
CLIMA
12º C MÍN
27º C MÁX

Pancadas de chuva à tarde e à noite

13º C MÍN
28º C MÁX

Sol com muitas nuvens durante o dia.
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet

informe semanal do iate clube de brasília                                                                edição nº 31, 01 a 07 de agosto de 2015

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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

No próximo sábado 8 (sábado), o Iate realizará o 1º 
Torneio Comodoro de Motonáutica, com provas 
de Jet Ski e Rali de Regularidade de Lanchas. 

O evento contará com a participação do jovem Davi 
Prado, piloto de jet ski que traz no currículo vários 
títulos nacionais e internacionais nas várias modalidades 
(velocidade, slalom, free style, entre outras), e também 
de outros pilotos de renome nacional. 

 
Já no Rali de Regularidade de Lanchas, o destaque 

fica para a tecnologia empregada tanto na navegação 
quando na competência dos pilotos e co-pilotos, que 
deverão seguir à risca o percurso e as velocidades 
determinadas pela organização com o auxílio de GPS. 
Para garantir maior precisão dos resultados, a apuração 
será totalmente informatizada.

 Lembramos que embarcações (lanchas e jet ski) 
de Sócios estão isentas da taxa de inscrição. Demais 
interessados devem pagar uma taxa de R$ 100,00. 
Informações mais detalhadas em  www.iatebsb.com.br/
nautica.

Vem aí o 1º Torneio Comodoro
de moTonáuTiCa

Programação
7/8 (sexta):
Briefing do Rali de Regularidade de Lanchas. Espaço 
Gourmet da Náutica (entrada pela portaria Norte), às 
19h.
8/8 (sábado):
10h - Recepção dos Competidores de Jet Ski e Briefing
10h30 - Treino livre de Jet Ski
13h - Prova de Jet Ski
16h30 - Largada do Rali e Regularidade de Lanchas
19h - Confraternização e Premiação
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CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, 
no uso de suas atribuições estatutárias, C O N V O C A os senhores integrantes do 
Colegiado, composto por Conselheiros Natos, Efetivos e Suplentes convocados, com 
direito a voz e voto, para a REUNIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 76, I, “c” e “e”, 
do Estatuto, e, a seguir, para a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, prevista no art. 76, II, 
do mesmo diploma legal, a serem realizadas no dia 12 (doze) de agosto de 2015, 
quarta-feira, na Antiga Sede Social do clube, às 19h, em primeira convocação, ou, às 
19h30, em segunda e última convocação, com a seguinte ORDEM DO DIA:

REUNIÃO ORDINÁRIA

Item I – Apreciar o Relatório das Atividades do Conselho Diretor, inclusive quanto 
aos investimentos previstos e executados, referentes ao 1º semestre de 2015.

Item II - Deliberar sobre o processo eleitoral do Iate Clube de Brasília, para o biênio 
2015/2017.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Item I – Deliberar sobre as propostas de concessões de Títulos Honoríficos, categoria 
“Benemérito”, ao ex-Presidente Luiz Augusto Castro de Macedo, indicado pela Mesa 
Diretora do Conselho Deliberativo, e ao ex-Comodoro Nelson Campos, indicado 
pelo Conselho Diretor; e categoria “Honorário”, aos senhores Roberto Alvarenga, 
indicado pela Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, e César Augusto da Silva 
Castro, indicado pelo Conselho Diretor. 

Item II – Deliberar sobre proposta de ampliação de finalidades da Conta de 
Investimentos “Recuperação Telhado do Ginásio Peteca/Cobertura de Quadra de 
Areia”, possibilitando a substituição da iluminação esportiva com uso de LED.

Item III – Assuntos Gerais.

Brasília, 31 de julho de 2015. 

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

Atos e ContrAtos

ConseLho deLIberAtIvo

campanha da solidariedade

atividades no 2º semestre

O EMIATE, através dos Amigos Voluntários, movimento 
formado com apoio dos Sócios do Iate Clube de Brasília, 
vem há alguns anos ajudando instituições de caridade 
como creches, asilos, casas de apoio a soropositivos, 
entre outras. No ano de 2015, a meta é bater recordes e 
ajudar ainda mais pessoas necessitadas.

