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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

Em Reunião Extraordinária realizada na última 
terça-feira (13), o Conselho Deliberativo 
aprovou por maioria o parecer da Comissão 
de Orçamento sobre a proposta de revisão 

orçamentária do exercício de 2016, apresentada 
pelo Conselho Diretor. A Comissão foi presidida por 
Maurício Carneiro de Albuquerque e composta por 
Alex Vieira Pinto e Roberto Gomes Ludwig.

O documento analisa e aprova a proposta do 
Conselho Diretor de reprogramação orçamentária, que 
visa assegurar o excelente funcionamento do Clube 
e os investimentos urgentes, sem onerar o Quadro 
Social. Existe hoje uma disponibilidade orçamentária 
em caixa de investimentos, cujo cronograma de obras 
não será executado integralmente até o final do ano. 
Ao mesmo tempo, o orçamento de Custeio necessita 
de reforço principalmente por conta da inflação, que 
ocasionou aumentos de produtos, taxas públicas, 
custos de serviços e de materiais essenciais para o 
perfeito andamento das atividades do Iate.

Essas elevações de preços  têm impactado 
fortemente no orçamento do Clube, mesmo com todo o 
empenho do Conselho Diretor durante o ano em conter 
despesas, com enxugamento do quadro funcional, 
modernização da iluminação para reduzir gastos com 
energia elétrica, eventos sociais e esportivos. Com 
isso, a Administração do Clube registrou dispêndio 
menor do que a receita captada, possibilitando o 
provisionamento das obrigações com a folha de 
pagamento e com compromissos permanentes de 
manutenção.

Neste cenário, a proposta do Conselho Diretor aloca 
R$ 1.022.589,80 de recursos, que seriam captados 
com a Contribuição de Investimento Patrimonial, para 
a receita da fonte da Contribuição de Manutenção, 
responsável pela cobertura das Despesas Correntes. 
Assim, o valor total de contribuição passará a ser de 
R$ 460,00, nos próximos quatro meses (setembro 

Conselho Deliberativo aprova proposta de 
revisão do orçamento de 2016 

Continua na página 3
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CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO DELIBERATIVO
ATO DELIBERATIVO 006/2016

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de 
suas atribuições estatutárias e regimentais (Estatuto, art. 81 e Regimento Interno, art. 45) e 
considerando as decisões tomadas na Reunião Extraordinária de 13 de setembro de 2016, faz 
saber que o Colegiado resolveu: 

I. por unanimidade, aprovar a Ata das Reuniões Ordinária e Extraordinária de 18 de agosto de 
2016;

II. por unanimidade, aprovar a Decisão nº 003/2016 da Mesa Diretora, determinada ad referendum 
do Colegiado; 

III.por maioria, aprovar a proposta do Conselho Diretor de Revisão do Orçamento do exercício de 
2016, nos termos do parecer da Comissão, com as emendas acatadas em Plenário. 

Brasília, 14 de setembro de 2016.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO Nº 023/2016 

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:
I. Tornar sem efeito a Decisão nº 022/2016, de 8 de setembro de 2016, publicada no 
Jornal do Iate, edição nº 037/2016; e

II. Constituir Comissão composta pelo Conselheiro Nato JOÃO CARLOS DE CASTRO 
ROLLER, como Presidente, pelo Conselheiro Efetivo EDWARD CATTETE PINHEIRO 
FILHO, como relator, e pelo Conselheiro Efetivo JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO, 
para emitir parecer sobre as propostas de alterações no Regulamento de Acesso ao 
Clube – RAC, encaminhadas pelo Sr. Comodoro e outras sugeridas por integrantes 
do Quadro Social. 

Brasília, 12 de setembro de 2016.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

Devido a mudanças estruturais para emissão de 
boletos bancários determinadas pelo Banco Central, a 
partir do próximo vencimento, dia 30/09/2016, o Iate 
Clube não emitirá mais os boletos dos Sócios com opção 
em Débito Programado em Conta Corrente. O serviço de 
débito automático permanece inalterado, e os Sócios que 
utilizam essa facilidade poderão verificar o detalhamento 
de suas despesas através do acesso restrito no site www.
iateclubedebrasilia.com.br. A data de débito não sofrerá 
alteração, mantendo-se no dia 05 de cada mês. Quaisquer 
dúvidas poderão ser esclarecidas na Tesouraria do Clube, 
telefones 3329-8712/8711 ou pelo email tesouraria@
iatebsb.com.br.

