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EspEcial

Quinta Cultural: 
Leo Gandelman é a atração deste mês. Evento será em 30/8, a partir das 20h, no Salão Social. Ingressos à venda na Superintendência.

EDIÇÃO Nº 33 DE 18 a 24 DE agOstO DE 2012

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

Juscelino Kubitschek de oliveira, 
Patrono do iate Clube de Brasília

19/8/2012 
domingo 
Gustavo salomon

Dia dos Pais

Aniversariantes da Peteca
Reunir os amigos para desejar “felicidades e muito anos 
de vida” é um dos programas preferidos da turma da Pe-
teca. a última confraternização foi realizada em 16 de 
agosto e comemorou os aniversários daqueles que nasce-
ram em julho e agosto. o evento já é tradição no Clube e 
o clima de diversão sempre marca a festa. Confira as fotos 
no www.iatebsb.com.br.

o Centro de atividades educacionais 
do iate (Ciate) reuniu cerca de 200 
pessoas para celebrar o tradicional 

dia dos Pais na última sexta-feira. Familiares 
e integrantes dos Conselhos diretor e delibe-
rativo estiveram presentes no evento, reali-
zado no salão social. 

o tema da festa deste ano foi Pai, dramatur-
go que escreveu a história da minha vida e 
contou com apresentações de teatro de som-
bras e teatro mudo. a decoração em preto 
e branco e máscaras espalhadas por todo o 
ambiente fizeram com que os presentes “re-
vivessem os bastidores do início do teatro”.

Confira as fotos no www.iatebsb.com.br.

a edição 2012 da famosa Regata Solitário, 
disputada no último sábado, exigiu muita 
técnica e resistência dos participantes. du-
rante toda a prova, apenas um velejador 
exerce as funções da tripulação de um velei-
ro da classe oceano. Mais de 30 barcos larga-
ram em frente ao Cota Mil iate Clube em di-
reção ao iate Clube de Brasília. o vento forte 
foi o principal desafio. Com rajadas variando 
entre 15 e 18 nós, os comandantes tiveram 
muito trabalho durante o percurso.

Confira o resultado ao lado.

sOcial

PERCURSO LONGO

1º lugar: Barco Pakato, timoneado 
por Renato Moura (iCB/CMiC) 

2º lugar: Barco arrojado, 
timoneado por Cesar alves (iCB)

3º lugar: Barco Fuga 3, timoneado 
por george Raulino (iCB)

PERCURSO CURTO

1º lugar: Barco Lung tá, timoneado 
por Felipe Marques (aaBB) 

2º lugar: Barco nauru, timoneado 
por Vitor Hugo (aaBB) 

3º lugar: Barco Cecris V, timoneado 
por alejandro Martinez (aaBB)

Confira a classificação completa no www.iatebsb.com.br. Ciate comemora

Ventos fortes marcam Regata Solitário

n o contexto atual, as mudanças constantes e a alta 
competitividade do mercado de trabalho colocam 
em destaque a importância da criatividade e da 

inovação. no entanto, esses elementos não são importan-
tes apenas no ambiente corporativo. eles também podem 
ser muito úteis para lidar com as múltiplas tarefas do nosso 
cotidiano. Cuidar dos filhos, progredir nos estudos, apren-
der uma nova língua e ainda conseguir manter a forma na 
academia são alguns exemplos.

Do pensamento criativo 
à ação inovadora

Com o objetivo de despertar e aprimorar a criatividade 
dos sócios e convidados, o iate realizará em 23 de agosto, 
às 19h30, a palestra “do pensamento criativo à ação ino-
vadora”. na oportunidade, a doutora ana Luiza amaral 
dará diversas dicas para solucionar a falta de tempo ou 
até mesmo driblar a “birra” de uma criança, entre outras 
situações.

o evento será realizado no salão social e as inscrições, gra-
tuitas, podem ser feitas por meio do www.iatebsb.com.br.
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Caros iatistas,

a inovação e as ações 
que visam o desenvol-
vimento do iate em 

longo prazo estão cada vez 
mais presentes no dia a dia do 
nosso Clube. o curso Gerencia-
mento de Projetos na Prática, 
aplicado a 35 profi ssionais da 
nossa instituição, é um bom 
exemplo dessa nova realidade.

nas duas últimas semanas, os 
gerentes do iate e seus assis-
tentes receberam um intenso 
treinamento para que as ati-
vidades, eventos e novidades 
realizados no Clube continuem 
sempre pautados pela qualida-
de e com a obtenção dos resul-
tados planejados. o curso, que 
seguiu as técnicas do Project 
Management institute – PMi®, 
uma das maiores organizações 
de profi ssionais de gerencia-
mento de projetos do mundo, 
também serviu para motivar 
ainda mais o quadro gerencial.

destacamos que a iniciativa faz 
parte do nosso projeto de pro-
fi ssionalizar a administração 
do iate Clube de Brasília. Com 
isso, conseguiremos dar mais 
agilidade e padronizar proce-
dimentos, o que permitirá uma 
melhor gestão dos nossos re-
cursos humanos e fi nanceiros.

Boa semana,

Mario sergio da Costa Ramos

aniVERsaRiantEs

18/08 Helena Zanella, alexander Baulin, 
dora almeida Xavier de Brito, emanuel 
ivan Moreira, Fernando antônio Lyrio sil-
va, Paulo afonso Kalume Reis, Roberto 
Loes Moreira, Rodrigo Brito de araújo, 
ana Paula Lima ernesto, Cláudio Melo Fi-
lho, Carina Carla da Costa azevedo.

19/08 elinor Caleffi  Barbosa, Paula Ca-
brera da silva trazzi, sormany demosthe-
nes Povoa Ribeiro, aldir Pacheco Ferreira, 
Ricardo de oliveira, Flávio de oliveira sa-
raiva, Marcelo Mattos Pontual Pinheiro, 
gustavo Mascarenhas Rios, Bordon silvério 
silva Martins, Lúcia Maria Praciano Miner-
vino, Luiz Fernando Botelho de Carvalho, 
alberto godoy garcia Coelho.