Por isso, as captações já estão em pleno vapor: um 
baú já está dentro da Academia do Clube, a fim de 
arrecadar donativos (calçados, roupas, brinquedos, 
roupas de cama, roupas de bebê e acessórios, material 
de limpeza, alimentos e outros). As contribuições podem 
ser deixadas também na Secretaria do Emiate, localizada 
na Antiga Sede, ou nos baús do Emiate espalhados pelo 
Clube.

Vale reforçar que toda a contribuição será bem-vinda 
e que desde já agradecemos seu apoio, fundamental 
para o sucesso deste trabalho.

Informamos ao quadro social que as atividades do 
Emiate retornam a partir do dia 3 de agosto (segunda-
feira), sendo que as inscrições dos cursos estarão 
disponíveis na Superintendência a partir do dia 25 de 
julho aos sábados e domingos, sempre das 9h às 16h ou 
na Secretaria do Emiate, de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h. Confira os dias e horários na tabela:

Programação
aulas de Yoga ao ar livre (aos domingos aberto ao público)
Dias: 12/07 e 26/07
Local: Ao lado do Pergolado
Horário: 10h 
Professora: Marcelle Lago
Somente neste período de férias
Curso de Pintura com a professora Jaqueline eickhoff
 Toda as segundas-feiras (desde 18/5)
 Horário de realização das aulas: 14h às 17h
Local: Sala de atividades na Antiga Sauna
Valor: R$ 60,00 (por mês) ou R$ 180,00 (curso completo) 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 006/2015

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 18 de agosto de 2015, às 
14h, na Sala de Reunião da Comodoria, propostas comerciais observando a melhor 
técnica e preço para a CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA DESTINADA 
À EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO RAMO NÁUTICO, DENOMINADA OFICINA 
MECÂNICA NÁUTICA.

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

Brasília, 31 de julho de 2015.

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Presidente da Comissão

ATO DA COMODORIA AC 33/2015

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso III, do artigo 91 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

NOMEAR o sócio patrimonial Sr. ALEXANDRE JOSE AMARAL FERREIRA – P/1343  
para o cargo de Vice-Diretor de Beach Tênis.

Brasília, 30 de julho de 2015.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro 

ATO DA COMODORIA AC 32/2015

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso III, do artigo 91 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

EXONERAR, a pedido, a sócia patrimonial Sra. THAIS KIMURA CARDOSO DE 
OLIVEIRA – P/1797 do cargo de Vice-Diretora de Beach Tênis.

Brasília, 30 de julho de 2015.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro

eMIAte
botequim de sexta está de volta

Vem aí mais uma edição do Botequim de Sexta! 
No próximo dia 7 de agosto, o Espaço Poliesportivo 
Sul recebe o evento que reúne o quadro social e 
convidados, a partir das 20h, com música ao vivo de 
todos os estilos, pista de dança com jogo de luz e muito 
mais. Para participar, basta trazer bebida e tira-gosto de 
sua preferência. Aniversariantes também são muito bem-
vindos e podem comemorar com a gente, não esqueça 
de trazer o bolo. Participe!
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abertura da escolinha de Vela

campeonato do 7° distrito da classe 
star

tradicional regata comodoro premia 
os participantes

torneio de inverno da classe snipe

convocação para uso de vaga de 
embarcação

náutICA

Neste sábado (1º) haverá a abertura do 2º semestre da 
Escolinha de Vela, a partir das 10h, no Espaço Gourmet 
da Náutica. Se você ainda não matriculou seu filho e/ou 
sua filha, nossa equipe estará a postos para recebê-lo(a), 
explicando o novo formato da Escolinha (atividades, grade 
horária e outras informações). Participe!

Não deixem de acompanhar o Campeonato do 7° 
Distrito da Classe Star que começou na quinta-feira (30/07) 
e vai até amanhã (02/08). Quatorze duplas de renomados 
velejadores do Brasil estão disputando o título mais 
cobiçado pela Classe. Não percam este belo espetáculo!