Mudanças no Débito Automático

TESOURARIA

Após atender a demanda dos Sócios para o uso de 
cartão de débito para a liquidação das transações junto ao 
Clube, foi verificada a grande aceitação dessa facilidade 
pelo quadro social. 

Sendo assim, a Diretoria Financeira do Iate comunica 
que, a partir de 06 de outubro de 2016, eliminará os 
recebimentos em espécie nos locais administrados pelo Iate 
Clube, como sauna, massagem e Ponto de Abastecimento. 
A partir desta data, somente serão aceitos os pagamentos 
das contribuições diversas em cartão de débito ou por 
meio de boleto bancário. Os concessionários continuarão 
operando sem alterações nas formas de pagamento atuais. 

Segurança Financeira

ATO DA COMODORIA AC 45/2016

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, o sócio patrimonial Sr. LUIZ ANDRE ALMEIDA REIS – P/2003 
do cargo Diretor de Engenharia, a partir do dia 16 de setembro de 2016.

Brasília, 16 de setembro de 2016.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 46/2016

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 engenheiro sócio patrimonial Sr. FAUSTO DE AUGUSTO CESAR M. 
CARNEIRO – P/2258 para o cargo de Diretor de Engenharia.

Brasília, 16 de setembro de 2016.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 47/2016

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere os 
incisos I e III, do artigo 91 do Estatuto do Clube. 
R E S O L V E
Art. 1º - CRIAR a Vice-Diretoria de Engenharia, com as seguintes atribuições:

I. Planejar, organizar e supervisionar, sob a orientação do Diretor de Engenharia, 
todas as atividades e eventos inerentes à Engenharia.
 
Art. 2º - NOMEAR, a partir de 16 de setembro de 2016 a sócia patrimonial Sra. 
CELINA MARIANO OLIVEIRA SILVA – P/2166 para o cargo de Vice-Diretora de 
Engenharia, sem prejuízo de suas atuais atribuições do cargo de Vice-Diretora de 
Iatismo.

Brasília, 16 de setembro de 2016.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro

ATOS
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PROPOSTA DE CONTRIBUIÇÕES PARA SETEMBRO A DEZEMBRO/2016
Item Situação Atual Aprovado

Contribuição de Administração Mensal R$ 398,50 R$ 460,00
Contribuição de Aplicação Patrimonial R$ 64,12 R$ 0,00
Total R$ 462,62 R$ 460,00

a dezembro). Para que o Sócio não seja onerado 
no conjunto das contribuições, haverá, no mesmo 
período, a suspensão da cobrança da Contribuição 
de Aplicação Patrimonial. “Faz-se necessário salientar 
que tal proposta não onera as contribuições aplicáveis 
aos dependentes, tampouco os preços praticados no 
Clube pelos diversos serviços prestados aos Sócios”, 
explicou Maurício Albuquerque.

Assim, o desembolso total básico dos Sócios (exceto 
aqueles isentos da contribuição de administração 
mensal) será de R$ 460,00, inferior ao atual de R$ 
462,12, como demonstra o quadro a seguir:

O valor de R$ 460,00 não será adotado como 
partida para a fixação da contribuição de administração 
referente ao ano de 2017.

Cabe ressaltar que, além da inflação, outro fator de 
grande influência na execução orçamentária de 2016 
foi a frustração de receitas causada pelo aumento da 
inadimplência no pagamento das contribuições de 
manutenção. Soma-se a isso o desempenho da receita 
da Sauna e Massagem que, até julho, arrecadou apenas 
56,6% do total previsto, um déficit persistente que 
sobrecarga as despesas de custeio. 

O Comodoro destaca que valor final a ser pago pelo 
Sócio será mais baixo que o atual e a reorganização 
do orçamento permitirá a realização de despesas 
importantes a serem realizadas, com benefícios diretos 

e significativos para os Associados. “Concentraremos 
esforços em atualizar vários equipamentos do Clube, 
como providenciar a reforma de alguns banheiros e 
vestiários, a modernização da Tribuna de Futebol, o 
mobiliário do Tênis, a recuperação asfáltica de áreas 
degradadas e o desassoreamento da Dársena Norte na 
Náutica, por exemplo. Há também despesas em partes 
da nossa infraestrutura que requerem certa urgência, 
como é o caso dos Geradores de Energia e da reforma da 
Rede de Água”, ponderou.

