
CLIMA
15º C MÍN
25º C MÁX

Sol com algumas nuvens. Não chove.

14º C MÍN
26º C MÁX

Sol com algumas nuvens. Não chove.
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet

informe semanal do iate clube de brasília                                                             edição nº 26, 27 de junho a 03 de julho de 2015

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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

Coisa boa é estar de férias. Nada de dever de casa, de 
estudar para provas. Bom mesmo é poder acordar 
mais tarde e ficar sem preocupação alguma que 

não seja brincar e se divertir. Mas estar apenas de férias 
não basta. Para a criançada de 4 a 13 anos curtir de 
verdade, melhor mesmo é fazer parte do time da Colônia 
de Férias do Iate. De 4 a 17 de julho, o Clube oferece 
uma programação completa e recheada de atividades.

E o que não faltam são atividades divertidas para 
fazer na colônia. Os pequenos participarão de show de 
mágica, passeios de barco e externos, oficinas de circo, 
teatro, dança, música e capoeira, além de gincanas e 
brincadeiras em piscinas, filmes, campo de futebol, 
quadra de areia e quadra de peteca. 

Outra opção para a meninada é Vela na Férias.  
Durante duas semanas os participantes terão aulas de 
iniciação à vela, cooperação e disciplina, salvatagem, 
marinharia e execução e utilização dos nós. Para 
participar, é preciso ter entre 8 e 14 anos. Aqui, a 
meninada aprende os segredos do mundo náutico e se 
encanta ainda mais pela vela. 

Colônia de Férias: alegria
e diversão é no iate Clube

Inscrições abertas

Você que ainda não inscreveu a criançada, pode 
procurar a Superintendência de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h, e aos sábados e domingos, das 9h às 
15h. Para os Sócios, mais uma facilidade: para quem 
inscrever duas ou mais crianças, é possível parcelar em 
até 3 vezes no título. Para quem inscrever somente uma 
criança, o parcelamento pode ser feito em até 2 vezes 
no título. Vale lembrar que as inscrições podem ser feitas 
para uma ou duas semanas e podem ser pagas também à 
vista. Irmãos tem desconto de 10% a 20% e os alunos do 
CIATE têm desconto de 30%. A programação completa 
está disponível no site do Clube. Mais informações pelos 
telefones 3329-8726 / 3329-8727. Confira os preços. 

49ª COLÔNIA DE FÉRIAS 19ª VELA NAS FÉRIAS

VALORES VALORES

1 semana (Sócio):        R$ 279,00 Sócio:        R$ 345,00

1 semana (convênio):  R$ 289,00 Convênio: R$ 355,00

1 semana (não sócio): R$ 359,00 Não-sócio R$ 495,00

Desconto para duas semanas (Sócio): R$ 399,00

2 semanas (convênio):  R$ 409,00

2 semanas (não sócio): R$ 550,00

INCLUSO EM AMBOS EVENTOS CAMISETA, BONÉ, SUCO DE UVA E REFRIGERANTE
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IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 024/2015

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais, e com fundamento nos arts. 22, § 1º; 23 e 75, inciso XIV, do Estatuto, e no art. 
16, inciso IX, do Regimento Interno do Colegiado, 
RESOLVE

Constituir Comissão composta pelos Fundadores e Beneméritos ÁLVARO ALBERTO SAMPAIO e LÉO 
SEBASTIÃO DAVID, e pelos ex-Comodoros e Beneméritos GEORGE RAULINO e ENNIUS MARCUS 
DE MORAES MUNIZ, para, sob a presidência do primeiro, relatar 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 “HONORARIO”, aos associados ROBERTO ALVARENGA, indicado 
pela Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, e CÉSAR AUGUSTO DE SILVA CASTRO, indicado pelo 
Conselho Diretor. 