20/08 Hugo Poli de Carvalho Villas, shemy 
Jibran Hsieh, Maria amélia B. szerwinsk, 
Ricardo César Rocha da Costa, ana Luísa 
Lima Heller, Marcelo de Camargo Figueire-
do, Rodrigo simões Frejat.

21/08 ana Clara Fonseca serejo, Lenora de 
Castro Barbo, Ricardo andrade Puga, Henri-
que enéas L. C. neves, João Batista soares, 
ana Cristina Ramos s. de souza Lima, Lindo-
mar graciano Ribeiro, narton Melo santos.

22/08 Paulo Roberto Correa tavares, Fre-
derico donati Barbosa, Pedro Lima dal Col, 

nOVOs sÓciOs

a comissão de sindicância está examinando as 
seguintes propostas de admissão ao iate Clube 
de Brasília:

Rodolfo gonçalves Júnior, augusto 
Cesar Mendonça de sousa, tyago 
Pereira Barbosa, daniela Morato 
Ribeiro, Raniere teixeira soares

de acordo com as normas do processo de admissão 
no 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.

aGEnDa

torneio Bl 5 de laser standard, 
Radial,  4.7 e star
data: 25/8
Local: Raia norte

OuViDORia

FiQuE pOR DEntRO

VisitaÇÃO

Frequência em 
11 e 12 de agosto
o iate Clube de Brasília contabilizou 
4.197 acessos entre sábado e domingo 
da última semana (11/8 e 12/8). desses, 
3.747 são sócios e 436 convidados. os 
outros 14 são referentes a convites de 
clubes conveniados. Confi ra as informa-
ções detalhadas na tabela ao lado:

CATEGORIAS

Associados
Autorização de Embarque
Convidados de Sócios
Convidados de Diretores
Convidados de Conselheiros
Clubes conveniados

1.707
16

161
6
6
9

3.747
34

373
9

20
14

DOMINGO (12/8) TOTAL

2.040
18

212
3

14
5

SÁBADO (11/8)

Números gerais 2.292 1.905 4.197

Instalação de piso de granito na Academia
Para maior comodidade dos usuários da academia, o piso cimentado e de grama será 
substituído por granito. a obra terá início nesta segunda-feira (20/8) e a previsão de 
término é de 12 dias. Com a mudança, o piso servirá de base para instalação de armários 
para uso rotativo.

Seu canal de 
comunicação 
com o Iate
a ouvidoria é uma das principais 
ferramentas de gestão do iate Clu-
be de Brasília. Quando justificáveis, 
as contribuições anônimas são aco-
lhidas. a identificação, no entanto, 
garante a resposta. Vale ressaltar 
que os nomes dos demandantes 
são mantidos em sigilo, exceto nos 
casos de elogios. Confira o total de 
demandas e contribuições por de-
partamento referentes a julho nos 
gráficos ao lado.

cultuRa

Leo Gandelman 
na Quinta 
Cultural 
o projeto Quinta  Cultural 
deste mês trará um dos mais 
celebrados artistas do Bra-
sil: Leo gandelman. o show, 
com apresentação de “músi-
cas instrumentais brasileiras”, 
será em 30 de agosto, a partir 
das 20h, no salão social. os 
ingressos estão disponíveis 
na superintendência. o valor 
para sócio é R$ 50 e para con-
vidados, R$ 70. Água, suco, 
refrigerante e cerveja estarão 
disponíveis para o público.

OpORtuniDaDE

Última chamada: Venda de títulos em 21/8
na próxima terça-feira, 21 de agosto, o iate Clube de Brasília colocará à ven-
da três títulos da categoria patrimonial proprietário. a venda direta será no 
salão social, a partir das 11h.

os formulários de compra e demais especificações custam R$ 15 e estão 
disponíveis na secretaria social, que funciona das 8h às 18h, de segunda a 
sexta-feira, e das 8h às 16h, aos sábados, domingos e feriados.

os títulos comercializados foram retomados pelo Clube, que não lança novas 
quotas há mais de 20 anos. outras informações: 3329-8716.

EMiatE

Aerodance – Segunda e quarta-feira, das 18h30 às 19h30.

Dança de salão (nível iniciante) – Terça e quinta-feira, das 19h às 20h.

Dança de salão (nível intermediário) – Terça e quinta-feira, das 20h10 às 21h10.

Hatha Yoga – Segunda e sexta-feira, das 9h às 10h e quarta-feira, das 8h às 8h50.

Mosaico – Terça-feira, das 9h30 às 12h.

Fotografia Digital – Segunda, quarta e sexta-feira, das 9h às 12h.
Local: Sala de treinamento da Náutica 
Duração: 27h. Taxa: Entrada de R$ 240,00 + 2x de R$ 230,00. Material necessário: máquina 
digital do próprio aluno. Início: 27/8
*O equipamento recomendado para prática das atividades remete à necessidade de câmeras reflex (SLR).

Cursos: Prorrogado o prazo para inscrições 
as aulas dos cursos do encontro Máster do iate, exceto o de Fotografi a digital, 
já começaram. entretanto, ainda há tempo de fazer a inscrição na secretaria do 
emiate e, aos fi nais de semana, na superintendência. as atividades são realizadas 
na antiga academia, possuem duração de três meses e o valor da taxa é duas 
parcelas de R$ 30 (menos o de Fotografi a digital). Confi ra as informações:

Atletas do Iate participam de maratonaBronze para o Iate em 
Atibaia (SP)

VÔlEi DE pRaia

a dupla Fabíola (iate Clube de Brasília) e na-
tasha (Rio de Janeiro) conquistou a terceira 
colocação no Campeonato Regional de são 
Paulo. Realizada em julho, na cidade de ati-
baia, a disputa contou com a participação 
de atletas de diversos estados do país. Com 
o bronze, a dupla conquistou uma vaga para 
participar dos Jogos abertos de são Paulo. o 
torneio está marcado novembro, em Bauru.

Mais de dois mil objetos 
encontrados
de janeiro a junho deste ano, o setor de acha-
dos e Perdidos, localizado no departamento de 
operações e Logística (doL), recuperou 2.046 
objetos e devolveu cerca de 20% aos seus pro-
prietários. se você perdeu algo no iate Clube 
de Brasília, procure o setor, próximo ao Restau-
rante do Farol. no local, há itens como roupas, 
óculos, toalhas, tênis e brinquedos. o material 
que não é resgatado em até três meses é doa-
do para instituições de caridade credenciadas. 