Edison Garcia ressaltou que, mesmo com essas 
alterações, serão preservados investimentos relevantes. 
“É importante registrar que a suspensão da cobrança da 
Contribuição de Aplicação Patrimonial não representa 
o cancelamento dos investimentos previstos para 2016, 
mas sim o adiamento de parte deles para o exercício 
seguinte, até mesmo porque seria impossível realizá-
los todos, integralmente, neste exercício”, pontuou o 
Comodoro.
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Parecer - Para o presidente da Comissão Fiscal, 
Albuquerque, a revisão do orçamento é um processo 
muito importante, com previsão no Estatuto do Iate. 
“Como em qualquer lugar, em casa ou na empresa, 
quando percebemos que a receita está caindo e a 
despesa está aumentando, temos que avaliar como 
equilibrar a situação. Uma solução seria cortar 
despesas, o que poderia prejudicar o próprio Sócio, 
diminuir intensidade e até qualidade dos serviços 
prestados. O outro caso seria aumentar receita, com 
reajuste na Taxa Mensal de Administração, que é 
a que paga as despesas de custeio”, disse. “Só que 
a sensibilidade, tanto do Conselho Deliberativo 
quanto do Diretor, em relação ao momento que o 
país atravessa e impacto no bolso dos Associados, 
a decisão foi de não onerar em hipótese alguma o 
Sócio”, continuou. Maurício explicou que não haverá 
cancelamento de investimento, que só foram adiados e 
serão realizados gradualmente, com o dinheiro que já 
existe, que foi arrecadado este ano, que está aplicado 
em conta específica e é suficiente para levar a diante 
investimentos já previstos. 

Para ele, a proposta demonstra uma preocupação 
muito grande dos Conselhos Deliberativo e Diretor em 
manter o Clube numa condição de prestar serviço de 
qualidade, mas onerando minimamente os Sócios. “É 
o que todo bom gestor tenta fazer”, pontuou. “Como 
membro do Conselho vejo o processo com bons olhos. 
A proposta demonstrou maturidade dos colegiados em 
lidar com um problema que é complexo e impacta 
no bolso do Sócio, o que nos preocupa”, completou. 
Segundo o conselheiro, o fato de a grande maioria 
ter votado a favor da aprovação foi importante para 
a comissão. “A aprovação dá condições para que o 
Conselho Diretor desenvolva suas funções”, concluiu.

O membro da Comissão Alex Vieira Pinto, 
elogiou a aprovação do parecer. “Houve por parte do 
Conselho Deliberativo o reconhecimento da gestão 
na administração dos custos do Clube de que era 
realmente necessário fazer uma ajuste provisório para 
viabilizar que Iate mantivesse serviços no mesmo 
padrão. O Conselho entendeu que a proposta era 
consistente e necessária”, disse. O outro membro da 
Comissão, Roberto Gomes Ludwig, compartilha da 
mesma opinião. “A decisão tomada veio ao encontro 
dos desejos dos Associados, que querem serviço de 
qualidade, com preço adequado”, falou.

Parecer elogiado - O parecer foi elogiado por 
vários conselheiros que se manifestaram na ocasião. 
O conselheiro Edward Cattete ponderou que o assunto 
deve ser tratado com maturidade e que todos devem 
se unir para trabalhar pelo bem do Clube. “A maior 
responsabilidade dos Conselhos Deliberativo e Diretor 
é trabalhar em conjunto, por um ambiente harmônico, 
para que o Associado sempre se sinta bem aqui no 
Iate”, ponderou.

O Conselheiro José Gomes de Matos parabenizou 
e agradeceu a Comissão pelo trabalho, segundo ele, 
exaustivo, profundo e esclarecedor. “É importante 
destacar que aqui devemos analisar as questões 
de modo sereno, sem paixões, sem rancores e sem 
partidos. Primeiramente devemos nos perguntar qual 
Iate queremos para nós e seguirmos juntos lutando 
pelos mesmos objetivos, o bem do Iate Clube de 
Brasília”, disse. 

