ramagem S. de Matos.

14/10 Patrícia Netto Leão, Ciomara Borges 
Santos, José Amado Henriques Júnior, Luiz 
Alberto da Costa Caldas, Fernando jorge da 
Rocha Júnior e  Wilson da Silva.

Treinamento para funcionários 
A última quarta-feira foi de aprendizado para os funcionários ligados ao setor de 
Engenharia. Uma palestra sobre técnicas de pintura e materiais foi ministrada por 
profi ssionais especializados da empresa Suvinil. As principais orientações foram a 
respeito do uso racional dos materiais para promover a reciclagem e uma atualiza-
ção geral sobre novos produtos e métodos mais efi cientes de trabalho. 

FUTEBOL

RACKETLON

OUVIDORIA

Seu canal de comunicação com o Iate
A Ouvidoria é uma das principais ferramentas de gestão do Iate Clube de Brasília. 
As contribuições anônimas são bem acolhidas quando justifi cáveis. A identifi cação, 
no entanto, garante a resposta. Vale ressaltar que os nomes dos demandantes são 
mantidos em sigilo, exceto nos casos de elogios. Confi ra nos gráfi cos abaixo o total 
de demandas e as contribuições por departamento referentes ao mês de setembro.

COMISSÃO ELEITORAL

Resultado ofi cial das Eleições Gerais 2011

• No dia 11 de novembro (sexta-feira), no Salão 
Social, será realizada a diplomação dos candi-
datos vencedores e, logo em seguida, haverá 
a eleição da nova Mesa Diretora do Conselho 
Deliberativo e da nova Comissão Fiscal.

• Em 15 de novembro (terça-feira), será a posse 
da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo e 
da Comissão Fiscal, seguida da transmissão dos 
cargos e posse dos integrantes da Comodoria.

Comodoria
Consolidação: 852 votos
Renovação e Democracia: 677 votos
Total de votos nominais: 1.529 votos
Brancos: 7 votos
Nulos: 4 votos
Total Apurado: 1.540 votos

Conselho Deliberativo
Chapa Unifi car: 811 votos
Chapa Uniate: 673 votos
Total de votos nominais: 
1.484 votos
Brancos: 28 votos
Nulos: 28 votos
Total apurado: 1.540 votos

NOVOS SÓCIOS

A comissão de Sindicância está examinando as seguintes pro-
postas de admissão ao Iate Clube de Brasília:

Osmar Mendes Paixão Cortes, Flávia Herzog Garcia, Vinícius 
Pradines Coelho Ribeiro, Rafaella Queiroz M. de Sales Dias, 
Andréa Thalhofer Ricciardi, Juliana Mourão Albuquerque, 

Daniel Meirelles Ferreira, Clarice Zilberman Knijnik, Marcelo 
Andrade Chaves, Marcelo Brandão Lapa, Suzana Chaves

De acordo com as normas do processo de admissão no quadro 
social, solicita-se aos associados que comuniquem à Comodo-
ria, no prazo máximo de 30 dias, fatos de seu conhecimen-
to que possam incompatibilizar os candidatos citados com os 
princípios e normas que regem o convívio social.

AGENDA

Campeonato do DF da Classe Snipe
Data: 15, 16, 22 e 23/10
Local: Raia Norte, em frente ao Iate 

Dia das Crianças
Data: 12/10 (quarta-feira)
Local: Ginásio de Esportes

Happy Hour com Carlinhos Docebar
Data: Toda sexta-feira
Local: Bar do Farol

Site do Iate de cara nova
O site do Iate está com novidades para aqueles que não têm mui-
to tempo, mas gostam de fi car por dentro do que é realizado no 
Clube. Adaptado às novas tecnologias e com o layout renovado, 
o portal atenderá aos sócios e demais internautas de forma ainda 
mais efi ciente a partir desta quarta-feira (12/10). Algumas seções 
foram aperfeiçoadas e outras criadas para dar mais voz ao quadro 
social, como a área de pesquisas e enquetes, por exemplo. A moder-
nização é necessária, uma vez que o www.iatebsb.com.br recebeu 
78.432 acessos entre os meses de janeiro e junho deste ano. Um au-
mento de 24% em relação a 2010. Vale lembrar que todos os servi-
ços, como reserva de churrasqueiras, emissão de convites e segunda 
via de boleto, e atualização de dados cadastrais continuarão no ar. 

