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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

Quer fazer parte de um animado evento totalmente 
pensado para os Sócios do Iate Clube de Brasília? Já 
estão à venda os ingressos para a primeira edição de 
2019 do evento ‘Sextas Culturais’, que será no dia 15 
de março, a partir das 21h. Com o tema Mix Party 
Night, a festa trará apresentações da Banda Overjoy, 
do VJ André e apresentações de Zumba, FitDance e 
Acrobacias Aéreas ‘Circus’.

Os 200 primeiros Sócios que adquirirem 
seus ingressos ganharão de brinde uma caneca 
personalizada. O evento começará às 21h, com os 
drinks e chopp em dose dupla, e se estenderá até 
às 23h. Haverá Praça de Alimentação com venda 
de grande variedade gastronômica, drinks, chopp e 
bebidas não-alcoólicas, como sucos, refrigerantes e 
água com e sem gás.

Os ingressos são limitados e estão à venda no 
Espaço Saúde e no Concierge, até o dia 14 de março, 

de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, 
domingos e feriados, das 9h às 14h. Não serão 
vendidos ingressos na entrada do evento. Confira a 
programação da primeira Sexta Cultural do ano: 

Atrações: - 21h – VJ André Home - 22h – Fit Dance 
- 22h50 – Zumba - 23h – Acrobacia Aérea “Circus” - 
23h30 – Banda Overjoy - 01h30 – Finalização com VJ 
André Home.

MIX PARTY NIGHT DÁ INÍCIO ÀS SEXTAS 
CULTURAIS 2019 DO IATE

INGRESSOS

SÓCIO
Lugar à Mesa R$ 30,00
Individual R$ 20,00

NÃO SÓCIO
Lugar à Mesa R$ 60,00
Individual R$ 40,00

Crianças a partir de 07 anos acompanhadas dos pais ou responsáveis 
legais pagam valor normal
Crianças de 0 a 7 anos somente acompanhadas dos pais ou 
responsáveis legais, não pagam ingresso, mas não têm direito a lugar 
à mesa.
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IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 004/2019

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE 
DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 
em conformidade com o art. 16, inciso IX, do Regimento Interno 
do Colegiado, 
RESOLVE:
Designar o Conselheiro Efetivo LUIZ ANTÔNIO CRUVINEL 
GORDO para, em substituição ao Conselheiro Efetivo GUSTAVO 
MANOEL SALOMON DE FARIA, compor a Comissão Permanente 
de Infraestrutura, no triênio 2017/2020.

Brasília, 1º de março de 2019.

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 005/2019

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE 
DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 
em conformidade com o art. 16, inciso IX, do Regimento Interno 
do Colegiado, 
RESOLVE:
Constituir Comissão composta pelos Conselheiros Efetivos ÁLVARO 
JOSÉ LINDOSO VEIGA, ANTÔNIO AUGUSTO PINTO PINHEIRO 
e ISRAEL JOSÉ DA SILVA JÚNIOR para, sob a Presidência do 
primeiro, compor a Comissão que irá analisar e emitir parecer, 
referente ao Termo de Cooperação Técnica nº 580/2018, autuado 
no Iate Clube de Brasília sob o Contrato nº 135/2018. 

Brasília, 1º de março de 2019.

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

ATO DELIBERATIVO 001/2019

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 nas Reuniões Ordinária e Extraordinária de 28 de 
fevereiro de 2019, faz saber que o Colegiado resolveu: 

I. por unanimidade, aprovar a Ata da Reunião Ordinária de 13 de 
dezembro de 2018;

II. por unanimidade, aprovar o Relatório de Atividades do Conselho 
Diretor, inclusive quanto aos investimentos previstos e executados, 
referentes ao 2º semestre de 2018, nos termos do parecer da 
Comissão; 

III. transferir a Reunião Extraordinária para data a ser definida 
posteriormente (Regimento Interno do Conselho Deliberativo, art. 
21, I).

Brasília, 1º de março de 2019.

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO CIATE

Pais que estão em busca de um local seguro, com 
atividades esportivas e extraclasse de qualidade, 
encontram no CIATE a opção mais completa para o 
contraturno de crianças e adolescentes com idade entre 
04 e 13 anos. As aulas de 2019 já tiveram início e estão 
sendo realizadas em um espaço totalmente revitalizado. 
As matrículas estão abertas e ainda há vagas em diversas 
turmas. 