Já o Conselheiro Marco Antônio Lacerda destacou 
a inteligência da solução encontrada para a adequação 
do Orçamento, sem onerar o Associado, bem como o 
trabalho árduo realizado pelo Conselho Diretor e pela 
comissão.

O presidente do Conselho Deliberativo, Rudi 
Finger, comentou a reunião do Pleno. “O tema é 
complexo e demandou uma discussão intensa entre 
os conselheiros, sempre tendo como prioridade o bem 
estar do Associado e o melhor para o Clube. O trabalho 
da Comissão foi muito aprofundado, cuidadoso, 
e buscou-se a solução mais equilibrada para o Iate 
Clube.” relatou. 
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Ainda tem vagas para alguns cursos oferecidos pelo 
Emiate. Confira abaixo! As inscrições podem ser feitas na 
Secretaria do Emiate, de segunda a sexta, das 8h às 18h. 
Mais informações pelos telefones 3329-8745 ou 9674-
7786.

Com a ajuda dos Amigos Voluntários, Sócios do Iate 
Clube de Brasília, o Emiate vem há alguns anos ajudando 
instituições de caridade como creches, asilos, casas de 
apoio a portadores de HIV, entre outros. Este ano, o Emiate 
quer ajudar ainda mais pessoas necessitadas. Assim, o 
setor disponibilizou um baú na Academia do Clube, para 
arrecadação de donativos (calçados, roupas, brinquedos, 
roupas de cama, roupas de bebê e acessórios, material de 
limpeza, alimentos, entre outros), em razão do Dia das 
Crianças. As contribuições podem ser deixadas também na 
Secretaria do Emiate, na Antiga Sede, ou nos demais baús 
do Emiate espalhados pelo Clube. Toda contribuição será 
bem-vinda.

Cursos disponíveis no 2º semestre Campanha de Arrecadação de 
Brinquedos para dia das Crianças

EMIATE

Aerodance: Segunda e quarta-feira, das 18h30 às 19h30, e terça 
e quinta-feira, das 10h às 11h
Local: Salão Social (pérgula)
Valor: R$ 60,00 por mês ou 180,00 por três meses
Professor: Cássio
Mosaico: Terça, das 9h30 às 12h, e quarta, das 15h às 17h30
Local: Sala de atividades antiga sauna
Valor: R$ 60,00 por mês ou 180,00 por três meses
Professora: Elinor  (Nonó) Inscrições Limitadas

A mais nova modalidade oferecida pela Academia do Iate, Jiu Jitsu, foi inaugurada no último sábado, dia 10. A inclusão 
da modalidade foi resultado de pleitos de vários Sócios era muito aguardada. A aula inaugural foi prestigiada por muitos 
alunos e contou com as presenças do Comodoro Edison Garcia e do Diretor do Espaço Saúde, João Uchôa, que na ocasião 
manifestaram satisfação em apoiar o pedido dos Associados, pois acreditam que esta arte milenar vem agregar ao Clube 
como instituição desportiva. Alunos matriculados na Academia que estiverem interessados podem se inscrever para as aulas 
Jiu Jitsu na recepção. As aulas são realizadas segundas, quartas e sextas, das 20h10 às 21h40, e aos sábados, das 11h10 às 
12h40.

Jiu Jitsu: Lançamento da nova modalidade da Academia
ACADEMIA
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Foi inaugurada ontem a exposição fotográfica “Todas as 
Cores de Brasília”, do fotógrafo Edu Vergara, no Cyber Café. 
Promovida pela Diretoria Cultural, a mostra ficará aberta para 
visitação de hoje até o dia 02 de outubro e traz 20 painéis com 
fotos inéditas que compõem o livro homônimo do fotógrafo, 
em homenagem à capital do Brasil. 