FIQUE POR DENTRO

Melhoria nos quiosques do campus
A partir desta segunda-feira (10/10), o quiosque do restaurante da 
Sede Social ganhará uma cobertura mais resistente e duradoura. 
No local, serão substituídas as palhas de piaçava pelas de buriti. A 
previsão é de que os trabalhos sejam fi nalizados em 15 dias. Nas 
semanas seguintes, os outros quiosques próximos à Orla também 
passarão pela mudança.

NOVIDADE

Liga dos Campeões do Iate tem 
novo líder
A terceira rodada da Liga dos Campeões de Futebol Society, 
realizado nos campus do Iate, terminou com um novo líder. O 
Barcelona tomou a posição antes ocupada pelo Milan, ao vencer 
o Sporting por 6 x 4. Os milaneses deixaram a liderança escapar 
depois de perderem por 2 x 1 em um jogo disputadíssimo contra 
o lanterna Real Madrid. A terceira partida da rodada foi entre 
Juventus e Chelsea, com vitória para a versão Iatista do time 
italiano por 3 x 2. Após três rodadas a Liga continua bastante 
equilibrada, com apenas três ponto de diferença entre o primei-
ro e o último colocado e uma média de 7,88 gols por partida. 
Os critérios para desempate são o número de vitórias; saldo de 
gols; gols marcados; confronto direto; e sorteio, respectivamen-
te. Patrocinam a competição as seguintes empresas: Ação DallO-
ca Pronto!, Big Box, Home Center Rezende, Slaviero e Sub More.

Terminou no último domingo em Mococa, São Paulo, o Tro-
féu Chico Piscina – XXIV Campeonato Brasileiro Interfedera-
tivo infantil-juvenil. A seleção do Distrito Federal esteve pre-
sente com 14 atletas, sendo metade do Iate Clube de Brasília. 
Entre os jovens, se destacaram Marina Nascimento, que con-
quistou a medalha de ouro nos 100m costas, e Ícaro Ludgero, 
que levou o bronze nos 200m medley. Além deles, Antônio 
Corte Real, Luana Obino, Yago Oliveira, Estefanny Dourado 
e Matheus Dias fi zeram parte da seleção. O próximo com-
promisso dos nadadores será em 14 de outubro (sexta-feira), 
no Torneio Centro Oeste de Clubes, em Cuiabá, Mato Grosso.

Inscrições esgotadas para o 
Torneio 
As inscrições para o 2º Torneio de Racketlon do Iate Clube 
de Brasília estão encerradas. Todas as vagas disponíveis 
foram preenchidas até a última quarta-feira. O evento 
será realizado em 15 e 16 outubro, a partir das 13h30, 
no Ginásio de Esportes (tênis de mesa e badminton) e nas 
quadras de tênis e squash.

NATAÇÃO

ATLETISMO

A 2ª Etapa do Circuito Interno de Corridas Iate Clube foi 
sucesso entre os cerca de 50 sócios participantes no último 
sábado. Atletas de todas as idades fi zeram a concentração 
na Portaria do Ginásio de Esportes antes de partir para a 
revitalizada Pista de Caminhada. No total foram 5,3 km de 
muita disposição e suor. Entre as mulheres, a primeira co-
locada foi Gisele Massoneto, seguida por Luciana Carneiro 

Martins e Luzia Alves Sobreira. Já no masculino quem subiu 
ao lugar mais alto do pódio foi Paulo Sergio Ferraz Ambro-
sio. José Silva Vieira e Washington Luiz da Silva fi caram em 
2º e 3º lugares, respectivamente. Ao fi nal das três etapas 
previstas, os três primeiros colocados nas categorias mascu-
lino e feminino receberão troféus como premiação. Veja as 
fotos no www.iatebsb.com.br.

2ª Etapa do Circuito de Corridas

Jovens Iatistas se destacam na 
Seleção do DF

AS CHAPAS CONSOLIDAÇÃO E UNIFICAR VENCERAM EM TODAS AS MESAS DE VOTAÇÃO COM A MAIORIA DE 29 VOTOS POR MESA, TOTALIZANDO 175.
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Caros Iatistas,

O slogan IATE, ACIMA DE TU-
DO, criado pelos honrosos 
integrantes da Comissão 

Eleitoral, refl ete a importância das 
Eleições Gerais para o nosso Clube. 
Entre outros pontos, o processo con-
tribui para o fortalecimento da insti-
tuição e garante que a democracia, 
um dos pilares do Iate, permaneça 
soberana.