CONSELHO DELIBERATIVO
editaL de ConVoCação
o PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO 
DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, C O N V O 
C A os senhores integrantes do Colegiado, com-
posto por Conselheiros natos, efetivos e suplen-
tes convocados, com direito a voz e voto, para a 
REUNIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 77, i, “c”, 
do estatuto, e, a seguir, para a REUNIÃO EXTRA-
ORDINÁRIA, prevista no art. 77, ii, do mesmo di-
ploma legal, a serem realizadas no dia 28 (vinte 
e oito) de agosto de 2012, terça-feira, na antiga 
sede social, às 18h30, em primeira convocação, 
ou, às 19h, em segunda e última convocação, 
com a seguinte ORDEM DO DIA:

REuniÃO ORDináRia

Item único - apreciar o Relatório de atividades 
do Conselho diretor, inclusive quanto aos inves-
timentos previstos e executados, referentes ao 
1º semestre de 2012.

REuniÃO EXtRaORDináRia

Item I – submeter à aprovação do Conselho de-
liberativo as decisões n.º 005/2012 e 006/2012 
da Mesa diretora, determinadas ad referendum 
do egrégio Conselho; 

Item II - deliberar sobre projetos de obras a serem 
executados em 2012, apresentados pelo Conselho 
diretor, com pareceres da Comissão constituída 
pela decisão nº 014/2012, da Presidência, para 
aprovação pelo Conselho deliberativo;

Item III – deliberar sobre as propostas encami-
nhadas pelo Conselho diretor de Convênio com 
a drogaria Rosário s/a e de Parceria com o gru-
po Uny Leya a serem fi rmados com o iate Clube 
de Brasília;      

Item IV – deliberar sobre propostas de conces-
são de títulos Honorífi cos Beneméritos aos Con-
selheiros natos Raif Jibran e Fernando Boani 
Paulucci, encaminhadas ao Conselho delibera-
tivo, respectivamente, em 8.6.2012 e 28.6.2012, 
nos termos dos arts. 22, § 1º e 76, inciso XiV, do 
estatuto, com pareceres das Comissões consti-
tuídas pelas decisões nº 013 e 015, de 2012, da 
Presidência; e

Item V - assuntos gerais.

Brasília, 15 de agosto de 2012.

GERALDO BRINDEIRO
Presidente do Conselho deliberativo

acHaDOs E pERDiDOs
Kátia M. Carvalho t. sant’anna, Cleber de 
souza Linhares, Márcio alland gouveia 
guedes, antônio evanildo alves, Ronald 
starling soares Filho, Márcio alland gou-
veia guedes, José Carlos damásio, Márcia 
ayan Ferreira, getúlio Porto César, Lauro 
Maranhão aires neto, Júlio Cesar Lerias Ri-
beiro, evandro José sperotto, Maria alice 
Zaidman, Klaus dieter neder, Walter gus-
tavo R. s. de souza Lima, Marco antônio 
Vasconcelos P. souza.

23/08 Haman tabosa de Moraes e Córdo-
va, Rafael Cavalcante Patusco, Márcia Ro-
cha isaac Paniago, João Frattini gonçalves 
Ramos, Ronaldo Feldmann Hermeto, Célia 
Maria domingos Rangel, Milena sidrim 
Marrara, isaias Fé lix guerrero Carbonel, Le-
opoldo araújo Rodrigues, terezinha Maria 
M. da França Kind, Francisco Lima dal Col.

24/08 gregório da Rocha Miranda Pontes, 
gustavo saavedra dias, Vanessa Machado 
Ferreira solon, José Claudino Ramos so-
brinho, Maria Fernandes Farias, Hecliton 
santini Henriques, Paulo Henrique soares, 
elayne Magaldi daemon, José gerardo 
Ponte Pierre Filho, Rafael Hora aimone, 
epaminondas ely Veloso, Vera Lúcia nunes 
soares, enid Rocha andrade da silva, ana 
Marly de Melo Rodrigues.              

Mais de sete mil pessoas participaram da 5ª Maratona de Revezamento 
Pão de Açúcar de Brasília, realizada na manhã do último domingo, na 
esplanada dos Ministérios. o iate Clube de Brasília esteve representado 
por seis equipes, que correram com a tradicional alegria iatista. após 
os 42.195 metros de percurso, cumpridos com muita superação, nossos 
atletas se divertiram em uma animada confraternização. “tudo foi per-
feito, todos correram muito bem. Harmonia e amizade foram a tônica 
da maioria dos momentos. Houve um clima de festa do início ao fi m da 
prova. É bom ver pessoas sorrindo e foi isso que vimos. Boas energias 
andaram por lá”, destaca o conselheiro nato ednaldo Mesquita, um 
dos grandes incentivadores do grupo.

total de Demandas - Julho 2012

total de demandas por setor- Julho 2012
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Caros iatistas,

a inovação e as ações 
que visam o desenvol-
vimento do iate em 

longo prazo estão cada vez 
mais presentes no dia a dia do 
nosso Clube. o curso Gerencia-
mento de Projetos na Prática, 
aplicado a 35 profi ssionais da 
nossa instituição, é um bom 
exemplo dessa nova realidade.

nas duas últimas semanas, os 
gerentes do iate e seus assis-
tentes receberam um intenso 
treinamento para que as ati-
vidades, eventos e novidades 
realizados no Clube continuem 
sempre pautados pela qualida-
de e com a obtenção dos resul-
tados planejados. o curso, que 
seguiu as técnicas do Project 
Management institute – PMi®, 
uma das maiores organizações 
de profi ssionais de gerencia-
mento de projetos do mundo, 
também serviu para motivar 
ainda mais o quadro gerencial.

destacamos que a iniciativa faz 
parte do nosso projeto de pro-
fi ssionalizar a administração 
do iate Clube de Brasília. Com 
isso, conseguiremos dar mais 
agilidade e padronizar proce-
dimentos, o que permitirá uma 
melhor gestão dos nossos re-
cursos humanos e fi nanceiros.