Brasília, 25 de junho de 2015.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 025/2015 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais, e, em conformidade com o art. 114, §§ 1º e 2º, do Estatuto, c/c o art. 16, inciso IX, 
do Regimento Interno do Colegiado, 

RESOLVE:

CONSTITUIR Comissão Eleitoral, com a incumbência de acompanhar, observar e fazer cumprir as 
disposições estatutárias, normas e instruções disciplinadoras do processo eleitoral, a serem aprovadas pelo 
Conselho Deliberativo em agosto próximo (Estatuto, art. 76, I, “e”), bem como de promover a realização das 
Eleições Gerais para o biênio 2015/2017, e DESIGNAR, para integrá-la, sob a presidência do primeiro, o ex-
Presidente e Benemérito AMAURI SERRALVO, e os Conselheiros Natos JOÃO CARLOS DE CASTRO ROLLER 
e MAURO DINIZ BRUMANA, como representantes do Conselho Deliberativo, e, como representantes do 
Conselho Diretor, os Diretores RAFAEL HORA AIMONE e MÁRCIO SIMÃO.

Brasília, 26 de junho de 2015.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
DECISÃO CONJUNTA Nº 001/2015

O COMODORO e o PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso de 
suas atribuições estatutárias e regimentais,

RESOLVEM:
 
Constituir Comissão Especial composta pelo Conselheiro Efetivo FLÁVIO MARTINS PIMENTEL, seu 
Presidente, pelo Diretor do Espaço Saúde, FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO, seu relator, pelo Conselheiro 
Nato JOÃO RODRIGUES NETO, pela Conselheira Convocada CELINA MARIANO OLIVEIRA SILVA 
e pelo Diretor de Esportes Náuticos, MAURÍCIO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE, com o objetivo de 
atualizar o Regulamento Interno do Setor Náutico.

Brasília, 25 de junho de 2015.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro  

 
RUDI FINGER

Presidente do Conselho Deliberativo

ATO DA COMODORIA AC 25/2015

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. RAFAEL HORA AIMONE – P/3410 para o cargo de Diretor Secretário, 
ficando dispensado do cargo de Vice-Diretor Secretário.

Brasília, 26 de junho de 2015.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro

 ATO DA COMODORIA AC 24/2015

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, o sócio patrimonial Sr. CARLOS ALBERTO FERREIRA JÚNIOR – P/2208 do cargo 
de Diretor Secretário, permanecendo no cargo de Diretor Administrativo e de Recursos Humanos.

Brasília, 26 de junho de 2015.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2015

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 14 de julho de 2015, às 14h, na Sala 
de Reunião da Comodoria, propostas comerciais observando o menor preço para a AQUISIÇÃO DE 
UM CAMINHÃO TIPO ¾, NOVO, ZERO QUILOMETRO; UMA CARROCERIA EM MADEIRA; E UM 
GUINDASTE VEÍCULAR HIDRÁULICO.

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, 26 de junho de 2015.

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Presidente da Comissão

ConseLho deLIberAtIvo

Atos e ContrAtos MeIo AMbIente

O frio chegou, os casacos e botas saem dos armários, os 
banhos se tornam mais demorados e, automaticamente, a 
população começa a adotar hábitos que acabam pesando 
nas contas de água, luz e ainda causam danos ao nosso 
planeta. No inverno, o valor da conta de luz costuma 
aumentar, mas atitudes simples podem gerar uma economia 
para o ano todo, além de ajudar o planeta. Veja algumas 
dicas:

consumo consciente no inverno

A manhã do último dia 14 foi diferente no Iate Clube 
de Brasília. Crianças de diversas idades se reuniram para 
comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente com atrações 
superdivertidas, além de se deliciarem com pipoca, mini-
churros, algodão doce e cachorro-quente.

Na ocasião, atividades foram promovidas com as 
crianças de forma didática e descontraída visando ressaltar 
a importância de agir em prol da preservação da natureza.

dia mundial do meio ambiente é 
celebrado com muita animação

DICAS PARA REDUZIR O CONSUMO

√ Os chuveiros elétricos regulados no modo inverno promovem um gasto de 
energia até 30% maior se comparado com outras épocas do ano. Você não 
precisa abrir mão do banho quentinho, mas evite banhos longos;

√  Aproveite a luz natural e abra janelas e cortinas durante o dia; 

√  Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou leds, que gastam de 
60% a 80% menos energia;

√ Passe, de uma só vez, a maior quantidade possível de roupas;

√  Quando não estiver usando um eletrodoméstico, retire-o da tomada. Não 
deixe seus aparelhos em stand by;

√  Utilize a capacidade máxima das máquinas de lavar e secar roupas.
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REDUÇÃO DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL APROVADOS PELO 
CONSELHO DELIBERATIVO