O CIATE promove o desenvolvimento físico, 
educacional e motor das crianças, já que são oferecidas 
14 modalidades: Robótica, Iniciação à informática, 
Reforço escolar e Acompanhamento Pedagógico, Dança, 
Capoeira, Natação, Tênis, Recreação, Hora da História, 
Musicalização e Coordenação Motora, Artes, Patinação, 
Vôlei e Futsal masculino e feminino.

As aulas são realizadas de segunda a sexta-feira, 
em dois turnos, das 8h às 12h e das 14h às 18h (com 
tolerância de 30 minutos tanto na entrada quanto na 
saída). São quatro aulas ao dia e os pais podem optar 
por três ou cinco vezes por semana. Caso o Associado 
queira conhecer o espaço, é possível agendar uma aula 
experimental (também disponível para não sócios). Mais 
informações: 3329-8726.

A Brinquedoteca e a Sala de Jogos do CIATE vão 
funcionar normalmente neste Carnaval, de sábado à 
terça-feira, 02 a 05 de março, das 10h às 17h. Os espaços 
atendem crianças com idade entre 02 e 14 anos.

As atividades do CIATE estarão suspensas na próxima 
segunda e terça-feira, dias 04 e 05 de março, durante o 
Carnaval. O funcionamento vai retornar, normalmente, 
na quarta-feira, dia 06 de março.

Matrículas abertas para o CIATE

Brinquedoteca vai funcionar no 
Carnaval

Recesso do CIATE
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NÁUTICA

No último fim de semana (23 e 24), foi realizada a 
prestigiada XXIV Regata Conselho Deliberativo do Iate, 
marcando o início do calendário náutico do Clube deste 
ano. O barco Mizú 2, comandado por Guilherme Raulino 
e sua tripulação, foi o vencedor do Troféu Transitório ao 
cruzar a linha de chegada nas duas regatas do percuso 
longo realizadas e por ser o 1° colocado na categoria 
Grupo Regata. A embarcação Adrenalina I, comandada 
por Flávio Pimentel e sua tripulação, ficou em 2º lugar 
na categoria Grupo Regata.

Pela Flotilha Delta 26, o barco Sir Peter Blake, 
comandado por Raul Ramos e sua tripulação, conquistou 
a 1ª colocação, seguido pela embarcação Inspiration, 
comandada por Rossana Ramos e sua tripulação. Em 3º 
lugar, ficou o barco Ventania, timoneado por Luís Felipe 
Boani e sua tripulação. Já pela Flotilha Fast 230, o barco 
Paturi, timoneado por Cézar Castro e sua tripulação 
conquistou a 1ª colocação. Pela Flotilha Ranger 22, o 
barco Jaleco, comandado por Jales Júnior e sua tripulação 
conquistou o 2ª lugar.

Pelo Grupo B, a embarcação Queen Victória, 
comandada por Sérgio Calé e sua tripulação, conquistou 
a 3ª posição. Na categoria Grupo Cruzeiro, o barco 
Pitchoco, comandado por Milton Borges e sua tripulação, 
conquistou o 1º lugar. Parabéns aos vencedores!

Em atendimento ao artigo 5º do Regulamento 
Interno do Setor Náutico (RISN), a Diretoria de Esportes 
Náuticos comunica a concessão de direito de uso de 
vaga para Box Avulso no Prédio da Secretaria Náutica na 
Marina do Iate. O Sócio(a) convocado(a) poderá registrar 
o box no prazo máximo de 7 dias, contados a partir 
desta publicação, lembrando que deve ser cumprido o 
disposto no artigo 16º do RISN.

Em atendimento ao artigo 5º do Regulamento Interno 
do Setor Náutico (RISN), a Diretoria de Esportes Náuticos 
comunica a concessão de direito de uso de vaga veleiro 
no pátio na Marina do Iate. O Sócio(a) convocado(a) 
poderá trazer a sua embarcação no prazo máximo de 90 
dias, na qual ensejará a cobrança da taxa de utilização, 
contados a partir desta publicação, lembrando que deve 
ser cumprido previamente o disposto no artigo 6º do 
RISN.