Boa semana,

Mario sergio da Costa Ramos

aniVERsaRiantEs

18/08 Helena Zanella, alexander Baulin, 
dora almeida Xavier de Brito, emanuel 
ivan Moreira, Fernando antônio Lyrio sil-
va, Paulo afonso Kalume Reis, Roberto 
Loes Moreira, Rodrigo Brito de araújo, 
ana Paula Lima ernesto, Cláudio Melo Fi-
lho, Carina Carla da Costa azevedo.

19/08 elinor Caleffi  Barbosa, Paula Ca-
brera da silva trazzi, sormany demosthe-
nes Povoa Ribeiro, aldir Pacheco Ferreira, 
Ricardo de oliveira, Flávio de oliveira sa-
raiva, Marcelo Mattos Pontual Pinheiro, 
gustavo Mascarenhas Rios, Bordon silvério 
silva Martins, Lúcia Maria Praciano Miner-
vino, Luiz Fernando Botelho de Carvalho, 
alberto godoy garcia Coelho.

20/08 Hugo Poli de Carvalho Villas, shemy 
Jibran Hsieh, Maria amélia B. szerwinsk, 
Ricardo César Rocha da Costa, ana Luísa 
Lima Heller, Marcelo de Camargo Figueire-
do, Rodrigo simões Frejat.

21/08 ana Clara Fonseca serejo, Lenora de 
Castro Barbo, Ricardo andrade Puga, Henri-
que enéas L. C. neves, João Batista soares, 
ana Cristina Ramos s. de souza Lima, Lindo-
mar graciano Ribeiro, narton Melo santos.

22/08 Paulo Roberto Correa tavares, Fre-
derico donati Barbosa, Pedro Lima dal Col, 

nOVOs sÓciOs

a comissão de sindicância está examinando as 
seguintes propostas de admissão ao iate Clube 
de Brasília:

Rodolfo gonçalves Júnior, augusto 
Cesar Mendonça de sousa, tyago 
Pereira Barbosa, daniela Morato 
Ribeiro, Raniere teixeira soares

de acordo com as normas do processo de admissão 
no 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.

aGEnDa

torneio Bl 5 de laser standard, 
Radial,  4.7 e star
data: 25/8
Local: Raia norte

OuViDORia

FiQuE pOR DEntRO

VisitaÇÃO

Frequência em 
11 e 12 de agosto
o iate Clube de Brasília contabilizou 
4.197 acessos entre sábado e domingo 
da última semana (11/8 e 12/8). desses, 
3.747 são sócios e 436 convidados. os 
outros 14 são referentes a convites de 
clubes conveniados. Confi ra as informa-
ções detalhadas na tabela ao lado:

CATEGORIAS

Associados
Autorização de Embarque
Convidados de Sócios
Convidados de Diretores
Convidados de Conselheiros
Clubes conveniados

1.707
16

161
6
6
9

3.747
34

373
9

20
14

DOMINGO (12/8) TOTAL

2.040
18

212
3

14
5

SÁBADO (11/8)

Números gerais 2.292 1.905 4.197

Instalação de piso de granito na Academia
Para maior comodidade dos usuários da academia, o piso cimentado e de grama será 
substituído por granito. a obra terá início nesta segunda-feira (20/8) e a previsão de 
término é de 12 dias. Com a mudança, o piso servirá de base para instalação de armários 
para uso rotativo.

Seu canal de 
comunicação 
com o Iate
a ouvidoria é uma das principais 
ferramentas de gestão do iate Clu-
be de Brasília. Quando justificáveis, 
as contribuições anônimas são aco-
lhidas. a identificação, no entanto, 
garante a resposta. Vale ressaltar 
que os nomes dos demandantes 
são mantidos em sigilo, exceto nos 
casos de elogios. Confira o total de 
demandas e contribuições por de-
partamento referentes a julho nos 
gráficos ao lado.

cultuRa

Leo Gandelman 
na Quinta 
Cultural 
o projeto Quinta  Cultural 
deste mês trará um dos mais 
celebrados artistas do Bra-
sil: Leo gandelman. o show, 
com apresentação de “músi-
cas instrumentais brasileiras”, 
será em 30 de agosto, a partir 
das 20h, no salão social. os 
ingressos estão disponíveis 
na superintendência. o valor 
para sócio é R$ 50 e para con-
vidados, R$ 70. Água, suco, 
refrigerante e cerveja estarão 
disponíveis para o público.

OpORtuniDaDE

Última chamada: Venda de títulos em 21/8
na próxima terça-feira, 21 de agosto, o iate Clube de Brasília colocará à ven-
da três títulos da categoria patrimonial proprietário. a venda direta será no 
salão social, a partir das 11h.

os formulários de compra e demais especificações custam R$ 15 e estão 
disponíveis na secretaria social, que funciona das 8h às 18h, de segunda a 
sexta-feira, e das 8h às 16h, aos sábados, domingos e feriados.

os títulos comercializados foram retomados pelo Clube, que não lança novas 
quotas há mais de 20 anos. outras informações: 3329-8716.

EMiatE

Aerodance – Segunda e quarta-feira, das 18h30 às 19h30.

Dança de salão (nível iniciante) – Terça e quinta-feira, das 19h às 20h.

Dança de salão (nível intermediário) – Terça e quinta-feira, das 20h10 às 21h10.

Hatha Yoga – Segunda e sexta-feira, das 9h às 10h e quarta-feira, das 8h às 8h50.

Mosaico – Terça-feira, das 9h30 às 12h.

Fotografia Digital – Segunda, quarta e sexta-feira, das 9h às 12h.
Local: Sala de treinamento da Náutica 
Duração: 27h. Taxa: Entrada de R$ 240,00 + 2x de R$ 230,00. Material necessário: máquina 
digital do próprio aluno. Início: 27/8
*O equipamento recomendado para prática das atividades remete à necessidade de câmeras reflex (SLR).