Associados  Valor atual  Valor aprovado
Proprietário R$ 380,00  R$ 360,00
Dependente  (Prop. 18 a 25 anos) R$ 114,00 R$ 108,00
Dependente  (usuários 18 a 25 anos) R$ 171,00 R$ 162,00
Dependente  (Prop. > 25 anos)  R$ 190,00  R$ 180,00
Dependente  (Cont. Temp. 18 a 25 anos)  R$ 285,00  R$ 270,00
Dependente  (Cont. Temp. > 25 anos)  R$ 475,00  R$ 450,00
Contribuinte Temporário Especial  R$ 950,00  R$ 900,00
Contribuinte Feminina  R$ 570,00  R$ 540,00
Contribuinte Temporário Atleta I  R$ 151,00  R$ 144,00
Contribuinte Temporário Atleta II  R$ 193,00  R$ 180,00
Contribuinte Temporário Atleta III  R$ 228,00  R$ 216,00
Usuários - Taxas Naúticas Redução de 5,25%

gestão

O Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade, 
em reunião realizada no dia 17/6, a formalização de 
um convêncio entre o ICB e o Yacht Club da cidade 
de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. A proposta, 
enviada pelo Conselho Diretor do Clube, foi apreciada 
por comissão composta pelos conselheiros Jaime 
Bicalho, Tânia de Santa Ritta e Haroldo Marrara, que 
opinou favoravelmente, e aprovada pelo Conselho. 

De acordo com o Diretor Social e Cultural do 
Yacht Club de Ilhabela, Laércio N. Farina, o ICB é um 
exemplo tanto em estrutura como em organização. 
“Hoje é a primeira vez que tenho o prazer de visitar as 
dependências do Clube, e posso perceber que conveniar 
o Yacht Club de Ilhabela com Iate Clube de Brasília foi 
uma somatória, considerando o que é oferecido aqui de 
estrutura esportiva para diferentes modalidades e do setor 
náutico. Um orgulho estarmos em conjunto”, afirmou. 

Rudi Finger, Presidente do Conselho Deliberativo 
do ICB, comentou a aprovação do convênio. “Firmar 
convênios com instituições do porte do Yacht Clube de 
Ilhabela é sempre muito proveitoso para o Clube. Temos 
que trabalhar para expandir ainda mais esse tipo de 
aliança, pois o grande beneficiado é o nosso Associado 
que, ao se ausentar de Brasília, a trabalho ou em férias 
com seus familiares, tem mais uma opção de lazer  para 
usufruir em outros estados da Federação”, finalizou.

icb assina convênio com Yacht club de 
ilhabela

serviço de  internet via Wifi do iate 
passa por melhorias 

lanchonete da academia tem/ novo 
horário de funcionamento.

Visando oferecer sempre o melhor serviço aos seus 
Associados, o Departamento de Informática do Clube 
está realizando um esforço concentrado para melhorar 
a cobertura no sinal de wi-fi em todo o ICB. Para isso, foi 
realizado recentemente um upgrade de velocidade de 
internet, além do incremento e realocação das antenas 
emissoras para ampliar a cobertura do sinal de Wi-fi no 
Campus. Nos próximos dias a meta é melhorar o sinal na 
área superior da Academia, Salão de Beleza, churrasqueiras, 
área da Peteca e Squash.

 Visando atender às solicitações do quadro social, a 
Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos informa 
que realizou, em caráter experimental, uma alteração no 
horário de funcionamento da Lanchonete da Academia 
e da Sauna. Após o período de testes,  diante da grande 
aceitação por parte dos Associados, decidiu-se pela 
efetivacão das mudanças. Confira abaixo novo horário 
de atendimento:

NOVOS HORÁRIOS 
Segunda-feira a sexta-feira   7h às 22h
Sábado          8h às 20h30min
Domingo e feriados                    9h às 15h.

redução no valor da contribuição 
mensal passa a vigorar no segundo 
semestre

A redução no valor da contribuição de administração 
mensal do Associado, aprovada por unanimidade pelo 
Conselho Deliberativo, entrará em vigor a partir do 
segundo semestre. A redução, proposta pelo Conselho 
Diretor, pôde ser viabilizada após a estabilização do 
número de Associados na base contributiva, que foi 
ampliada na atualização do Estatuto do Clube aprovada 
no final de 2014.  Todas as categorias de Sócios terão 
abatimento dos valores cobrados, conforme a tabela 
acima.