Agradecemos a todos que, na última 
terça-feira, confi aram no nosso pro-
jeto de consolidar o trabalho sério 
que tem sido feito desde novembro 
de 2009. Nesse período à frente da 
Comodoria, estivemos diariamente 
empenhados em assegurar a satis-
fação do quadro social e priorizar o 
conforto, a segurança e o bem-estar 
dos sócios. Também conseguimos 
implantar uma das realizações mais 
importantes em uma administração 
representativa, que é a gestão trans-
parente e aberta ao associado. 

Reiteramos ainda, um a um, todos 
os compromissos assumidos durante 
a campanha. Superada a fase da dis-
puta, é hora de seguir os avanços e 
melhorias para que, como declarou 
o nosso patrono, Juscelino Kubits-
chek, o Iate Clube de Brasília seja, ca-
da vez mais, “a sala de visita da nova 
metrópole”.

Boa semana,

Mario Sergio da Costa Ramos

08/10 Yvan Márcio Cajaty Gonçalves, Jor-
ge Salin Caied, Valério Augusto Freitas do 
Carmo, Patricia Lobo Leal, Fabiano Frabetti, 
Cristina Moreira de Azevedo, Carlos Edu-
ardo Bivar Pereira, José Ricardo Marques, 
Dalnio Teixeira Starling, Ester Aparecida 
Faria, Cristina Webster de Freitas Deeter, 
Suely Delforge Curado, Juliano Vasconcelos 
Padrão Amorim e Eduardo Gabriel.

09/10 Nicia Saldanha Gomes, Gilvandro 
Vasconcelos Coelho de Araújo, Paulo Afon-
so Gonçalves Braga, Andréa Pereira Macera, 
Manoel Jorge Ribeiro Araújo, Marcus Aure-
lius Minervino Júnior, Plinio Grossi, Cláudia 
Maria Maldonado da Cunha, Alessandra 
Volkmer Fell Amaral, Procópio de Noronha 
F. Filho, Margarida Maria Aousa de Oliveira, 
Newton Araújo Silva Júnior, Manoel Fran-
cisco do N. Bem Neto e Humberto Nogueira 
de Queiroz Neto.

10/10 Eduardo de Castro Borges, Vanessa 
Pereira Teixeira Malaspina, Eliete Mattioli 
Alves de Sousa, Fabrícia Santana Figueire-
do, Paula Fadini Mello de Figueiredo, Jânio 
Wagner Pinheiro Lopes, Saulo Henrique 
Safe de Matos, Adalberto Cléber Valadao 
Júnior, Marcello Silvino F. Matos, Paulo de 
Tarso Prudente Santos, José Luciano Arant-
tes, Bernardo Pitel, Solange Valeria de Oli-
veira Rodrigues, Eduardo de Castro Borges, 
Celso Luiz Moretti e Laura Cunha Canto de 
Souza Pereira.

CAPACITAÇÃO

11/10 Alexandre Farah Noll, Honecina Bar-
bosa de Souza Castro, Lúcia Lopes Gurgel 
Nogueira, Maria Helena Graciano Suxber-
ger, Walkiria Ribeiro Jatobá, Cláudio Lemos 
Fonteles, Ney Menezes Oliveira Filho, Deni-
se Bandeira de M. Monteiro Lima, Mariana 
Aviani Juca e Luciano Jayme Guimarães.

12/10 Aldonira de Faria Santana Alves, Flá-
via Gomes de Barros, Carlos Alberto Pereira 
Campos, Bolivar Leite Coutinho, Glaycon 
Fernandes Pereira, José Dorismar Arrais de 
Lavor, Gustavo Morais, Mariza Mendes La-
cerda Shaw, Bruno Ilha Vieira Peixoto, José 
Américo Cajado de Azevedo, Liana Maria 
F. Ferreira Paz Rebua, Sandro Gonçalves de 
Oliveira, Christian B. Almeida Basevi, Sérgio 
Avelar de Lima, Marta Adriana Bustos Ro-
mero, Gil Dutra, Marcos Felipe Siqueira En-
gel e Ricardo Werbster Pereira de Lucena.

13/10 Ildeu Randolfo Borges Júnior, Ursu-
la Figueiredo Munhoz, Andréa Stuart Dias, 
Cleunicy Ramos de L. Chaves, Rui Barbosa, Re-
ginaldo Oscar de Castro, Eliana Coutinho do 
Oriente Cruz, Vinícius Rocha Teixeira Kapassi, 
Gualter Tavares Neto, Sílvio Selmo Sartini, Ro-
berto Alves de Morais, Fernando Menicucci 
Neto e Henrique Ramagem S. de Matos.