Cursos: Prorrogado o prazo para inscrições 
as aulas dos cursos do encontro Máster do iate, exceto o de Fotografi a digital, 
já começaram. entretanto, ainda há tempo de fazer a inscrição na secretaria do 
emiate e, aos fi nais de semana, na superintendência. as atividades são realizadas 
na antiga academia, possuem duração de três meses e o valor da taxa é duas 
parcelas de R$ 30 (menos o de Fotografi a digital). Confi ra as informações:

Atletas do Iate participam de maratonaBronze para o Iate em 
Atibaia (SP)

VÔlEi DE pRaia

a dupla Fabíola (iate Clube de Brasília) e na-
tasha (Rio de Janeiro) conquistou a terceira 
colocação no Campeonato Regional de são 
Paulo. Realizada em julho, na cidade de ati-
baia, a disputa contou com a participação 
de atletas de diversos estados do país. Com 
o bronze, a dupla conquistou uma vaga para 
participar dos Jogos abertos de são Paulo. o 
torneio está marcado novembro, em Bauru.

Mais de dois mil objetos 
encontrados
de janeiro a junho deste ano, o setor de acha-
dos e Perdidos, localizado no departamento de 
operações e Logística (doL), recuperou 2.046 
objetos e devolveu cerca de 20% aos seus pro-
prietários. se você perdeu algo no iate Clube 
de Brasília, procure o setor, próximo ao Restau-
rante do Farol. no local, há itens como roupas, 
óculos, toalhas, tênis e brinquedos. o material 
que não é resgatado em até três meses é doa-
do para instituições de caridade credenciadas. 

CONSELHO DELIBERATIVO
editaL de ConVoCação
o PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO 
DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, C O N V O 
C A os senhores integrantes do Colegiado, com-
posto por Conselheiros natos, efetivos e suplen-
tes convocados, com direito a voz e voto, para a 
REUNIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 77, i, “c”, 
do estatuto, e, a seguir, para a REUNIÃO EXTRA-
ORDINÁRIA, prevista no art. 77, ii, do mesmo di-
ploma legal, a serem realizadas no dia 28 (vinte 
e oito) de agosto de 2012, terça-feira, na antiga 
sede social, às 18h30, em primeira convocação, 
ou, às 19h, em segunda e última convocação, 
com a seguinte ORDEM DO DIA:

REuniÃO ORDináRia

Item único - apreciar o Relatório de atividades 
do Conselho diretor, inclusive quanto aos inves-
timentos previstos e executados, referentes ao 
1º semestre de 2012.

REuniÃO EXtRaORDináRia

Item I – submeter à aprovação do Conselho de-
liberativo as decisões n.º 005/2012 e 006/2012 
da Mesa diretora, determinadas ad referendum 
do egrégio Conselho; 

Item II - deliberar sobre projetos de obras a serem 
executados em 2012, apresentados pelo Conselho 
diretor, com pareceres da Comissão constituída 
pela decisão nº 014/2012, da Presidência, para 
aprovação pelo Conselho deliberativo;

Item III – deliberar sobre as propostas encami-
nhadas pelo Conselho diretor de Convênio com 
a drogaria Rosário s/a e de Parceria com o gru-
po Uny Leya a serem fi rmados com o iate Clube 
de Brasília;      

Item IV – deliberar sobre propostas de conces-
são de títulos Honorífi cos Beneméritos aos Con-
selheiros natos Raif Jibran e Fernando Boani 
Paulucci, encaminhadas ao Conselho delibera-
tivo, respectivamente, em 8.6.2012 e 28.6.2012, 
nos termos dos arts. 22, § 1º e 76, inciso XiV, do 
estatuto, com pareceres das Comissões consti-
tuídas pelas decisões nº 013 e 015, de 2012, da 
Presidência; e

Item V - assuntos gerais.

Brasília, 15 de agosto de 2012.

GERALDO BRINDEIRO
Presidente do Conselho deliberativo

acHaDOs E pERDiDOs
Kátia M. Carvalho t. sant’anna, Cleber de 
souza Linhares, Márcio alland gouveia 
guedes, antônio evanildo alves, Ronald 
starling soares Filho, Márcio alland gou-
veia guedes, José Carlos damásio, Márcia 
ayan Ferreira, getúlio Porto César, Lauro 
Maranhão aires neto, Júlio Cesar Lerias Ri-
beiro, evandro José sperotto, Maria alice 
Zaidman, Klaus dieter neder, Walter gus-
tavo R. s. de souza Lima, Marco antônio 
Vasconcelos P. souza.

23/08 Haman tabosa de Moraes e Córdo-
va, Rafael Cavalcante Patusco, Márcia Ro-
cha isaac Paniago, João Frattini gonçalves 
Ramos, Ronaldo Feldmann Hermeto, Célia 
Maria domingos Rangel, Milena sidrim 
Marrara, isaias Fé lix guerrero Carbonel, Le-
opoldo araújo Rodrigues, terezinha Maria 
M. da França Kind, Francisco Lima dal Col.

24/08 gregório da Rocha Miranda Pontes, 
gustavo saavedra dias, Vanessa Machado 
Ferreira solon, José Claudino Ramos so-
brinho, Maria Fernandes Farias, Hecliton 
santini Henriques, Paulo Henrique soares, 
elayne Magaldi daemon, José gerardo 
Ponte Pierre Filho, Rafael Hora aimone, 
epaminondas ely Veloso, Vera Lúcia nunes 
soares, enid Rocha andrade da silva, ana 
Marly de Melo Rodrigues.              