ControLe de ACesso

            IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MÊS

JUNHO/2015

CATEGORIA DE SÓCIOS
SAB. DOM. SAB. DOM. SAB. DOM. T O T A L
06/06 07/06 13/06 14/06 20/06 21/06  

Associados 2.009 1.936 2.848 2.339 4.190 1.015 14337
Convites Sócios 126 127 75 87 36 12 463
Conv. Conselho Diretor 16 8 2 8 2 3 39
Conv. Conselho Deliberativo 9 18 4 15 11 0 57
Conveniados 1 10 10 22 7 2 52
Autorização de Embarque 31 27 15 32 1 6 112

T  O  T  A  L 2.192 2.126 2.954 2.503 4.247 1.038 15.060
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festa junina do iate

soCIAL

Um dos eventos mais aguardados pelo quadro social, a Festa 
Junina do Iate Clube correspondeu a todas as expectativas 
e ofereceu aos presentes muita alegria, comidas típicas 
e atrações musicais. Entre Sócios e convidados, milhares 
de pessoas passaram pelo Clube durante os três dias de 
festividades, que contou com a presença de diversas 
autoridades, como o Governador Rodrigo Rolemberg 
acompanhado da Primeira-dama Márcia, o Ministro do 
Esporte, George Hilton, acompanhado da esposa Gorete 
Cecílio e a Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira. 
A tradicional Paella da Náutica repetiu o sucesso dos anos 
anteriores e foi uma das barracas mais disputadas pelos 
presentes. Confira algumas imagens.
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CuLturAL

Na tarde de quinta-feira (25), o Comodoro Edison Garcia, 
o Presidente do Conselho Deliberativo Rudi Finger e o Diretor 
Cultural Carlos Alberto Santiago estiveram reunidos com 
secretários do GDF, a Primeira-dama Márcia Rollemberg 
e representantes das instituições de caridade no Banco de 
Alimentados da Ceasa-DF para a solenidade de entrega das 
2,6 toneladas de alimentos arrecadados no Iate In Concert, 
evento cultural realizado no Iate Clube de Brasília, que teve 
a apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional.

 
O Comodoro Edison Garcia ressaltou o excelente 

resultado alcançado e frisou a importância do trabalho 
conjunto ente entidadas privadas e públicas no auxílio às 
comunidades menos favorecidas. “Nós, de mãos dadas, 
conseguimos levar felicidade a muitas famílias brasilienses. 
E este ato de cidadania não eleva apenas o espírito, mas 
também o corpo, que precisa de alimento”, comentou. 

 
Na ocasião, o Banco de Alimentos também recebeu 

5,1 toneladas de produtos vindos de espetáculos do Ballet 
Bolshoi do Brasil, além de 1,5 tonelada de frango do 
Programa de Aquisição de Alimentos.  

Para o Secretário de Cultura, Guilherme Reis, estes 
alimentos vieram do trabalho de bailarinos, coreógrafos e 
músicos, e agradeceu aqueles que contribuíram mesmo sem 
presenciar as apresentações. “Muitas pessoas não puderam 

iate entrega 2,6 toneladas de alimentos em solenidade com Gdf
assistir aos espetáculos, pois a procura foi muito grande, mas 
mesmo sem conseguir o ingresso elas deixaram os quilos de 
produtos para doação”, lembrou.

Ao todo, foram 7,5 toneladas de alimentos não perecíveis 
que serão destinadas a entidades carentes cadastradas 
no banco da Ceasa. A sede possui o controle de todos os 
produtos que entram e são distribuídos além de realizar, 
mensalmente, a prestação de contas ao GDF.

 
“A ideia é trabalhar em rede e potencializar essas 

ações, bem como motivar as cidades a participarem desse 
processo. A cidade e o país somos nós que construímos. Ou 
comandamos o futuro ou ficamos como meros espectadores”, 
considerou a Primeira-dama Márcia Rollemberg.