14/10 Patrícia Netto Leão, Ciomara Borges 
Santos, José Amado Henriques Júnior, Luiz 
Alberto da Costa Caldas, Fernando jorge da 
Rocha Júnior e  Wilson da Silva.

Treinamento para funcionários 
A última quarta-feira foi de aprendizado para os funcionários ligados ao setor de 
Engenharia. Uma palestra sobre técnicas de pintura e materiais foi ministrada por 
profi ssionais especializados da empresa Suvinil. As principais orientações foram a 
respeito do uso racional dos materiais para promover a reciclagem e uma atualiza-
ção geral sobre novos produtos e métodos mais efi cientes de trabalho. 

FUTEBOL

RACKETLON

OUVIDORIA

Seu canal de comunicação com o Iate
A Ouvidoria é uma das principais ferramentas de gestão do Iate Clube de Brasília. 
As contribuições anônimas são bem acolhidas quando justifi cáveis. A identifi cação, 
no entanto, garante a resposta. Vale ressaltar que os nomes dos demandantes são 
mantidos em sigilo, exceto nos casos de elogios. Confi ra nos gráfi cos abaixo o total 
de demandas e as contribuições por departamento referentes ao mês de setembro.

COMISSÃO ELEITORAL

Resultado ofi cial das Eleições Gerais 2011

• No dia 11 de novembro (sexta-feira), no Salão 
Social, será realizada a diplomação dos candi-
datos vencedores e, logo em seguida, haverá 
a eleição da nova Mesa Diretora do Conselho 
Deliberativo e da nova Comissão Fiscal.

• Em 15 de novembro (terça-feira), será a posse 
da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo e 
da Comissão Fiscal, seguida da transmissão dos 
cargos e posse dos integrantes da Comodoria.

Comodoria
Consolidação: 852 votos
Renovação e Democracia: 677 votos
Total de votos nominais: 1.529 votos
Brancos: 7 votos
Nulos: 4 votos
Total Apurado: 1.540 votos

Conselho Deliberativo
Chapa Unifi car: 811 votos
Chapa Uniate: 673 votos
Total de votos nominais: 
1.484 votos
Brancos: 28 votos
Nulos: 28 votos
Total apurado: 1.540 votos

NOVOS SÓCIOS

A comissão de Sindicância está examinando as seguintes pro-
postas de admissão ao Iate Clube de Brasília:

Osmar Mendes Paixão Cortes, Flávia Herzog Garcia, Vinícius 
Pradines Coelho Ribeiro, Rafaella Queiroz M. de Sales Dias, 
Andréa Thalhofer Ricciardi, Juliana Mourão Albuquerque, 

Daniel Meirelles Ferreira, Clarice Zilberman Knijnik, Marcelo 
Andrade Chaves, Marcelo Brandão Lapa, Suzana Chaves

De acordo com as normas do processo de admissão no quadro 
social, solicita-se aos associados que comuniquem à Comodo-
ria, no prazo máximo de 30 dias, fatos de seu conhecimen-
to que possam incompatibilizar os candidatos citados com os 
princípios e normas que regem o convívio social.

AGENDA

Campeonato do DF da Classe Snipe
Data: 15, 16, 22 e 23/10
Local: Raia Norte, em frente ao Iate 

Dia das Crianças
Data: 12/10 (quarta-feira)
Local: Ginásio de Esportes

Happy Hour com Carlinhos Docebar
Data: Toda sexta-feira
Local: Bar do Farol

Site do Iate de cara nova
O site do Iate está com novidades para aqueles que não têm mui-
to tempo, mas gostam de fi car por dentro do que é realizado no 
Clube. Adaptado às novas tecnologias e com o layout renovado, 
o portal atenderá aos sócios e demais internautas de forma ainda 
mais efi ciente a partir desta quarta-feira (12/10). Algumas seções 
foram aperfeiçoadas e outras criadas para dar mais voz ao quadro 
social, como a área de pesquisas e enquetes, por exemplo. A moder-
nização é necessária, uma vez que o www.iatebsb.com.br recebeu 
78.432 acessos entre os meses de janeiro e junho deste ano. Um au-
mento de 24% em relação a 2010. Vale lembrar que todos os servi-
ços, como reserva de churrasqueiras, emissão de convites e segunda 
via de boleto, e atualização de dados cadastrais continuarão no ar. 