Os Iatistas Luiz Felipe Amaral e Vitória Borges Viegas 
conquistaram excelentes colocações no Campeonato 
Seletiva de Optimist em Vitória (ES), de 17 a 23 de 
fevereiro. Luiz Felipe Amaral terminou a competição 
como 4º colocado Infantil, importante classificação, que 
o qualificou para compor a Seleção Brasileira que irá 
disputar o Campeonato Norte Americano, em Nassau, 
Bahamas, de 27 de setembro a 4 de outubro deste ano. 
A atleta Vitória Viegas (Vivi) foi a Vice-campeã Mirim. 
Parabéns aos atletas!

Resultados da Regata Conselho 
Deliberativo

Convocação para Uso de Vaga de 
Box

Convocação para Uso de Vaga de 
Embarcação

Seletiva da Classe Optimist 2019

Nº TÍT. NOME DO SÓCIO TIPO

P/378 Mariana Giacometti R. Coelho Box avulso – prédio da Secretaria 
Náutica

Nº TÍT. NOME DO SÓCIO TIPO
P/0558 Alexandre Paulista Farias Brauna Veleiro de 26 pés
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SOCIAL

Com nove horas de duração, a Feijuca do Iate 2019 fez 
juz à sua fama de festa pré-carnavalesca mais animada 
de Brasília, no último sábado, dia 23 de fevereiro! Com 
as camisetas do evento customizadas e com divertidos 
e luxuosos acessórios, os foliões que garantiram o 
ingresso, que foi esgotado uma semana antes do evento, 
lotaram a pista de dança e curtiram os impecáveis shows 
de Dhi Ribeiro e Guga Cammafeu. A apetitosa feijoada 
e a belíssima mesa de doces foram constantemente 
repostas para garantir a recarga de energia para a festa 
poder ser aproveitada ao máximo. Nas diversas ilhas de 
open bar espalhadas pelo Salão Social, foram servidos, 
durante todo o evento, chopp Stadt e caipiroscas com 
vodka Absolut. As crianças também se divertiram em 
um charmoso Espaço Kids, que foi montado na Sala de 
Estudos, em brincadeiras diversas com os monitores, 
cineminha e vídeo game. Confira os cliques dessa grande 
festa!

Feijuca do Iate abre a celebração carnavalesca com muita alegria
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SOCIAL
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CONSELHO DELIBERATIVO

Em reunião realizada na última quinta-feira (28), o 
Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, o 
Relatório de Atividades relativo ao segundo semestre de 
2018. 

No parecer da Comissão designada para apreciar o 
relatório, presidida pelo Conselheiro Antônio Augusto 
Pinto Pinheiro e composta pelos Conselheiros Luiz 
Antônio Cruvinel Gordo e Heraldo Moura Coutinho, 
constava o resultado de uma análise detalhada de todas 
as atividades e ações de gestão executadas durante o 
período.

Conselho Deliberativo aprova relatório de atividades referente ao segundo 
semestre de 2018

O documento ofereceu, ainda, algumas 
recomendações pertinentes ao funcionamento de 
alguns setores do Clube, a continuidade do processo de 
revitalização do maquinário da Academia, que já vem 
sendo executado pela Comodoria,  e a realização de 
um estudo para analisar os processos em cada setor da 
administração do Clube. 

Durante o debate do parecer, alguns Conselheiros 
ponderaram a importância de se aumentar o investimento 
em estruturas para ampliar a segurança do Clube contra 
raios e descargas elétricas.

SOCIAL
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GESTÃO

Considerada uma das mais ricas e deliciosas do 
mundo, a culinária portuguesa agora está ao alcance do 
Associado Iatista. Famosa especialmente pela produção 
de vinhos e azeite de oliva, a nação pratica a dieta 
típica mediterrânea, baseada em peixes, frutos do mar 
e legumes. As sobremesas são uma tentação à parte! 
O restaurante Tudo de Bacalhau, recém inaugurado no 
Completo de Restaurantes do Iate, traz em seu cardápio 
o melhor dessa rica gastronomia.