Em cerimônia realizada na noite da última quinta-
feira (30), a Diretoria Náutica premiou os competidores 
que participaram da Regata Comodoro, bem realizou 
o lançamento do Campeonato 7º Distrito da Classe Star. 
No sábado (25), houve recorde de participantes na regata 
de veleiros cabinados, mas o vento fraco não permitiu a 
conclusão da prova, que foi adiada para a Semana de Vela 
JK, no final de agosto.

Na ocasião, várias autoridades prestigiaram a 
premiação. O presidente da Associação Internacional 
da classe Star e da Comissão Nacional de Atletas (CNA), 
Lars Grael, demonstrou satisfação com a volta de algumas 
competições e parabenizou o evento. “Embora o Iate seja 
um clube social e esportivo, ele tem vocação náutica. 
Então, nada mais emblemático que celebrar a regata, a 
classe Star e todos que contribuíram para a condução do 
Clube”, disse o diretor técnico da Confederação Brasileira 
de Clubes (CBC).

Para o Comodoro Edison Garcia, os méritos desta 
competição destinam-se a todos os envolvidos. “Quando 
se fala em Comodoria, entendo Conselho Diretor. Esta não 
é uma homenagem só a mim, mas aos que se dedicam 
voluntariamente pelo ICB”, agradeceu.

Além dos ex-comodoros, fundadores, Sócios e diretores, 
estavam presentes o subsecretário de Esporte e Lazer, 
Célio René, o secretário de Estado de Justiça e Cidadania, 
João Carlos Souto, o administrador de Brasília, Igor 
Tokarski, além do subsecretário do Na Hora, Saulo Diniz 
e o presidente da Federação Náutica de Brasília, Roberto 
Renner. O resultado completo pode ser consultado no site 
www.iatebsb.com.br/nautica.

Cinco duplas de velejadores da Seleção de Vela do ICB 
estiveram em Salvador/BA na semana passada para participar 
de uma clínica e representar o Clube no Torneio de Inverno 
da Classe Snipe. Esta campanha faz parte da preparação para 
o Campeonato Mundial Júnior da Classe, que será realizado 
na Itália, em setembro. O Clube dominou na categoria Júnior 
com Felipe Rondina e Luís Felipe Boani na 1ª colocação, 
seguidos de Gustavo Macedo e Christian Shaw (2º) e Lucas 
Faria e Caio Uchôa (3º). Na categoria Sênior, Felipe Meira 
e Alexandre Kronemberger, nosso Vice-Diretor de Iatismo, 
terminaram na 3° colocação. Parabéns aos nossos atletas!

Conforme artigo 9º do Regulamento Interno do Setor 
Náutico, a Diretoria de Esportes Náuticos comunica que 
estão convocados os Sócios relacionados abaixo para 
apresentar a documentação necessária à utilização de 
vagas para pranchas e caiaques com comprimento de 
até 4,20 metros (prateleira), os quais deverão trazer a sua 
embarcação no prazo máximo de 90 dias. Vale ressaltar que 
a embarcação somente poderá ser registrada cumprindo-
se os artigos 3º e 14º do Regulamento Interno do Setor 
Náutico, além da apresentação de fotos do material (casco 
e acessórios), bem como todas as especificações, tais como 
marca, modelo, cor predominante, tamanho (comprimento 
e largura), acessórios (remo, quilha, capa, vela, mastro, 
entre outros) e nº de série, se houver. Sugerimos que os 
acessórios sejam guardados em box, de acordo com 
a disponibilidade do Setor Náutico. Mais informações 
poderão ser obtidas na Secretaria Náutica pelos telefones: 
3329-8747 / 3329-8748.