FIQUE POR DENTRO

Melhoria nos quiosques do campus
A partir desta segunda-feira (10/10), o quiosque do restaurante da 
Sede Social ganhará uma cobertura mais resistente e duradoura. 
No local, serão substituídas as palhas de piaçava pelas de buriti. A 
previsão é de que os trabalhos sejam fi nalizados em 15 dias. Nas 
semanas seguintes, os outros quiosques próximos à Orla também 
passarão pela mudança.

NOVIDADE

Liga dos Campeões do Iate tem 
novo líder
A terceira rodada da Liga dos Campeões de Futebol Society, 
realizado nos campus do Iate, terminou com um novo líder. O 
Barcelona tomou a posição antes ocupada pelo Milan, ao vencer 
o Sporting por 6 x 4. Os milaneses deixaram a liderança escapar 
depois de perderem por 2 x 1 em um jogo disputadíssimo contra 
o lanterna Real Madrid. A terceira partida da rodada foi entre 
Juventus e Chelsea, com vitória para a versão Iatista do time 
italiano por 3 x 2. Após três rodadas a Liga continua bastante 
equilibrada, com apenas três ponto de diferença entre o primei-
ro e o último colocado e uma média de 7,88 gols por partida. 
Os critérios para desempate são o número de vitórias; saldo de 
gols; gols marcados; confronto direto; e sorteio, respectivamen-
te. Patrocinam a competição as seguintes empresas: Ação DallO-
ca Pronto!, Big Box, Home Center Rezende, Slaviero e Sub More.

Terminou no último domingo em Mococa, São Paulo, o Tro-
féu Chico Piscina – XXIV Campeonato Brasileiro Interfedera-
tivo infantil-juvenil. A seleção do Distrito Federal esteve pre-
sente com 14 atletas, sendo metade do Iate Clube de Brasília. 
Entre os jovens, se destacaram Marina Nascimento, que con-
quistou a medalha de ouro nos 100m costas, e Ícaro Ludgero, 
que levou o bronze nos 200m medley. Além deles, Antônio 
Corte Real, Luana Obino, Yago Oliveira, Estefanny Dourado 
e Matheus Dias fi zeram parte da seleção. O próximo com-
promisso dos nadadores será em 14 de outubro (sexta-feira), 
no Torneio Centro Oeste de Clubes, em Cuiabá, Mato Grosso.

Inscrições esgotadas para o 
Torneio 
As inscrições para o 2º Torneio de Racketlon do Iate Clube 
de Brasília estão encerradas. Todas as vagas disponíveis 
foram preenchidas até a última quarta-feira. O evento 
será realizado em 15 e 16 outubro, a partir das 13h30, 
no Ginásio de Esportes (tênis de mesa e badminton) e nas 
quadras de tênis e squash.

NATAÇÃO

ATLETISMO

A 2ª Etapa do Circuito Interno de Corridas Iate Clube foi 
sucesso entre os cerca de 50 sócios participantes no último 
sábado. Atletas de todas as idades fi zeram a concentração 
na Portaria do Ginásio de Esportes antes de partir para a 
revitalizada Pista de Caminhada. No total foram 5,3 km de 
muita disposição e suor. Entre as mulheres, a primeira co-
locada foi Gisele Massoneto, seguida por Luciana Carneiro 

Martins e Luzia Alves Sobreira. Já no masculino quem subiu 
ao lugar mais alto do pódio foi Paulo Sergio Ferraz Ambro-
sio. José Silva Vieira e Washington Luiz da Silva fi caram em 
2º e 3º lugares, respectivamente. Ao fi nal das três etapas 
previstas, os três primeiros colocados nas categorias mascu-
lino e feminino receberão troféus como premiação. Veja as 
fotos no www.iatebsb.com.br.

2ª Etapa do Circuito de Corridas

Jovens Iatistas se destacam na 
Seleção do DF

AS CHAPAS CONSOLIDAÇÃO E UNIFICAR VENCERAM EM TODAS AS MESAS DE VOTAÇÃO COM A MAIORIA DE 29 VOTOS POR MESA, TOTALIZANDO 175.
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“O Iate é, de muito, a sala de visita da nova metrópole”

Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira 
Patrono do Iate ClubeEDIÇÃO Nº 41, DE 8 A 14 DE OUTUBRO DE 2011

Confira nesta edição o número de votos apurados e todo o resultado oficial das Eleições Gerais 2011
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C om 55% dos votos válidos (852), 
a chapa Consolidação foi eleita 
para a Comodoria do Iate Clube 

de Brasília na noite da última terça-fei-
ra (4/10). Mario Sergio da Costa Ramos 
(Comodoro), Maurilio Santinello (1º 
Vice-Comodoro) e Newton Ferreira da 
Silva Marques (2º Vice-Comodoro) serão 
os principais responsáveis pelas decisões 
administrativas no biênio 2011/2013. 
Constituída por Filinto Figueiredo Pa-
checo, Francisco Zenor Teixeira e Temís-
tocles Grossi, a chapa Renovação e De-
mocracia fi cou com 677 votos. 