Estas ações atenderam 60 entidades, beneficiando mais 
de nove mil pessoas. No entanto, o público assistido pela 
Ceasa é de 166 entidades semanalmente, o que significa 
43 mil favorecidos. “O Banco de Alimentos é um coração 
de mãe e todos que quiserem ajudar serão bem vindos”, 
convidou o presidente da Ceasa, Renato Dias.
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Zumba reúne centenas de pessoas e é 
sucesso no iate

Em plena noite de uma segunda-feira, cerca de 
200 pessoas compareceram ao Salão Social do Iate 
esbanjando total energia e disposição. O motivo? O 
lançamento da modalidade Zumba Fitness, exercício 
que mistura ritmos mundiais de altíssimo astral com 
coreografias que movimentam todo o corpo.

A professora Carolina Coutrim, com a ajuda de 
outros professores, apresentou diferentes ritmos como 
o reggaeton, cumbia, tribal, samba, funk e outros, 
colocando todo mundo para suar. “A Zumba elimina 
aproximadamente 700 calorias por aula e todos podem 
fazer independente da idade. Porém, aqueles com 
problemas nas articulações devem, primeiramente, 
procurar um médico”, ressaltou.

Esta é mais uma atividade da Academia que veio 
para atender uma solicitação antiga dos alunos. Para 
o Diretor do Espaço Saúde, Flavio Schegerin Ribeiro, 
“o lançamento foi fantástico e representa um avanço 
muito importante”. Na ocasião, ele agradeceu a todos 
que contribuíram para este evento e aos alunos que 
comparecerem com grande representatividade.

Os interessados em praticar a Zumba Fitness devem 
estar matriculados na Academia e as aulas acontecem 
nas terças e quintas-feiras, das 10h às 11h, e segundas e 
quartas-feiras, das 20h às 20h50.

ACAdeMIA

Investindo na melhoria das atividades no Clube e 
preocupado em oferecer sempre o melhor ao Associado, a 
Diretoria do Espaço Saúde adquiriu para a Academia novos 
equipamentos referentes ao plano orçamentário de 2015, 
que prevê, entre outras melhorias, o investimento de R$ 600 
mil para modernização do espaço.

Entre os materiais, estão na lista seis novos aparelhos 
ergométricos (quatro esteiras e dois elípticos), duas cadeiras 
flexoras para a sala de musculação, uma máquina de 
glúteo G7 e uma gaiola de agachamento. Também foram 
adquiridos um graviton, uma mesa flexora, uma puxada 
alta/remada sentada e um banco declinado ajustável para 
abdominais. Além disso, foram substituídas seis torres de 
anilhas da musculação por anilhas com pegada anatômica, 
mudança que atendeu a uma solicitação antiga das Sócias 
que frequentam a Academia. Junto com os kits de anilha, 
foram compradas seis barras olímpicas profissionais.

Na modalidade de Treinamento Funcional foi investido 
o valor de R$136.597,57 em equipamentos, incluindo 
o piso emborrachado, barras de levantamento olímpico, 
anilhas emborrachadas, gaiola, aparelhos de GHD e outros 
acessórios. Outra modalidade que receberá materiais novos 
será o Box Fitness, passando a contar com manoplas de 
foco, sacos de pancada, torre de chute e outros. O valor total 
é aplicado foi de R$ 7.880.

Vale ressaltar que todos os aparelhos foram adquiridos 
após minuciosa pesquisa e conferência entre a diretoria e a 
coordenação da Academia, levando em conta critérios de 
confiabilidade, segurança, durabilidade e melhores marcas 
existentes no mercado.

Novidades

Para os próximos meses, a diretoria estuda um meio de 
viabilizar uma identidade visual e melhorias arquitetônicas 
no que diz respeito à pintura e decoração do Espaço 
Sáude, em especial a Academia, que se tornará assim um 
espaço mais moderno e esteticamente agradável para os 
frequentadores.  

A diretoria decidiu também reformar quinze esteiras 
antigas da Academia, renovando a a pintura e substituindo 
as lonas e decks. A medida tem por objetivo ampliar as 
estações do local. Para realizar o serviço, foi contratada uma 
empresa especializada no ramo de pintura eletrostática, 
que também ficará responsável por recuperar na área de 
musculação equipamentos em más condições, entre eles os 
espaldares (barra para alongamento utilizada antes e depois 
das atividades), máquinas de musculação que apresentam 
corrosões, assim como os jogos de dumbbells (halteres 
emborrachados).