A casa é comandada por Antônio Costeira. Nascido 
na cidade de Porto, ele namora o Brasil, entre idas e 
vindas, desde 2003. Mas, foi em 2011 que decidiu 
abraçar de vez o país e se dedicar à culinária. O Tudo de 
Bacalhau do Iate é seu segundo restaurante no Distrito 
Federal. Para o Clube, ele trouxe um menu que passeia 
entre os principais pratos típicos portugueses, a começar 
pela entrada, com opções como bolinho e pataniscas de 
bacalhau e as famosas sardinhas portuguesas grelhadas. 
O restaurante também traz opções de sopas, saladas, 
lanches e pratos infantis.

No menu familiar, que serve até seis pessoas, estão os 
clássicos Bacalhau Espiritual, Bacalhau à Gomes de Sá e 
a Paella Valenciana. Aliás, são várias as opções de pratos 
à base de bacalhau. O carro chefe da casa, segundo o 
proprietário, é o Bacalhau à Lagareiro, assado na brasa e 
acompanhado de batatas ao murro.

Mas, como não é só de bacalhau que vive a culinária 
portuguesa, o restaurante apresenta outras opções 
apetitosas de frutos do mar, como o Polvo à Lagareiro e 

Restaurante traz delícias portuguesas ao Iate

o Arroz de Tamboril com Camarões. “Este arroz é um dos 
mais pedidos, bem cremoso, muito bom”, recomenda 
Antônio. Para os apreciadores da carne vermelha, o 
menu dispõe também de pratos de filé mignon e carré de 
porco ao molho de Barbecue, um dos destaques.

É possível também optar por pratos mais elaborados, 
que devem ser encomendados com 24h de antecedência, 
como o Cabrito Assado à Marco (para 4 pessoas). Em 
breve, também para encomenda, estará disponível o 
Leitão à Bairrada. O restaurante oferece, ainda, o Prato 
do Dia, que traz sempre uma receita diferente, a R$ 
40. Para fechar a refeição com chave de ouro, tem os 
icônicos pastéis de Belém e de Santa Clara. O Tudo de 
Bacalhau funciona para o almoço de terça a domingo, 
das 11h30 às 14h, e para o jantar, sexta e sábado, das 
19h às 22h.
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CULTURAL

“A fotografia é a poesia da imagem e a poesia é 
a fotografia das sensações. Quer experimentar essa 
sensação? Venha concorrer a prêmios e inscreva-se 
no Concurso de Fotografia do Iate”, convida Carlos 
Santiago, Diretor Cultural. Com o tema ‘Imagem 
Inédita de Práticas Esportivas do Iate Clube de Brasília’, 
o concurso é destinado exclusivamente aos Sócios do 
Iate e seus dependentes, sejam fotógrafos profissionais 
ou amadores.

O Associado interessado pode participar com uma 
única fotografia inédita, em formato JPEG, com resolução 
mínima de 300 DPI e formato mínimo de 2.100 x 1.500 
pixels. Cabe ressaltar que fotos recebidas fora do padrão 
descrito serão automaticamente desclassificadas. 
Vale foto de câmara profissional e até de celular. As 
inscrições poderão ser feitas de 11 de março a 08 de 
abril (às 23h59) pelo e-mail diretoriacultural@iatebsb.
com.br. A foto deverá ser enviada juntamente com o 
formulário de inscrição devidamente preenchido.

A foto vencedora será escolhida por uma comissão 
julgadora, composta por fotógrafos profissionais 
convidados, e será divulgada no vernissage de abertura 
da exposição dos trabalhos inscritos, no dia 17 de abril, 
no Iate TV, às 19h30. Todos os concorrentes receberão 
certificados e haverá premiação em dinheiro e troféu 
para os três primeiros colocados. A exposição ficará 
aberta à visitação de 18 a 25 de abril, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h, para o público em geral, 
e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h, 
apenas para Sócios e seus convidados.

O regulamento completo do concurso e a ficha 
de inscrição podem ser encontrados no site www.
iateclubedebrasilia.com.br/regulamentos. A foto 
vencedora vai concorrer ao Concurso Nacional de 
Fotografias da FENACLUBES, neste 1° semestre de 
2019, durante o Congresso Brasileiro de Clubes, 
representando o Iate Clube de Brasília. Informações 
pelo telefone: 3329-8759.