No calor da comemoração, o Comodoro 
reeleito, Mario Sergio da Costa Ramos, 

Chapas Consolidação e Unificar 
vencem Eleições Gerais

comentou a vitória. “Gostaria de agra-
decer a todos os integrantes do qua-
dro social pela confi ança depositada 
em nosso trabalho. É uma vitória da 
tradicional democracia Iatista! Como 
disse o conselheiro nato Raif Jibran: 
‘começa uma nova era no Iate’”.

Na disputa pelo Conselho Delibe-
rativo, a grande vencedora foi a chapa 
“Unifi car”, que conquistou 811 votos, 
contra 673 da “Uniate”. O sócio Ednaldo 
Mesquita Carvalho, coordenador e um 
dos líderes do grupo eleito, agradeceu o 
apoio e a confi ança dos associados. “Os 
conselheiros eleitos são homens sérios, 
com valores muitos nobres e que deverão 

contribuir muito com os futuros avanços 
e melhorias no Iate. Agradecemos a cada 
um dos associados que confi aram no nos-
so projeto”, destacou.

Com o suporte do Tribunal Regional Elei-
toral (TRE), os processos de votação e de 
apuração foram bastante ágeis e os resul-
tados saíram em poucos minutos.

Iate bem representado na 
Regata Dia do Aviador
O Clube da Aeronáutica de Brasília sediou no último fi m 
de semana a Regata Dia do Aviador. E, mais uma vez, os 
velejadores do Iate fi zeram bonito em suas categorias. 
Na Flotilha Delta 26, o barco Scarpat, timoneado por José 
Roberto Ceolin, fi cou em 1º lugar, seguido pela embar-
cação Peter Black, comandada por Raul Frantini, em 2º. 
O velejador Carlos Wesstone, do barco Cayman, terminou 
em 3º. No Fast 230, Marcos Alberto Carraca chegou em 
2º lugar com o barco Paturi. Já o Veleiro Jaleco, de Jales 
Júnior, acabou em 2º na Flotilha Ranger 22. E, no Grupo 
Especial, o barco Bicho Solto, timoneado por André Proi-
te, conquistou a 2ª colocação.

Snipistas participam de clínica
Mais de 50 atletas participaram da Clínica de Snipe, realiza-
da no último fi m de semana (30/9, 1º e 2/10), no Iate Clube 
de Brasília. O treinamento intensivo ministrado por Rafael 
Gagliotti teve como tema “Regulagens e Velejada” e fez 
sucesso entre os participantes. O evento foi realizado na 
Antiga Sede e em regatas nas águas do Lago Paranoá. Ga-
gliotti trouxe mais conhecimentos e técnicas para futuras 
competições, além de motivar os velejadores da categoria e 
também movimentar os meninos da Classe Optimist.

Seguro Obrigatório para 
embarcações
Anualmente, é necessário fazer a renovação do seguro 
obrigatório para embarcações. É importante que todos 
verifi quem o vencimento do seguro para evitar transtor-
nos. De acordo com a Lei nº 8.374 de 30 de dezembro de 
1991, os barcos motorizados são obrigados a contratar o 
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Em-
barcações ou por suas Cargas (DPEM). Para mais informa-
ções, procure a Secretaria Náutica ou ligue: 3329-8747. 

NÁUTICA
ESPECIAL

O Dia das Crianças chegou, e o Iate Clube de Brasília preparou uma 
programação recheada de atrações especiais para os pequenos só-
cios. A partir das 10h desta quarta-feira (12/10), a garotada poderá 

se divertir na piscina de bolinhas, cama elástica, pula-pula, muro de escalada 
e Air Game. Além disso, haverá gincana criativa, com distribuição de brinque-
dos. O projeto Contador de Histórias também abrilhantará a festa no Ginásio 
de Esportes.

Como se não bastassem todos os brinquedos, o Iate reservou uma grande 
surpresa para as crianças. A apresentação dos personagens Pablo, Tyrone, 
Uniqua, Austin e Tasha, da série-animada de grande sucesso internacional, 
Backyardigans, que começará às 13h.