O Diretor do Espaço Sáude, Flavio Schegerin Ribeiro, 
celebrou a subsituição e modernização dos equipamentos. 
“Todas as melhorias são fundamentais para atender da 
melhor maneira possível nosso Associado. O apoio do 
Comodoro, do Conselho Diretor e do Conselho Deliberativo 
foi crucial para que o projeto fosse colocado em prática”, 
enalteceu.

academia do iate recebe novos 
equipamentos
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campeonato da flotilha 516 da classe 
snipe

iatistas se destacam em competições 
aquáticas

encerramento da escolinha de Vela

campeonato da flotilha dingue

náutICA

nAtAção

ACAdeMIA

Neste final de semana (27 e 28 de junho) e no próximo 
(4 e 5 de julho), o Iate realizará o evento mais importante 
do calendário da Flotilha 516 da Classe Snipe, válido para o 
ranking de 2015. Não deixem para última hora, preparem os 
barcos e venham participar!

Neste sábado (27), a partir das 9h30, será realizada 
a cerimônia de encerramento do 1º Semestre de 2015 da 
Escolinha de Vela do Iate, no Espaço Gourmet da Náutica. 
Além dos formandos e dos pais, participarão também os 
velejadores e velejadoras da Classe Optimist que já estão 
nas fases mais avançadas (Estreantes e Veteranos), a fim 
de aumentar a integração e motivação entre a garotada. 
Lembramos que as matrículas para o 2º semestre já estão 
abertas, tanto para a Escolinha Infantil quanto para a Escola 
de Vela para Adultos. Mais informações na Secretaria 
Náutica (3329-8748).

No último final de semana, foi realizado o Campeonato 
da Flotilha Dingue no Cota Mil Iate Clube, reunindo 15 
veleiros de todos os clubes de Brasília. O Iate não poderia 
ficar de fora e foi muito bem representado pela Conselheira 
Celina Mariano, que ficou na 1ª colocação do grupo “A”, 
ao lado de David Baker do CMIC. O velejador Fernando 
Lopes também conquistou um bom resultado para o Clube, 
terminando na 3ª colocação do grupo “B”. Parabéns aos 
velejadores!

  Os bons resultados do Iate Clube na natação não param de 
chegar. No último dia 13, a atleta Júlia Magalhães Mesquita 
participou da 3ª Etapa da II Copa Brasil de Maratonas 
Aquáticas em Angra dos Reis/RJ. Ela conquistou o segundo 
lugar juvenil e sexto na classificacão geral, terminando o 
percurso de 5km em 1h16min13s.

Já na primeira etapa do Festival de Escolas de Natação 
(FEN), competição incluída no calendário oficial da FDA-DF 
e que aconteceu também em 13 de junho, a atleta da pré-
equipe de natação do Iate Clube, Ágatha Marcondes Amaral, 
de apenas 7 anos, participou de duas provas e conquistou 
a medalha de ouro em ambas (50m livre e 50m peito). A 
pré-equipe tem como técnico Vitor Oliveira. Parabéns às 
nadadoras!

segunda-feira é dia de tênis de mesa 

Premiacão do torneio iate com amor

tênIs

O tenis de mesa no Iate Clube já tem dia e hora certa: 
toda segunda-feira, a partir das 19h. O encontro, que ocorre 
no Edifício Multifunções, é o momento ideal para que os 
adeptos da modalidade possam disputar muitas partidas e 
colocar o papo em dia. Iniciantes ou avançados, jovens e 
veteranos, todos são bem-vindos.

No domingo (28/6), haverá a confraternização de 
entrega dos troféus do torneio de tênis de duplas mistas 
Iate com Amor. Após a premiação, será oferecida uma 
mesa com frutas da estação para os presentes. O torneio 
sempre atrai muitos casais praticantes da modalidade e 
todo ano promove excelentes disputas nas quadras do 
Clube.

1º iate cross Games movimenta a 
academia

novidade em julho para o clube de 
corrida

Com o intuito de aumentar a visibilidade do Clube de 
Corrida do Iate, durante o mês de julho a modalidade estará 
em outro local. As quintas-feiras e sábados, os encontros 
serão em frente à Academia, na tenda do Clube de Corrida. 