“Para quem aprecia a arte e o belo, Brasília é representação 
máxima da exuberância. Entre tantas outras apropriadas 
definições, Brasília é um encontro perfeito. Aqui, o contorno 
das formas naturais do cerrado casou com a luz que ilumina 
o traço marcante de dois ícones da arquitetura e urbanismo”, 
disse Vergara. Na exposição, os Iatistas podem conferir 
belas imagens que revelam o espírito futurista e misterioso 
da cidade e sua bela arquitetura. “Brasília tem um traçado 
urbanístico fora do comum e belíssimos monumentos a céu 
aberto, que fazem com que a capital seja uma obra de arte a 
ser apreciada”, disse o Diretor Cultural, Carlos Santiago.

O Iate In Concert superou as expectativas e proporcionou 
um espetáculo que ficará na memória dos Iatistas por muito 
tempo. O evento marcou de forma especial o Sócio Fundador 
Álvaro Sampaio. Na reunião do Conselho Deliberativo, 
realizada dia 13, Sampaio expressou seu grande orgulho 
e apreciação ao grande sucesso do evento, ao presentear 
o Comodoro do Iate, Edison Garcia, e o Diretor Cultural, 
Carlos Santiago, com medalhas exclusivas, que ele mesmo 
idealizou e mandou produzir. Segundo Sampaio, a ideia 
surgiu logo depois da realização da 2a edição do Iate in 
Concert e ele fez questão de homenagear o Comodoro, que 
foi o idealizador do evento, e o Diretor Cultural, que abraçou 
a ideia e fez um lindo show. “Ver tanta gente satisfeita, ficou 
na minha cabeça. A festa foi linda e me preocupei em prestar 
uma homenagem aos principais responsáveis em idealizar e 
realizar o evento, que contou até mesmo com a presença 
do governador e grandes patrocinadores”, explicou. “É uma 
festa incomum aqui no Iate, onde vai Fundador, Benemérito, 
Honorário, todo mundo, inclusive vi várias crianças 
assistindo e batendo palmas”, completou. O evento contou 
com o patrocínio do Banco de Brasília (BRB), Casa Thomas 
Jefferson e Vale Shop.

Com direito a um pôr do sol de tirar o fôlego e vista 
privilegiada do Lago Paranoá, o Iate in Concert agraciou a 
Sócios e convidados com um espetáculo emocionante da 
Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, com 
músicas clássicas e sucessos do cinema, sob a regência do 
Maestro Claudio Cohen. Além de um espetáculo musical de 
alto nível, o evento representou ainda uma ótima oportunidade 
para arrecadar donativos para aqueles que mais precisam. “O 
evento cultural que promovemos não teria sentido se não fosse 
aliado ao âmbito social. O espírito de solidariedade de Sócios 
e convidados, que doaram 2 kg de alimento não perecível, 
foi fundamental para o sucesso do projeto”, agradeceu o 
Diretor Cultural Carlos Santiago. As mais de seis toneladas 
de alimentos arrecadados foram entregues ontem ao GDF, 
nas mãos do Diretor de Segurança Alimentar e Nutricional 
da CEASA, Lucas Vallim Orrú, e serão destinados a entidades 
carentes cadastradas.

Exposição todas as Cores de Brasília Homenagem ao sucesso do Iate in 
Concert

CULTURAL

As atletas Iatistas fizeram bonito no II Campeonato 
Brasileiro de Voleibol Master Brasília, realizado de 07 a 
11 de setembro, no Clube da AABB, e conquistaram dois 
títulos de campeãs e um vice-campeonato. O torneio foi 
disputado entre 41 equipes, representando nove estados da 
Federação. Confira o resultado:

II Brasileiro de Voleibol Master Brasília

Doação dos alimentos do Iate in 
Concert 2016

VÔLEI

Campeã - Iate 
50+ Fem

Campeã - Iate/Aabb 
40 + Fem

Vice Campeã -Iate/Aabb 
45+ Fem
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A Semana de Vela JK foi encerrada no último domingo 
(11) e, nas duas semanas de evento, foram corridas 57 
regatas de 10 Classes de barcos, com 93 barcos inscritos 
e um total de 215 velejadores. O vento foi forte em quase 
todas as regatas e exigiu muito empenho das tripulações e da 
Comissão de Regatas (CR) do Iate, que mostrou competência 
para realizar as competições. A Diretoria de Esportes 
Náuticos parabeniza os funcionários do Clube e o sócio 
Guilherme Raulino, que fizeram a CR. O destaque ficou por 
conta dos alunos da Escola de Vela do Iate, que participaram 
ativamente de toda a programação da JK, seja na Clínica de 
Treinamento, regatas e treinos, com muita animação.