Enquanto tudo isso estiver acontecendo, a garotada poderá repor as ener-
gias com cachorro quente, sorvete, algodão doce, pipoca e refrigerante. Os 
lanches serão distribuídos gratuitamente durante todo o evento. Pinturas de 
rosto e o balão mania completam a festa.

Confi ra a programação:
10h – Recepção das crianças;
11h – Contador de histórias;
12h – Gincanas Criativas com distribuição de brinquedos;
13h – Apresentação dos personagens do Backyardigans;
13h40 – Gincanas Criativas com distribuição de brinquedos;
16h – Encerramento.

Dia das Crianças é no Iate

Novas vagas para degustação 
de cervejas especiais
Os ingressos para o Special Beer Day, no Iate Clube de Bra-
sília, terminaram na primeira semana de vendas. O sucesso 
foi tão grande que uma nova carga de 70 bilhetes já foi 
colocada à venda para um segundo dia de degustações. 
Portanto, além de 21 de outubro (sexta-feira), o evento 
será realizado também no dia 22 (sábado). Em virtude da 
previsão de chuvas para o período, o Special Beer Day foi 
transferido para a Antiga Sede. O preço é de R$ 25 para 
sócios e R$ 35 para convidados.

SOCIAL

SE BEBER, NÃO DIRIJA

O Special Beer Day
O evento será acompanhado de um beer sommelier, espe-
cializado nos produtos que serão consumidos. As cervejas 
disponíveis para degustação são as alemãs Hofbräu Origi-
nal, Erdinger Tradicional e Erdinger Pikantus, além da ho-
landesa La Trappe. Todas com teor alcoólico entre 5% e 8%. 
Para acompanhar a degustação, serão servidas salsichas, sa-
ladas de batata, queijos e frios, harmonizados de acordo 
com o tipo e sabores de cada cerveja.

Quem quiser levar para casa um pouco da experiência poderá 
adquirir os kits e caixas de cervejas que estarão à venda no lo-
cal, além de outros produtos do mundo cervejeiro. As formas 
de pagamento dos produtos são dinheiro, cartão ou cheque.

AVISO

Espaços indisponíveis
Com o objetivo de garantir a segurança dos frequenta-
dores, desde a última semana, o Toboágua do parque 
aquático infantil passa por uma série de manutenções. 
Neste sábado (8/10), o local segue interditado para a 
conclusão dos serviços. 

Na segunda-feira (10/10), parte do estacionamento da 
área Náutica estará interditada para a poda de árvores.

9/10/2011
Domingo
Álvaro Veiga

8/10/2011
Sábado
Jorge Brasil
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disse o conselheiro nato Raif Jibran: 
‘começa uma nova era no Iate’”.

Na disputa pelo Conselho Delibe-
rativo, a grande vencedora foi a chapa 
“Unifi car”, que conquistou 811 votos, 
contra 673 da “Uniate”. O sócio Ednaldo 
Mesquita Carvalho, coordenador e um 
dos líderes do grupo eleito, agradeceu o 
apoio e a confi ança dos associados. “Os 
conselheiros eleitos são homens sérios, 
com valores muitos nobres e que deverão 

contribuir muito com os futuros avanços 
e melhorias no Iate. Agradecemos a cada 
um dos associados que confi aram no nos-
so projeto”, destacou.

Com o suporte do Tribunal Regional Elei-
toral (TRE), os processos de votação e de 
apuração foram bastante ágeis e os resul-
tados saíram em poucos minutos.

Iate bem representado na 
Regata Dia do Aviador
O Clube da Aeronáutica de Brasília sediou no último fi m 
de semana a Regata Dia do Aviador. E, mais uma vez, os 
velejadores do Iate fi zeram bonito em suas categorias. 
Na Flotilha Delta 26, o barco Scarpat, timoneado por José 
Roberto Ceolin, fi cou em 1º lugar, seguido pela embar-
cação Peter Black, comandada por Raul Frantini, em 2º. 
O velejador Carlos Wesstone, do barco Cayman, terminou 
em 3º. No Fast 230, Marcos Alberto Carraca chegou em 
2º lugar com o barco Paturi. Já o Veleiro Jaleco, de Jales 
Júnior, acabou em 2º na Flotilha Ranger 22. E, no Grupo 
Especial, o barco Bicho Solto, timoneado por André Proi-
te, conquistou a 2ª colocação.