P/1280 Ana Carolina Bolognanni de S. S. F.Lobo Caiaque
P/1337 Miguel Borges SUP
P/447 Ana Maria Delmonte Pereira Filha Caiaque
P/2583 Rodrigo Adler de Assunção SUP
P/3348 Carlos Henrique Casales Viegas de Lima SUP
P/2946 Nathanael Peregrino Bloomfield Caiaque
P/0663 Marcello Augusto Castro Varella Caiaque
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tênIs Atenção, sóCIo

esportes

CurtA

ACAdeMIA

iatistas são campeões brasileiros no 
interior paulista

saiba mais sobre a lei antifumo

objetos perdidos serão encaminhados 
à doação

Sediado em Ribeirão Preto/SP com quase 300 
inscritos, o Tennis Country Club foi palco na última 
semana do Campeonato Brasileiro de Seniors 2015. O 
Iate Clube de Brasília, sempre competitivo, conquistou 
dois títulos significativos.

 
A tenista Marilena Mendes foi campeã brasileira de 

simples e vice-campeã de duplas na categoria 70 anos 
Feminino. Já o tenista Rômulo Gonçalves Jr. foi campeão 
brasileiro de duplas na categoria 55 anos Masculino. 
Parabéns aos atletas! 

O Iate Clube de Brasília, através da Vice-Diretoria de 
Voleibol, convida todas as crianças e adolescentes entre 
7 e 14 anos para frequentarem as aulas da Escola de 
Voleibol de Quadra. O reinício das aulas está marcado 
para 4 de agosto (terça-feira), na Quadra Poliesportiva 
Coberta, próxima ao Campão. Os treinos acontecerão 
às terças e quintas-feiras, das 15h às 16h (7 a 10 anos) e 
das 16h às 17h (11 a 14 anos). As inscrições devem ser 
feitas na Secretaria de Esportes. Mais informações: 3329-
8752/8753.

Participe da escola de Voleibol de 
Quadra

interdição do vestiário masculino da 
Piscina semiolímpica

circuito iate clube de brasília - etapa 
inverno 2015

Informamos ao quadro social que no período de 3 a 14 de 
agosto o vestiário masculino da Piscina Semiolímpica estará 
interditado para revitalização da pintura. Contamos com a 
compreensão de todos.

A Lei 12.546/2011, conhecida popularmente como 
Lei Antifumo, foi regulamentada há um ano e entrou 
em vigor em dezembro do ano passado, definindo a 
proibição no consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, 
cachimbos e outros produtos fumígenos em locais 
de uso coletivo, públicos ou privados, como halls e 
corredores de condomínio, restaurantes e clubes, onde o 
ambiente esteja parcialmente fechado por uma parede, 
divisória, teto ou até mesmo um toldo. Os narguilés 
e cigarros eletrônicos também estão vetados. A Lei 
não restringe o uso do cigarro em vias públicas e nas 
residências. Diante disso, fica permitido fumar somente 
em casa, em áreas ao ar livre, parques, praças, áreas 
abertas de estádio de futebol, vias públicas e tabacarias 
voltadas especificamente para esse fim. Assim, sempre 
respeitando as normas, o Iate Clube de Brasília solicita 
a compreensão e respeito para com o cumprimento da 
referida Lei.

O “Perdidos e Achados”, localizado no Departamento 
de Operações e Logística (D.O.L.), informa que todos 
os objetos lotados no setor serão doados para uma 
instituição de caridade. Diariamente, o departamento 
recebe dezenas de materiais que são esquecidos nas 
dependências do Clube, onde são catalogados e inseridos 
numa planilha atualizada diariamente. Sócios têm um 
prazo de 90 dias para resgatar seus pertences, passado 
este período, os objetos são encaminhados à doação.

Vem aí mais uma etapa do Circuito Iate Clube de 
Corridas – Etapa Inverno. No próximo dia 2 (domingo), 
tire seu tênis do armário e participe da corrida que é 
sucesso no Clube, com participação expressiva em 
edições anteriores. A largada será na Portaria do Tênis, 
às 9h, e a chegada no Quiosque do Atleta, próximo a 
Antiga Sauna. As inscrições são gratuitas e devem ser 
feitas na recepção da Academia até às 12h do dia 1º de 
agosto (sábado).