Os grandes campeões do Troféu JK foram: Frederico 
Viegas, com o barco Maitói 3 (ICB), pela classe Regra SMP2; 
e Rommel Castro, com o barco Aconchego (CMIC), pela 
classe Regra RGS-DF. O Troféu JK, prêmio transitório, fica 
exposto ao público no Memorial JK. Vale uma visita para 
checar todos os campeões deste troféu. O evento contou 
com o patrocínio da Mapfre/Brasília Seguros e o apoio da 
Federação Náutica de Brasília (FNB). Confira os resultados 
completos e as fotos no site www.iateclubedebrasilia.com.
br/nautica

Os pais dos velejadores da Classe Optimist (Turma C e 
D) organizaram uma confraternização com o objetivo de 
integrar as crianças e fortalecer a Flotilha que participará do 
Campeonato Brasileiro, que será em janeiro de 2017, em 
Vitória (ES). Na oportunidade, a nutricionista e Sócia Eliana 
Dutra ministrou uma palestra para os alunos da Escola de Vela 
Infantil. Eliana é esposa do Marcello Katalinic (Ziga), velejador 
que iniciou na Classe Optimist na década de 70 aqui no Iate 
Clube de Brasília e que está apoiando os pais e a Diretoria 
de Esportes Náuticos no desenvolvimento dessa Classe que é 
tão importante para formação de velejadores em nosso Clube.

Nos dias 17, 18, 24 e 25 de setembro será realizado 
o Campeonato da Flotilha 516 da Classe Snipe, aqui no 
Iate. A largada está prevista para às 13h30 no sábado e às 
9h30 no domingo. Mais informações pelos telefones: 3329-
8747/8748. As inscrições e as instruções de regatas estão 
disponíveis no site www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica

Seguindo o Plano Estratégico da Náutica para o 
desenvolvimento da Vela no Iate, neste sábado (17), terá 
início uma nova fase na reestruturação das Escolas de Vela, 
com o começo das aulas destinadas a ‘Vela Jovem’. Este 
termo é utilizado pela International Sailing Federation (ISAF) 
para incentivar crianças e adolescentes (menores de 19 anos) 
a velejar com classes de barcos precursoras das Classes 
Olímpicas. No Brasil, a Confederação Brasileira de Vela 
(CBVela) vem fazendo esse trabalho da ISAF e apoiando os 
clubes nessa ideia. As aulas da Vela Jovem serão ministradas 
pelo instrutor Gabriel Raulino aos sábados, às 14h. Na fase 
inicial serão utilizadas apenas a classe Laser Radial e 4.7. 
Gabriel Raulino é velejador experiente, campeão na classe 
Laser, e já atua como técnico do Iate nos treinamentos das 
classes Optimist, Laser e Snipe aos domingos pela manhã e 
nas quartas e sextas à tarde. “Temos confiança de que fará 
um grande trabalho à frente deste novo projeto do Clube”, 
disse o diretor de Esportes Náuticos, Flávio Pimentel. Mais 
informações na Secretaria Náutica.

Em atendimento ao artigo 9º do Regulamento Interno do 
Setor Náutico, a Diretoria de Esportes Náuticos comunica 
que haverá sorteio de vaga para veleiro, no pátio da Marina 
do Iate, hoje (sábado), às 11h, na Secretaria Náutica, bem 
como sorteio de uma vaga para jet ski no dia 01/10/2016 
(sábado), às 11h, na Secretaria Náutica. Os Sócios sorteados 
poderão trazer sua embarcação no prazo máximo de 90 dias, 
contados a partir da data do sorteio, lembrando que deve ser 
cumprido previamente o disposto nos artigos 3º e 14º do 
RISN. Também serão convocados os dois Sócios abaixo para 
vaga de jet ski, no pátio da Marina do Iate, devendo cumprir 
o mesmo prazo de 90 dias para trazer suas embarcações:

XXIII Regata JK – 3ª Semana de Vela 
JK

Palestra com Nutricionista para a 
Classe Optimist

Campeonato da Flotilha 516 da 
Classe Snipe

Vela Jovem

Disponibilidade de vaga para Veleiro 
e Jet Ski

NÁUTICA

Nº Tít. NOME DO SÓCIO TIPO
P/1930 Paulo de Tarso Prudente Santos Jet Ski
R/0062  Angela Alves de Araújo Jet Ski

Tendo em vista que a Proposta do Regulamento Interno do Setor Náutico 
está em processo de aprovação, estão suspensas temporariamente novas 
inscrições na lista de reserva para vaga de qualquer tipo de embarcação.
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COPA IATE DE 
DUPLAS 2016

• CATEGORIA MASCULINA:
• ABAIXO DE 45 ANOS;
• ENTRE 46 E 55 ANOS;
• ENTRE 56 E 65 ANOS;
• ACIMA DE 66 ANOS.

• CATEGORIA FEMININA:
• ABAIXO DE 55 ANOS;
• ACIMA DE 56 ANOS.

• PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
• 19/08 A 02/09

• PERÍODO DO TORNEIO:
• 05/09 A 18/09

/iatebsb @iatebsb @iatebsb @iatebsb

Siga-nos:
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Setor de Clubes Esportivos Norte, trecho 2, conjunto 4, Brasília-DF
(61) 3329-8700; Tiragem: duas mil unidades – www.iateclubedebrasilia.com.br

DIRETORES DO DIA
17/09/2016 – Sábado 

Danilo Mello
18/09/2016 - Domingo

Alarico Jacomo

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Gleysson Fernandes de Matos, Andre Boaventura Gomide, Marcos Cunha Rego, Luiz Carlos Moreira Martins, Monica Iannini Malgueiro

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.

ANIVERSARIANTES
17/09 Felipe Andre Pereira Ramos, Felipe Costi 
Santarosa, Claudia Nogueira da Cruz Torres, Marina 
Abadia Umbelina de Lima, Luiz Cesar Mendonca, 
Leomar Daroncho, Joao Paulo de Araujo Pagy, Gil 
Montenegro, Domingos Rubem Sales Uchoa, Antonio 
Gomes Moreira, Luiz Claudio Rezende Zem, Adriana 
Nery de Oliveira Hernandez, Luiz Eduardo G. Viola 
da Silveira 

18/09 Lim Kok Phing, Rosangela Villela Pedro, 
Manuel de La Camara Hermoso, Marcio Luiz de 
Matos Vantil, Nelson Fava, Cristiano Costa Queiroz, 
Eduardo Andres Ferreira Rodrigues, Cleider Alfredo de 
Oliveira, Ubirajane Andrade, Neusa Maria B. Teixeira 
Campos, Mabel de Melo Malheiros Bellati, Rogerio 
Ramos Ferraz, Marcelo Daniel Pagotti, Mariana 
Moreira Alves Mury, Celina Mariano Oliveira Silva, 
Germam Diaz Fernandez, Magdy Blass Selmy, Marcus 
Vinicius de Simoes Muniz, Fabiola de Luca Coimbra 
Bomtempo

19/09 Paulo Sergio Pereira, Lucas Ribeiro de Santa 

Ana, Gabriela Gomes de Assis, Davi De Carvalho 
Malheiros, Daniela Landim Paes Leme, Nagib 
Mohammed Abdalla Nassar,  Mario Marcio Moura 
de Oliveira, Decio Carvalho Wehbe, Thiers Moreira 
da Costa Filho, Halmelio Alves Sobral Neto, Gleuton 
Rocha Tavares, Monica Gama Monteiro, Murillo de 
Aragao, Natalia de Albuquerque Soares, Leonardo 
Freire Sampaio, Melissa Angrisani Santana, Marlene 
Ramos de Lima, Leone Mendes Souza

20/09 Ricardo Luis Silva Alves, Marcos Lopes Nalon 
de Queiroz, Rudi Finger Junior, Sidney Campos Silva, 
Heloisa Roriz Mendes D. de Morais, Petronio Portella 
Nunes Filho, Henrique Vargas da Costa, Jairo Eduardo 
Borges Andrade, Tiago Crivaro Lobo, Ana Amelia Sousa 
Bresani, Rodrigo Pessoa Rocha