A Diretoria Cultural do Iate, 
em parceria com a Associação 
Candanga de Artistas Visuais 
(ACAV), vai promover a 
exposição coletiva Artes ao 
Vento IV, em homenagem ao 
Dia Internacional da Mulher. 
A abertura será no dia 15 
de março, quinta-feira, às 
19h30, no IateTV. Serão 
apresentados os trabalhos de 
cerca de 40 artistas plásticos 
associados da ACAV. As obras 
têm como foco principal a 
mulher, retratada através do 
olhar dos artistas expositores. 
“Nesta exposição coletiva, a 

ACAV, que é composta em sua maioria por artistas do sexo 
feminino, trará trabalhos artísticos com temas e técnicas 
livres, abordando a feminilidade, a docilidade e a luta das 
mulheres por um lugar ao sol. Enfim, a multiplicidade da 
mulher”, explicou o Diretor Cultural, Carlos Santiago.

A exposição ficará aberta para visitação, na galeria do 
Iate TV, de 15 a 24 de março, de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h, disponível para o público em geral, e aos 
sábados e domingos, das 8h às 18h, apenas para Sócios e 
seus convidados.

Exposição Artes ao Vento IVIate lança Concurso de Fotografia

CONCESSIONÁRIOS 

Este ano, durante os dias de Carnaval, os concessionários 
localizados no Espaço Saúde seguirão o mesmo horário de 
funcionamento do Espaço Saúde. Já o quiosque da Piscina 
do Feijão, os restaurantes do Complexo da Pérgula Inferior 
da Sede Social e o Restaurante do Farol abrirão normalmente 
na segunda e na terça-feira e estarão fechados na Quarta-
feira de Cinzas, dia 06 de março.

O Posto de Lavagem Automotiva terá suas atividades 
interrompidas na Quarta-feira de Cinzas, em virtude da 
necessidade de higienização da caixa coletora localizada 
nas instalações do mesmo. Os demais concessionários 
funcionarão normalmente.

Os Sócios que adquirirem uma lavagem americana no 
Posto de Lavagem Automotiva do Iate, de março a agosto, 
vão ganhar um aromatizador veicular. A promoção será 
válida enquanto durar o estoque. Aproveite!

Funcionamento dos concessionários 
no Carnaval

Promoção no Posto de Lavagem 
Automotiva
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ESPAÇO SAÚDEPATINAÇÃO

Durante o período de Carnaval, a Academia vai 
funcionar em horário diferenciado. Confira:

A Sauna também funcionará em horário diferenciado 
neste Carnaval. Confira:

A Academia do Iate informa os novos horários das 
modalidades Boxe e Muay Thai. A modalidade Jiu Jitsu 
está suspensa temporariamente.

O Iate Clube de Brasília se prepara para sediar mais 
uma competição do Circuito Brasiliense de Patinação 
Artística. A 1ª Etapa Campeonato Brasiliense das Classes 
Internacionais e Torneio Nacional será realizada do dia 
7 ao dia 10 de março, no Ginásio de Esportes. No dia 9, 
a abertura será às 14h e as apresentações serão das 8h às 
19h. Já no dia 10, as provas começam às 10h e seguem 
até às 18h. A previsão é que 80 atletas participem do 
torneio, que é o primeiro do ano na modalidade. Venha 
torcer pela Equipe Iatista! 

Funcionamento no Carnaval

Funcionamento da Sauna

Novos horários nas aulas de lutas

Iate sedia etapa do Campeonato 
Brasiliense de Patinação Artística

SÁBADO dia 02 08h às 17h
DOMINGO dia 03 09h às 15h
SEGUNDA dia 04 09h às 20h
TERÇA dia 05 09h às 15h
QUARTA dia 06 06h às 22h

SÁBADO dia 02 08h às 20h30
DOMINGO dia 03 08h às 16h30
SEGUNDA dia 04 08h às 20h
TERÇA dia 05 08h às 16h30
QUARTA dia 06 08h às 21h30

TER E QUI SAB
08h - Boxe
09h - Muay Thai
19h - Boxe
20h - Muay Thai

09h - Boxe
1t0h - Muay Thai

EMIATE

As inscrições para os cursos ministrados pelo EMIATE 
estão abertas. As atividades tiveram início no dia 11 de 
fevereiro e terão 10 meses de duração. As inscrições 
podem ser feitas na Secretaria do setor, no 1º andar do 
Edifício Multifunções, de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 18h. Mais informações: 3329-8745 ou 99674-7786.