 
Serão 5,3km de muito suor e determinação 

acompanhados dos cuidados da equipe da Academia, 
que disponibilizará massagista e UTI Vida, além de um 
coffee break com água, sucos, frutas e muito mais. Os 
três primeiros colocados serão premiados com troféus, e 
os demais corredores serão consagrados com medalhas 
pela participação. A entrega dos kits será feita no local 
da largada, a partir das 8h. Todos estão convidados. Mais 
informações na Academia ou pelo telefone 3329-8755. 
Participem!
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CuLturAL

iate sedia exposição “a expressão das 
imagens” 

recital solidário no iate clube com a 
Pianista regina moura

show “mon amour” com luciana 
luppy

Os trabalhos de José Maciel geram no observador 
diversas indagações logo à primeira vista. Um elemento 
fundamental está na forma de construção dos rostos que 
nos apresenta. Se, por um lado, são caracterizados por 
certa geometria, por outro, trazem sutis interrogações.

Na exposição “A expressão das imagens”, o artista traz 
ao Iate Clube obras que propõem indagar o ser humano 
naquilo que mais o incomoda e o fascina: a própria 
existência. As eternas perguntas sobre a nossa origem, 
existência presente e perspectivas de futuro são derivadas 
de propostas visuais em que o público não fica indiferente, 
mas é instigado e questionado. O coquetel de abertura 
será no dia 19/8, às 19h30, na Antiga Sede. A exposição é 
aberta ao público no dia 20/8, de 9h às 18h, e no dia 21/8, 
de 9h às 12h. Confira os horários de visitação e não perca!

Nascida em Brasília, com o coração carioca e alma 
francesa, a cantora Luciana Luppy, já bastante conhecida 
dos brasilienses, traz a turnê do seu novo show entitulado 
“Mon Amour” para o Teatro da Aliança Francesa! Uma 
parceria com a Diretoria Cultural do Iate Clube de Brasília 
promete aquecer os corações dos Associados!

 
No show, Luppy oferece um repertório que traz Chico 

Buarque e outros clássicos que renascem bilíngues em sua 
voz, em obras de Caetano Veloso, Vinícius e Tom Jobim, 
para o deleite dos amantes da Bossa-Nova.

 
O show “Mon Amour” será nos dias 22 e 29 de agosto 

e 5 e 12 de setembro. Associado do Iate poderá aproveitar 
esse evento inesquecível com 50% de desconto sobre a 
meia-entrada! Para ter o benefício, basta apresentar a 
carteirinha social do Clube. Os ingressos estarão à venda 
a partir do dia 6/8 (quinta-feira) na Aliança Francesa, na 
708/709 Sul. Mais informações pelo telefone 3329-8759. 

O projeto Encontro das Artes, promovido pela Diretoria 
Cultural do ICB, mais uma vez irá aliar música da melhor 
qualidade e compromisso social com os que mais precisam. 
No Recital Solidário do Iate Clube, que será realizado 
no próximo dia 13, será a vez da pianista Regina Moura 
executar clássicos da música erudita e grandes sucessos da 
MPB para deleite dos Associados. 

Regina é formada em piano pela Escola de Música da 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), onde foi 
laureada por 3 anos consecutivos com o Prêmio Villa-Lobos, 
outorgado ao aluno que obteve as maiores notas de todo o 
corpo discente da Escola. A pianista tem no seu currículo 
apresentações em diversos países, como Argentina, Estados 
Unidos, Japão, Espanha e França.

Regina conta como será o espetáculo, que promete 
agradar aos presentes com música da melhor qualidade. 
“Irei tocar músicas eruditas e populares. Antes das 
apresentações, eu gosto de falar um pouco sobre a história 
de cada uma das músicas. Acho isso muito importante”, 
disse. 

O recital, que será realizado na Pérgula do Salão Social, 
promete ser concorrido, visto que só serão disponibilizados 
300 ingressos para o evento. Para garantir o seu, basta trocar 
uma lata de leite em pó por um ingresso a partir do dia 3 
de agosto (segunda-feira) na Superintendência do Clube, 
das 9h as 17h30. Não deixe para a última hora! Contatos: 
3329-8759 / 3329-8708 / 3329-8714
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DIRETORES DO DIA

01/08/2015 – Sábado
 Arnaldo Martins

02/08/2015 – Domingo
Alarico Jácomo

AnIversArIAntes
1º/08 Reinaldo Amarante Neto, Bruno Dourado Freire, 
Sálvio Medeiros Costa Filho, Mila Maria de Lima Gomes 
e Umbelino Lobo, Beatriz Pinheiro Sales, Gina Maria 
Freitas Barroso, Vânia Perillo Fiuza Abreu, Nelson Mozart 
Morro e Rodrigo Luiz de Azevedo F. Bettamio. 