Mais de sete mil pessoas participaram da 5ª Maratona de Revezamento 
Pão de Açúcar de Brasília, realizada na manhã do último domingo, na 
esplanada dos Ministérios. o iate Clube de Brasília esteve representado 
por seis equipes, que correram com a tradicional alegria iatista. após 
os 42.195 metros de percurso, cumpridos com muita superação, nossos 
atletas se divertiram em uma animada confraternização. “tudo foi per-
feito, todos correram muito bem. Harmonia e amizade foram a tônica 
da maioria dos momentos. Houve um clima de festa do início ao fi m da 
prova. É bom ver pessoas sorrindo e foi isso que vimos. Boas energias 
andaram por lá”, destaca o conselheiro nato ednaldo Mesquita, um 
dos grandes incentivadores do grupo.

total de Demandas - Julho 2012

total de demandas por setor- Julho 2012

edição nº 33, de 18 a 24 de agosto de 20123



VESTIR QUALIDADE
COM PREÇO BAIXO
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CONJUNTO NACIONAL / 314 NORTE

atlEtisMO

DO COMODORO
Palavra
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Caros iatistas,

a inovação e as ações 
que visam o desenvol-
vimento do iate em 

longo prazo estão cada vez 
mais presentes no dia a dia do 
nosso Clube. o curso Gerencia-
mento de Projetos na Prática, 
aplicado a 35 profi ssionais da 
nossa instituição, é um bom 
exemplo dessa nova realidade.

nas duas últimas semanas, os 
gerentes do iate e seus assis-
tentes receberam um intenso 
treinamento para que as ati-
vidades, eventos e novidades 
realizados no Clube continuem 
sempre pautados pela qualida-
de e com a obtenção dos resul-
tados planejados. o curso, que 
seguiu as técnicas do Project 
Management institute – PMi®, 
uma das maiores organizações 
de profi ssionais de gerencia-
mento de projetos do mundo, 
também serviu para motivar 
ainda mais o quadro gerencial.

destacamos que a iniciativa faz 
parte do nosso projeto de pro-
fi ssionalizar a administração 
do iate Clube de Brasília. Com 
isso, conseguiremos dar mais 
agilidade e padronizar proce-
dimentos, o que permitirá uma 
melhor gestão dos nossos re-
cursos humanos e fi nanceiros.

Boa semana,

Mario sergio da Costa Ramos

aniVERsaRiantEs

18/08 Helena Zanella, alexander Baulin, 
dora almeida Xavier de Brito, emanuel 
ivan Moreira, Fernando antônio Lyrio sil-
va, Paulo afonso Kalume Reis, Roberto 
Loes Moreira, Rodrigo Brito de araújo, 
ana Paula Lima ernesto, Cláudio Melo Fi-
lho, Carina Carla da Costa azevedo.

19/08 elinor Caleffi  Barbosa, Paula Ca-
brera da silva trazzi, sormany demosthe-
nes Povoa Ribeiro, aldir Pacheco Ferreira, 
Ricardo de oliveira, Flávio de oliveira sa-
raiva, Marcelo Mattos Pontual Pinheiro, 
gustavo Mascarenhas Rios, Bordon silvério 
silva Martins, Lúcia Maria Praciano Miner-
vino, Luiz Fernando Botelho de Carvalho, 
alberto godoy garcia Coelho.

20/08 Hugo Poli de Carvalho Villas, shemy 
Jibran Hsieh, Maria amélia B. szerwinsk, 
Ricardo César Rocha da Costa, ana Luísa 
Lima Heller, Marcelo de Camargo Figueire-
do, Rodrigo simões Frejat.

21/08 ana Clara Fonseca serejo, Lenora de 
Castro Barbo, Ricardo andrade Puga, Henri-
que enéas L. C. neves, João Batista soares, 
ana Cristina Ramos s. de souza Lima, Lindo-
mar graciano Ribeiro, narton Melo santos.

22/08 Paulo Roberto Correa tavares, Fre-
derico donati Barbosa, Pedro Lima dal Col, 

nOVOs sÓciOs

a comissão de sindicância está examinando as 
seguintes propostas de admissão ao iate Clube 
de Brasília:

Rodolfo gonçalves Júnior, augusto 
Cesar Mendonça de sousa, tyago 
Pereira Barbosa, daniela Morato 
Ribeiro, Raniere teixeira soares

de acordo com as normas do processo de admissão 
no 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.

aGEnDa

torneio Bl 5 de laser standard, 
Radial,  4.7 e star
data: 25/8
Local: Raia norte

OuViDORia

FiQuE pOR DEntRO

VisitaÇÃO

Frequência em 
11 e 12 de agosto
o iate Clube de Brasília contabilizou 
4.197 acessos entre sábado e domingo 
da última semana (11/8 e 12/8). desses, 
3.747 são sócios e 436 convidados. os 
outros 14 são referentes a convites de 
clubes conveniados. Confi ra as informa-
ções detalhadas na tabela ao lado:

CATEGORIAS

Associados
Autorização de Embarque
Convidados de Sócios
Convidados de Diretores
Convidados de Conselheiros
Clubes conveniados

1.707
16

161
6
6
9

3.747
34

373
9

20
14

DOMINGO (12/8) TOTAL

2.040
18

212
3

14
5

SÁBADO (11/8)

Números gerais 2.292 1.905 4.197

Instalação de piso de granito na Academia
Para maior comodidade dos usuários da academia, o piso cimentado e de grama será 
substituído por granito. a obra terá início nesta segunda-feira (20/8) e a previsão de 
término é de 12 dias. Com a mudança, o piso servirá de base para instalação de armários 
para uso rotativo.

Seu canal de 
comunicação 
com o Iate
a ouvidoria é uma das principais 
ferramentas de gestão do iate Clu-
be de Brasília. Quando justificáveis, 
as contribuições anônimas são aco-
lhidas. a identificação, no entanto, 
garante a resposta. Vale ressaltar 
que os nomes dos demandantes 
são mantidos em sigilo, exceto nos 
casos de elogios. Confira o total de 
demandas e contribuições por de-
partamento referentes a julho nos 
gráficos ao lado.

cultuRa

Leo Gandelman 
na Quinta 
Cultural 
o projeto Quinta  Cultural 
deste mês trará um dos mais 
celebrados artistas do Bra-
sil: Leo gandelman. o show, 
com apresentação de “músi-
cas instrumentais brasileiras”, 
será em 30 de agosto, a partir 
das 20h, no salão social. os 
ingressos estão disponíveis 
na superintendência. o valor 
para sócio é R$ 50 e para con-
vidados, R$ 70. Água, suco, 
refrigerante e cerveja estarão 
disponíveis para o público.