Outra novidade para os participantes do Clube de Corrida 
é que, no mês de julho, o fisioterapeuta da Academia, 
Rafael Ribeiro, realizará avaliações de pisadas, postura e 
diagnóstico de lesões. O fisioterapeuta estará fazendo esse 
trabalho especial às terças-feiras, de 07h às 10h. Os Sócios 
que têm interesse em participar do Clube de Corrida podem 
procurar a recepção da Academia para mais informações. 
Participe!

Sábado é dia de colocar o corpo em movimento. A partir 
das 9h, será realizado na Academia o 1º Iate Cross Games, 
competição de Treinamento Funcional. O evento terá coffee 
break, massagista, premiação com troféus e medalhas, além 
de camiseta e DJ. Mais de 60 competidores se inscreveram 
e prometem suar a camisa na competição nas categorias 
iniciante, intermediário e avançado. Não perca!
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DIRETORES DO DIA

27/06/2015 – Sábado
 Felipe Rocha

28/06/2015 – Domingo
Nilma Melo

AnIversArIAntes
27/06 Marcos da Silva Colares, Renata Santos 
Miranda de Almeida, Roberto de Azevedo 
Dantas, Rogerio Fontes de Resende, Ivan de Faria 
Malheiros, Delio Cardoso Cezar da Silva, Marcelo 
Buzzi, Edmundo Starling Loureiro Franca, Carlos 
Alberto de O. Mansur, Mauricio Alves Ribeiro, 
Andrea Nogueira de M. Pereira Pinto, Geraldo 
Magela Leite Junqueira, Breiner Araujo Queiroz, 
Luis Fernando Ramos Molinaro, Priscila Pimentel 
Jacob

28/06 Luciana Ribeiro e Fonseca, Denise 
Sankievicz, Roberto Velloso Filho, Jairo Nobrega 
Martinez, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, 
Rodrigo Fonseca dos Santos V. Ferreira, Paulo 
Roberto Lacerda Mendes, Janine Malta Massuda, 
Luiz Henrique Oliveira de Carvalho, Sueli 
Rodrigues Paes

29/06 Ernani Satyro Sales, Antonio Curi, Miguel 
Pedro De Vasconcelos Souza, Paulo Henrique de 
Oliveira, Raphael Luiz Nogueira Da G.silveira, 
Manoel Lima Santana, Renata Trein Neira, Fernanda 
Queiroz Bastos, Mariana Martins Mundim Tzemos, 
Gustavo Pinto Z. Ferreira

30/06 Luiz Gustavo F. M. de Freitas, Pietro Lemos 
Costa, Germano Augusto Coelho de Morais, 
Noemia Gualberto De Souza, Gabriel De Moura 
Siqueira, Ubajara Berocan Leite, Paula Maria 
Pessoa de, Cassio Aviani Ribeiro

01/07 Silvio Carlos Pimenta Jaguaribe, Gustavo 
Henrique Lontra Neto, Carlos Ferreira Portilho, 
Fabiano Toni, Oraida Oliveira C. Tamanini, Edson 
Gondim Silvestre, Alessandra Frota Cordeiro

02/07 Natalia Mello Rosa  Braga,  Diogo 
Thomson de Andrade, Luciana Pinto Felipe dos 
Santos Moura, Monica Moraes Coca, Wilson da 
Silva Nunes Filho, Paulo Varandas Junior, Rodrigo 
Bonna Nogueira, Marcelo Figueiredo Ribas, 
Jose Eduardo Trevizoli, Carlos Murilo E. P. de 
Carvalho, Maria Bernadete Porto, Leandro Castro 
M. de Melo

03/07 Josino Carvalho Cordeiro, Erica Cardoso 
Danna, Sheila Maria da Rocha Antony, Fernanda  
Lindoso de Araujo, Luciano Mancuso da Cunha, 
Lydio Celso Safe Carneiro Jr., Jorge Salim Caied 
Junior, Jose Olimpio Filho, Spartacus Eduardo 
Bottaro Marques, Roberto Wassita Curi, Moacir 
Araujo Machado Dias Filho, Ailton Antonio de 
Moraes, Ricardo Jose Soavinski, Luciano Mancuso 
da Cunha, Mauro Francisco de Andrade Filho, 
Cintia Bicalho de Mendonça

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

Gleice Valeria da Silva, Cesar Antonio Canhedo Azevedo, Konrad Munis Pereira da Rocha, Maria Zelia de Alcantara Scherer, Helton Linares Carvalho
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.