EMIATE desenvolve os talentos dos 
Sócios

CURSOS FAÇA SUA INSCRIÇÃO

RITMOS
Segunda e quarta-feira, das 10h às 11h e das 
18h30 às 19h30.
Professor: Paulo Pivetta

VIOLÃO Terça-feira, das 18h às 19h.
Professor: David Evaristo

DANÇA DE 
SALÃO

Segunda e quarta-feira, das 20h às 21h - 
possibilidade de aula pela manhã de 9h às 10h.
Professor: Paulo Pivetta

ENCONTRO 
COM A ARTE

Sexta-feira, das 15h às 18h.
Professor: Manoel de Andrade

MOSAICO Quarta-feira, das 14h30 às 17h.
Professora: Elinor Caleffi (Nonô)

PINTURA
Sexta-feira, das 9h às 12h (turma para inici-
antes).
Professora: Jaqueline Eickhoff

VIOLINO

Terça e quinta-feira, das 15h às 16h e 16h às 17h 
(5 a 13 anos);
Terça e quinta-feira, das 18h às 19h (reservado 
para adultos);
Sexta-feira, das 11h às 12h, 15h às 16h e 16h às 
17h (5 a 13 anos).
Professora: Kedma Janina Lourenço Gouveia 
Mastella

FAÇA SUA INSCRIÇÃO 
PARA A 

TURMA DE

 IPHONE E IPAD 

Segunda, quarta e sexta, das 18h30 às 21h30
Local: Edifício Multifunções

INFORMÁTICA
 Segunda, quarta e sexta, das 18h30 às 21h30
Local: Sala de Informática do Ciate
Professor: Marcos Vale

ESPORTES

Em virtude do feriado de carnaval, as Escolinhas 
de Natação, Judô, Squash, Patinação e Tênis estarão 
em recesso nos dias 4, 5 e 6 de março. As aulas de 
Patinação continuarão suspensas de 7 a 10 de março, em 
decorrência da realização da Primeira Etapa Campeonato 
Brasiliense de Patinação Artística, que será realizado nas 
dependências do Iate.

Durante o recesso de carnaval, serão realizados 
serviços de manutenção na Piscina Semiolímpica I, que 
ficará interditada no período de 04 a 06 março

Recesso das Escolinhas de Esportes 
Individuais

Manutenção da Piscina Semiolímpica 
I durante o Carnaval Individuais



JORNAL DO IATE Edição nº 09, 02 a 08 de março de 201910

ANIVERSARIANTES
02/03  - Paulo Gustavo Maiurino, Ana Cláudia Cunha 
Barbosa, Luciana Borges Câmara, Gustavo Felix 
Cardoso, Maria Izabel Tafuri, Simone Figueira Dourado, 
Igor Carneiro de Matos, Alana Frensel de Moraes 
Tzelikis, Marion Straub Vendramini, Rosana Macedo 
Barcelos, José Carlos Freire Murta, Cláudia Helena 
Miranda Guimarães, Sérgio Araújo de Sá, Marisa Isar 
dos Santos, José Roberto de Oliveira, Cristiane Borja 
Rodrigues Lacerda

03/03 - Mario de Oliveira Andrade, Tanise Monteiro 
Rebello, Eduardo Barbosa Guedes, Fabiano Ramos 
de Carvalho, Luís Fernando Roxo Medeiros, Renata 
Gomes Araújo, Denise Miranda Starling de Carvalho, 
Cesar Cassab Danna, Ivan Magalhães Francisco

04/03 - Cláudia Neder Reis, Patrícia Hernandes C. 
de Albuquerque, Leonardo Ventura Teixeira, Valmir 

Cirilo dos Santos, Jarba Sebastião de Carvalho e Silva, 
Rodolfo Marcos de Mello M. Thees, Arthur Vicentini F. 
de Azevedo, Ana Alba Mafra, Ricardo Libanez Farret, 
Isabela Serra Aureliano

05/03 - Murilo Queiroz Bastos, Bianca Pires Veiga, 
Maria Eduarda Tannuri Pianto, Gilberto Ferreira da 
Silva, Gleice Valeria da Silva, José Ronaldo A. Pereira, 
Max Jurno Loyola Santana Rios, Ana Flávia Carneiro 
Rezende, Liliane de Lourdes Cardoso, Luciana 
Gusmão Badaro de Castro