21/09 Joao Pedro de Souza L. Caetano, Bernardo 
Cavalcanti Pessoa, Marco Campos Ferreira Porto, 
Debora Carneiro P. De Castro, Diogo Rocha de Morais, 
Aziz Jarjour, Luperce Dias Teixeira, Ana Carolina P. 
Mattos, Veronica Medeiros de Souza, Eduardo Dantas 

Ramos Junior, Amauri Serralvo, Isabel de Luca Coimbra, 
Marilia Alves de Matos, Renata Araujo Rodrigues de 
Amorim, Amauri Serralvo

22/09 Frederico Navarro e Melo, Patricia Queiroz 
Vilas Boas, Cesar Augusto Ramos Alcacio, Marcelo 
Marques Costa, Leonardo Carvalho Pessoa Guerra, 
Ciro Mascarenhas Falluh, Cristiano Diniz Mayrink, 
Winnie Jibran Hsieh Bernardes, Ciro Mascarenhas 
Falluh, Marcos Antonio de Mendonca, Guilherme 
Navarro e Melo, Marcos Allemand Lopes, Jane Mello 
Rosa, Antonio Perdomo Suarez, Guacira Valadares 
Guedes, Fabio Rivas de Almeida Fischer

23/09 Givon Siqueira Machado Filho, Rui Campos 
do Nascimento, Mai Fong Hwa Akaishi, Renato Sant 
Anna Mattos, Rubin Lemos, Samantha de Paiva, Marco 
Aurelio Martins de Araujo, Marcio Barreira de Ayrosa 
Moreira, Adriane Maria Pinhate, Bruno Bittar, Marita 
Sordo de Aquino, Marco Aurelio Branco Goncalves, 
Lorenza Longhi, Mariah Fagundes Rosa de Farias

NOVOS SÓCIOS

Neste fim de semana serão realizadas as semi-finais, 
dia 17, e finais, dia 18, da Copa Iate de Duplas de Tênis. 
Os jogos terão início às 9h. O torneio, que teve início no 
dia 05 de setembro, está reunindo 16 duplas da categoria 
abaixo de 45 anos masculino, 16 duplas entre 46 e 55 anos 
masculino, seis duplas entre 56 e 65 anos masculino, oito 
duplas acima de 66 anos masculino e 11 duplas femininas 
abaixo de 55 anos. 

Segundo o 2º Vice-comodoro, Gilson Luz, a maioria 
dos jogos realizados diariamente nas quadras de saibro 
do Iate são de duplas e existia uma demanda reprimida 
no calendário de eventos anuais por mais torneios 
de duplas. Assim, a Vice-Diretoria de Tênis supriu a 
necessidade com a realização de dois torneios anuais, 
a Copa Iate de Duplas, sendo um no primeiro semestre, 
de classes, e este no segundo semestre, por faixa etária. 
“O sucesso foi imediato e houve grande aceitação por 
parte dos tenistas. A cada etapa, a quantidade de duplas 
inscritas cresce significativamente e há grande interesse no 
acompanhamento dos jogos e esperamos um bom público 
presente nas semifinais e finais”, disse.

Copa Iate de Duplas

TÊNIS

A preservação ambiental sempre foi uma das 
prioridades do Iate Clube. Para celebrar o Dia Nacional 
do Cerrado, 11 de setembro, o DOL promoveu o plantio 
de mudas nativas nas áreas verdes do clube. Segundo o 
setor, Cerrado é conceituado como a savana com maior 
número de espécies vegetais e animais do planeta. São 
11.627 espécies de plantas nativas já catalogadas, 199 de 
mamíferos, 837 de aves, 1200 de peixes, 180 de répteis e 
150 de anfíbios. No entanto, a gradativa ocupação humana 
vem diminuindo sua área ano após ano. Segundo dados do 
Ministério do Meio Ambiente, cerca de 46% da área original 
já foi destruída. Calcula-se que 20% das espécies nativas 
e endêmicas já não ocorram em áreas protegidas e que 
pelo menos 137 espécies de animais estejam ameaçadas 
de extinção, o que gera uma importante reflexão sobre a 
importância de preservar áreas naturais e recuperar áreas 
degradadas pela atuação humana. Faça o mesmo! Plante 
uma árvore onde você mora!

Dia Nacional do Cerrado

MEIO AMBIENTE