OpORtuniDaDE

Última chamada: Venda de títulos em 21/8
na próxima terça-feira, 21 de agosto, o iate Clube de Brasília colocará à ven-
da três títulos da categoria patrimonial proprietário. a venda direta será no 
salão social, a partir das 11h.

os formulários de compra e demais especificações custam R$ 15 e estão 
disponíveis na secretaria social, que funciona das 8h às 18h, de segunda a 
sexta-feira, e das 8h às 16h, aos sábados, domingos e feriados.

os títulos comercializados foram retomados pelo Clube, que não lança novas 
quotas há mais de 20 anos. outras informações: 3329-8716.

EMiatE

Aerodance – Segunda e quarta-feira, das 18h30 às 19h30.

Dança de salão (nível iniciante) – Terça e quinta-feira, das 19h às 20h.

Dança de salão (nível intermediário) – Terça e quinta-feira, das 20h10 às 21h10.

Hatha Yoga – Segunda e sexta-feira, das 9h às 10h e quarta-feira, das 8h às 8h50.

Mosaico – Terça-feira, das 9h30 às 12h.

Fotografia Digital – Segunda, quarta e sexta-feira, das 9h às 12h.
Local: Sala de treinamento da Náutica 
Duração: 27h. Taxa: Entrada de R$ 240,00 + 2x de R$ 230,00. Material necessário: máquina 
digital do próprio aluno. Início: 27/8
*O equipamento recomendado para prática das atividades remete à necessidade de câmeras reflex (SLR).

Cursos: Prorrogado o prazo para inscrições 
as aulas dos cursos do encontro Máster do iate, exceto o de Fotografi a digital, 
já começaram. entretanto, ainda há tempo de fazer a inscrição na secretaria do 
emiate e, aos fi nais de semana, na superintendência. as atividades são realizadas 
na antiga academia, possuem duração de três meses e o valor da taxa é duas 
parcelas de R$ 30 (menos o de Fotografi a digital). Confi ra as informações:

Atletas do Iate participam de maratonaBronze para o Iate em 
Atibaia (SP)

VÔlEi DE pRaia

a dupla Fabíola (iate Clube de Brasília) e na-
tasha (Rio de Janeiro) conquistou a terceira 
colocação no Campeonato Regional de são 
Paulo. Realizada em julho, na cidade de ati-
baia, a disputa contou com a participação 
de atletas de diversos estados do país. Com 
o bronze, a dupla conquistou uma vaga para 
participar dos Jogos abertos de são Paulo. o 
torneio está marcado novembro, em Bauru.

Mais de dois mil objetos 
encontrados
de janeiro a junho deste ano, o setor de acha-
dos e Perdidos, localizado no departamento de 
operações e Logística (doL), recuperou 2.046 
objetos e devolveu cerca de 20% aos seus pro-
prietários. se você perdeu algo no iate Clube 
de Brasília, procure o setor, próximo ao Restau-
rante do Farol. no local, há itens como roupas, 
óculos, toalhas, tênis e brinquedos. o material 
que não é resgatado em até três meses é doa-
do para instituições de caridade credenciadas. 

CONSELHO DELIBERATIVO
editaL de ConVoCação
o PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO 
DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, C O N V O 
C A os senhores integrantes do Colegiado, com-
posto por Conselheiros natos, efetivos e suplen-
tes convocados, com direito a voz e voto, para a 
REUNIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 77, i, “c”, 
do estatuto, e, a seguir, para a REUNIÃO EXTRA-
ORDINÁRIA, prevista no art. 77, ii, do mesmo di-
ploma legal, a serem realizadas no dia 28 (vinte 
e oito) de agosto de 2012, terça-feira, na antiga 
sede social, às 18h30, em primeira convocação, 
ou, às 19h, em segunda e última convocação, 
com a seguinte ORDEM DO DIA:

REuniÃO ORDináRia

Item único - apreciar o Relatório de atividades 
do Conselho diretor, inclusive quanto aos inves-
timentos previstos e executados, referentes ao 
1º semestre de 2012.

REuniÃO EXtRaORDináRia

Item I – submeter à aprovação do Conselho de-
liberativo as decisões n.º 005/2012 e 006/2012 
da Mesa diretora, determinadas ad referendum 
do egrégio Conselho; 

Item II - deliberar sobre projetos de obras a serem 
executados em 2012, apresentados pelo Conselho 
diretor, com pareceres da Comissão constituída 
pela decisão nº 014/2012, da Presidência, para 
aprovação pelo Conselho deliberativo;

Item III – deliberar sobre as propostas encami-
nhadas pelo Conselho diretor de Convênio com 
a drogaria Rosário s/a e de Parceria com o gru-
po Uny Leya a serem fi rmados com o iate Clube 
de Brasília;      

Item IV – deliberar sobre propostas de conces-
são de títulos Honorífi cos Beneméritos aos Con-
selheiros natos Raif Jibran e Fernando Boani 
Paulucci, encaminhadas ao Conselho delibera-
tivo, respectivamente, em 8.6.2012 e 28.6.2012, 
nos termos dos arts. 22, § 1º e 76, inciso XiV, do 
estatuto, com pareceres das Comissões consti-
tuídas pelas decisões nº 013 e 015, de 2012, da 
Presidência; e

Item V - assuntos gerais.

Brasília, 15 de agosto de 2012.

GERALDO BRINDEIRO
Presidente do Conselho deliberativo

acHaDOs E pERDiDOs
Kátia M. Carvalho t. sant’anna, Cleber de 
souza Linhares, Márcio alland gouveia 
guedes, antônio evanildo alves, Ronald 
starling soares Filho, Márcio alland gou-
veia guedes, José Carlos damásio, Márcia 
ayan Ferreira, getúlio Porto César, Lauro 
Maranhão aires neto, Júlio Cesar Lerias Ri-
beiro, evandro José sperotto, Maria alice 
Zaidman, Klaus dieter neder, Walter gus-
tavo R. s. de souza Lima, Marco antônio 
Vasconcelos P. souza.

23/08 Haman tabosa de Moraes e Córdo-
va, Rafael Cavalcante Patusco, Márcia Ro-
cha isaac Paniago, João Frattini gonçalves 
Ramos, Ronaldo Feldmann Hermeto, Célia 
Maria domingos Rangel, Milena sidrim 
Marrara, isaias Fé lix guerrero Carbonel, Le-
opoldo araújo Rodrigues, terezinha Maria 
M. da França Kind, Francisco Lima dal Col.