06/03 - Licio Joaquim da Silva Rego, Alessandro 
Lourenco Januário, Guilherme Chianca Franca, José 
Luiz G. Vasconcelos, Ricardo Franco Moura, Adauto 
Cidreira Neto, Luís Gustavo Motta Severo da Silva, 
João Paulo Ortega Terra

07/03 - Talmo Tavares, Iran Machado Nascimento, 
Pablo Malheiros da Cunha Frota, Luís Alberto Beckman 
Meirelles, Silvio Roberto Costa, João Batista de Miranda 
Torres, Rafael Aviani Juca, Maximiliano Ferreira Tamer, 
Ana Cyra Dayrell Bretas Diniz, Henrique de Freitas 
Soares, José Maria Saud Morheb, Gabriela de Faria M. 
Gregório

08/03 - Adolfo Perdigão da Silva, Eduardo Barreiro 
Lourenço, Guilherme Raulino, Fernanda Gama N. da 
Silva, Wanderson Cerqueira Alves Ferreira, Aloysio 
Novais de Carvalho Silva, Júlio Cesar Fatureto de 
Brito, Adriano Mendes Shulc, Cássio Moscariello 
Rodrigues, Augusto Cesar Limp de Oliveira, Daniel 
Santos Guimarães, Rachel Barozzi Pires Luz, Fernando 
Fugagnoli Madureira, Luciana Silva Teixeira, Ângela 
Silveira Banhos, Virginia Solino de Moraes, João André 
Calvino Marques Pereira.

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Paulo Gonçalves de Sousa, Ludovico Wellman da Riva, José Franco Medeiros de Morais, Andre Felipe Cyriaco, Julia Mesquita de Barros Gama, 

Maria das Graças de Andrade Veloso Pinto, Rodrigo Leão Teixeira de Magalhães
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.

NOVOS SÓCIOS

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e Marketing
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DIRETORES DO DIA

02/03/2019 (Sábado)
Maria Cecilia Almeida
03/03/2019 (Domingo)

Marília Aparecida Gallo
05/03/2019 (Terça-feira)
Ângela Maria Marques

SOCIAL

O bailinho de carnaval mais aguardado pela criançada 
de Brasília será realizado em dose dupla, no domingo, 
03 de março, e na terça-feira, dia 05, das 15h às 19h, no 
Salão Social do Clube. Com toda segurança e conforto, a 
Matinê do Iate remete aos antigos bailes de carnaval de 
clubes. Famílias inteiras poderão curtir a festa e soltar a 
imaginação com o uso dos mais diversos adereços. No 
domingo, o tema será “Super Heróis” e o Salão Social do 
Iate vai se transformar numa divertida Sala da Justiça. Já 
na terça-feira, será a vez dos bichinhos e a Matinê será 
toda no clima de selva e safari.

A criançada vai poder dançar ao som do mais variado 
repertório, com as tradicionais marchinhas de carnaval 
e as músicas mais tocadas na atualidade. A diversão 
ficará por conta do grupo de animação infantil Sol e 
Lua, que vai organizar diversas brincadeiras, pintura 
de rosto e performance com personagens infantis. 
Nos dias da Matinê haverá Praça de Alimentação com 
venda de lanches. A entrada é gratuita para os Sócios do 
Iate. Convidados de até 04 anos de idade não pagam. 
Para crianças de 05 a 08 anos, os ingressos custam R$ 
20, e acima de 09 anos e adultos, R$ 40,00. A venda 

Está chegando a Matinê da Alegria do Iate

O Carnaval vai ser animadíssimo no Iate Clube de 
Brasília! Venha hoje, sábado, dia 02 de março, participar 
da Roda de Samba, com o grupo Sagaz, das 14h às 18h. 
O evento é gratuito para Sócios e seus convidados e será 
realizado na Pérgula Inferior do Salão Social, em frente 
ao IateTV. 

Roda de Samba no Carnaval

dos ingressos já começou, no Espaço Concierge, na 
Tesouraria do Clube. Serão vendidos ingressos também 
no dia do evento (sujeito à disponibilidade).