02/08 Carlos Henrique Casales V. de Lima, Sylvia 
Regina Aguiar Dischinger, Ricardo Sérgio Maia 
Bezerra, Rita Maria de Miranda Magalhães,                                              
Paula da Rin Souza, Jacques Rocha Velloso,                                                        
Suzana Cristina Leite, Marco Aurélio Corrêa Tavares,                                                
Fernando Augusto Nunes de Oliveira, Paulo Roberto 
Lenzi, Ruy Coutinho do Nascimento, Gustavo Sousa 
Marques Miziara, Joaquim Octaviano Ferreira e 
Cassandra Lopes Lima do Amaral.     

03/08 Adriano Santos de Sousa Lima, Carlos Emanuel 
dos Santos Paiva,  Natália Serralvo, Marcílio Moreira 
Borges, Vandenbergue dos Santos S. Machado, Rogério 

Blass Staub,  Renato André de Paula, Luís Roberto Daisson 
Santos, José Maria Rabelo, Arthur Paes Wittenberg,                                                   
Wilson Flávio Garcia, Carlos Alexandre Garcia Gama 
Rocha e Tadziu Soares Jancoski.  

04/08 Steven Svaton, Ângela Rodrigues Borges,                                      
Bernardo de Alcântara e Franca, Marcelo Monteiro 
Soares, Viviani Dourado Jordão Neto, Renata Braga C. 
de Miranda, Marta Maria Franco Diniz de Rezende, Ana 
Amélia Meneses Fialho Moreira,  Moisés do Espírito Santo 
Júnior, Patrícia Vieira Stamm Fischer, Carlos Hamilton 
Vasconcelos Araújo, Gabriel Pereira Fortes e Fernando H. 
P. de A. Vasconcelos.  

05/08 Sérgio Leite Rodrigues, Guilherme Maciel Lúcio, 
Pablo Balduíno de Magalhães, Cilene Maria Guimarães 
Coelho Mascarenha, Ana Cláudia de Arruda Santos, José 
Ney Passos Dantas, Flávia Motta Coelho, Elizabeth Jana 
Mello de Faezy, Nabil El Haje Lobo, Jorge Luiz Salomão, 

Patrícia Viana Timponi, Sybele Medeiros Cavalcanti de 
Queiroz, Roberto Velloso, Maria D Arc Lopes Beserra,                                                    
Alexandre Lage Costa, Guilherme Ton Back Faria,                                                     
Adnan Abdul Kader Yahya e André de Sá Braga.   

06/08 Lúcio das Neves Macedo, José Mauro Esteves dos 
Santos, Marco Antônio V. Tavares de Lacerda, Maria do 
Carmo Peixoto Silveira,                                              Lara 
de Podesta Haje e Edenílson dos Santos Carvalho Júnior.  

07/08 Francisco Oliveira Thompson Flores, Débora 
Penteado Melles G. Gonçalves, João Ernesto Rios, 
Rommel Augusto da Silva Castro, Giovana Maria Pires 
Vieira, José Natécio Cruz, Guilherme Gomes Maltez   
Patricia Romano de C. Pinto, Wellington Santos da 
Silveira, Luiz Alberto de F. B. H. Barbosa, Pedro 
Sayão Araújo de Sá, Bernardo Gallo Cassini Cardillo,                                        
Isamara Seabra, Henrique de Oliveira Andrade e                                                                         
Mariana Braga Alves de S. Neves.                

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

Rafael Paulo Soares Pinto, Flavio Marques Terra, Antonio Carlos de Gouvea Junior, Marcelo Dantas Marinho
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.