24/08 gregório da Rocha Miranda Pontes, 
gustavo saavedra dias, Vanessa Machado 
Ferreira solon, José Claudino Ramos so-
brinho, Maria Fernandes Farias, Hecliton 
santini Henriques, Paulo Henrique soares, 
elayne Magaldi daemon, José gerardo 
Ponte Pierre Filho, Rafael Hora aimone, 
epaminondas ely Veloso, Vera Lúcia nunes 
soares, enid Rocha andrade da silva, ana 
Marly de Melo Rodrigues.              

Mais de sete mil pessoas participaram da 5ª Maratona de Revezamento 
Pão de Açúcar de Brasília, realizada na manhã do último domingo, na 
esplanada dos Ministérios. o iate Clube de Brasília esteve representado 
por seis equipes, que correram com a tradicional alegria iatista. após 
os 42.195 metros de percurso, cumpridos com muita superação, nossos 
atletas se divertiram em uma animada confraternização. “tudo foi per-
feito, todos correram muito bem. Harmonia e amizade foram a tônica 
da maioria dos momentos. Houve um clima de festa do início ao fi m da 
prova. É bom ver pessoas sorrindo e foi isso que vimos. Boas energias 
andaram por lá”, destaca o conselheiro nato ednaldo Mesquita, um 
dos grandes incentivadores do grupo.

total de Demandas - Julho 2012

total de demandas por setor- Julho 2012
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O canal de comunicação com o sócio.

ouvidoria@iatebsb.com.br

OuViDORia DO iatE
o Jornal semanal do iate é uma publicação interna de responsabilidade da diretoria de Comunicação.

Jornalista Responsável: João Rodrigues (8187-dF); Reportagem: Liamara Mendes;  
diagramação: Júlio Leitão; Fotos: Leandro Magno; CtP, impressão e acabamento: teixeira gráfica e editora Ltda 

setor de Clubes esportivos norte – trecho 2 – Conjunto 4 – Brasília-dF – CeP 70.800-120 
telefone: (61) 3329-8743 – Fax: (61) 3329-8702. http://twitter.com/iatebsb - www.iateclubedebrasilia.com.br

DIRETOR 
DO DIA

18/8/2012 
sábado 

Daniel Miziara

EspEcial

Quinta Cultural: 
Leo Gandelman é a atração deste mês. Evento será em 30/8, a partir das 20h, no Salão Social. Ingressos à venda na Superintendência.

EDIÇÃO Nº 33 DE 18 a 24 DE agOstO DE 2012

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

Juscelino Kubitschek de oliveira, 
Patrono do iate Clube de Brasília

19/8/2012 
domingo 
Gustavo salomon

Dia dos Pais

Aniversariantes da Peteca
Reunir os amigos para desejar “felicidades e muito anos 
de vida” é um dos programas preferidos da turma da Pe-
teca. a última confraternização foi realizada em 16 de 
agosto e comemorou os aniversários daqueles que nasce-
ram em julho e agosto. o evento já é tradição no Clube e 
o clima de diversão sempre marca a festa. Confira as fotos 
no www.iatebsb.com.br.

o Centro de atividades educacionais 
do iate (Ciate) reuniu cerca de 200 
pessoas para celebrar o tradicional 

dia dos Pais na última sexta-feira. Familiares 
e integrantes dos Conselhos diretor e delibe-
rativo estiveram presentes no evento, reali-
zado no salão social. 

o tema da festa deste ano foi Pai, dramatur-
go que escreveu a história da minha vida e 
contou com apresentações de teatro de som-
bras e teatro mudo. a decoração em preto 
e branco e máscaras espalhadas por todo o 
ambiente fizeram com que os presentes “re-
vivessem os bastidores do início do teatro”.

Confira as fotos no www.iatebsb.com.br.

a edição 2012 da famosa Regata Solitário, 
disputada no último sábado, exigiu muita 
técnica e resistência dos participantes. du-
rante toda a prova, apenas um velejador 
exerce as funções da tripulação de um velei-
ro da classe oceano. Mais de 30 barcos larga-
ram em frente ao Cota Mil iate Clube em di-
reção ao iate Clube de Brasília. o vento forte 
foi o principal desafio. Com rajadas variando 
entre 15 e 18 nós, os comandantes tiveram 
muito trabalho durante o percurso.

Confira o resultado ao lado.

sOcial

PERCURSO LONGO

1º lugar: Barco Pakato, timoneado 
por Renato Moura (iCB/CMiC) 

2º lugar: Barco arrojado, 
timoneado por Cesar alves (iCB)

3º lugar: Barco Fuga 3, timoneado 
por george Raulino (iCB)

PERCURSO CURTO

1º lugar: Barco Lung tá, timoneado 
por Felipe Marques (aaBB) 

2º lugar: Barco nauru, timoneado 
por Vitor Hugo (aaBB) 

3º lugar: Barco Cecris V, timoneado 
por alejandro Martinez (aaBB)

Confira a classificação completa no www.iatebsb.com.br. Ciate comemora

Ventos fortes marcam Regata Solitário

n o contexto atual, as mudanças constantes e a alta 
competitividade do mercado de trabalho colocam 
em destaque a importância da criatividade e da 

inovação. no entanto, esses elementos não são importan-
tes apenas no ambiente corporativo. eles também podem 
ser muito úteis para lidar com as múltiplas tarefas do nosso 
cotidiano. Cuidar dos filhos, progredir nos estudos, apren-
der uma nova língua e ainda conseguir manter a forma na 
academia são alguns exemplos.

Do pensamento criativo 
à ação inovadora

Com o objetivo de despertar e aprimorar a criatividade 
dos sócios e convidados, o iate realizará em 23 de agosto, 
às 19h30, a palestra “do pensamento criativo à ação ino-
vadora”. na oportunidade, a doutora ana Luiza amaral 
dará diversas dicas para solucionar a falta de tempo ou 
até mesmo driblar a “birra” de uma criança, entre outras 
situações.

o evento será realizado no salão social e as inscrições, gra-
tuitas, podem ser feitas por meio do www.iatebsb.com.br.
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