Snipistas participam de clínica
Mais de 50 atletas participaram da Clínica de Snipe, realiza-
da no último fi m de semana (30/9, 1º e 2/10), no Iate Clube 
de Brasília. O treinamento intensivo ministrado por Rafael 
Gagliotti teve como tema “Regulagens e Velejada” e fez 
sucesso entre os participantes. O evento foi realizado na 
Antiga Sede e em regatas nas águas do Lago Paranoá. Ga-
gliotti trouxe mais conhecimentos e técnicas para futuras 
competições, além de motivar os velejadores da categoria e 
também movimentar os meninos da Classe Optimist.

Seguro Obrigatório para 
embarcações
Anualmente, é necessário fazer a renovação do seguro 
obrigatório para embarcações. É importante que todos 
verifi quem o vencimento do seguro para evitar transtor-
nos. De acordo com a Lei nº 8.374 de 30 de dezembro de 
1991, os barcos motorizados são obrigados a contratar o 
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Em-
barcações ou por suas Cargas (DPEM). Para mais informa-
ções, procure a Secretaria Náutica ou ligue: 3329-8747. 

NÁUTICA
ESPECIAL

O Dia das Crianças chegou, e o Iate Clube de Brasília preparou uma 
programação recheada de atrações especiais para os pequenos só-
cios. A partir das 10h desta quarta-feira (12/10), a garotada poderá 

se divertir na piscina de bolinhas, cama elástica, pula-pula, muro de escalada 
e Air Game. Além disso, haverá gincana criativa, com distribuição de brinque-
dos. O projeto Contador de Histórias também abrilhantará a festa no Ginásio 
de Esportes.

Como se não bastassem todos os brinquedos, o Iate reservou uma grande 
surpresa para as crianças. A apresentação dos personagens Pablo, Tyrone, 
Uniqua, Austin e Tasha, da série-animada de grande sucesso internacional, 
Backyardigans, que começará às 13h.

Enquanto tudo isso estiver acontecendo, a garotada poderá repor as ener-
gias com cachorro quente, sorvete, algodão doce, pipoca e refrigerante. Os 
lanches serão distribuídos gratuitamente durante todo o evento. Pinturas de 
rosto e o balão mania completam a festa.

Confi ra a programação:
10h – Recepção das crianças;
11h – Contador de histórias;
12h – Gincanas Criativas com distribuição de brinquedos;
13h – Apresentação dos personagens do Backyardigans;
13h40 – Gincanas Criativas com distribuição de brinquedos;
16h – Encerramento.

Dia das Crianças é no Iate

Novas vagas para degustação 
de cervejas especiais
Os ingressos para o Special Beer Day, no Iate Clube de Bra-
sília, terminaram na primeira semana de vendas. O sucesso 
foi tão grande que uma nova carga de 70 bilhetes já foi 
colocada à venda para um segundo dia de degustações. 
Portanto, além de 21 de outubro (sexta-feira), o evento 
será realizado também no dia 22 (sábado). Em virtude da 
previsão de chuvas para o período, o Special Beer Day foi 
transferido para a Antiga Sede. O preço é de R$ 25 para 
sócios e R$ 35 para convidados.

SOCIAL

SE BEBER, NÃO DIRIJA

O Special Beer Day
O evento será acompanhado de um beer sommelier, espe-
cializado nos produtos que serão consumidos. As cervejas 
disponíveis para degustação são as alemãs Hofbräu Origi-
nal, Erdinger Tradicional e Erdinger Pikantus, além da ho-
landesa La Trappe. Todas com teor alcoólico entre 5% e 8%. 
Para acompanhar a degustação, serão servidas salsichas, sa-
ladas de batata, queijos e frios, harmonizados de acordo 
com o tipo e sabores de cada cerveja.

Quem quiser levar para casa um pouco da experiência poderá 
adquirir os kits e caixas de cervejas que estarão à venda no lo-
cal, além de outros produtos do mundo cervejeiro. As formas 
de pagamento dos produtos são dinheiro, cartão ou cheque.

AVISO

Espaços indisponíveis
Com o objetivo de garantir a segurança dos frequenta-
dores, desde a última semana, o Toboágua do parque 
aquático infantil passa por uma série de manutenções. 
Neste sábado (8/10), o local segue interditado para a 
conclusão dos serviços. 

Na segunda-feira (10/10), parte do estacionamento da 
área Náutica estará interditada para a poda de árvores.

9/10/2011
Domingo
Álvaro Veiga

8/10/2011
Sábado
Jorge Brasil


