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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

19/5/2012
Sábado

Denisar Medeiros

20/5/2012
Domingo
Daniel Danna
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Festa Junina 2012: 
Será em 31 de maio, 1º e 2 de junho o tradicional arraial do Iate Clube de Brasília.

O nadador Glauber Silva vai representar as cores do Iate Clube de Brasí-
lia nas Olimpíadas de Londres – 2012. O atleta conquistou a vaga na 
prova dos 100m borboleta no último sábado, 12 de maio, durante a 

Tentativa Olímpica, realizada no Rio de Janeiro.

O índice estipulado pela Confederação Brasileira de Desportos aquá-
ticos era de 52s33. Com o tempo de 52s24, o Iatista carimbou o pas-
saporte e ao lado de mais 17 atletas passa a integrar a delegação 
brasileira nas Olimpíadas deste ano, que terá início em 27 de julho.

Com a vaga garantida, para a alegria “fi car completa”, Glauber 
espera que a recuperação do pai, José Cirilo Silva, que sofreu um 
aVC (acidente Vascular Cerebral) no mês passado seja breve. “Es-
tou muito feliz. Dedico isso ao meu pai, que está na UTI. Ele é o 
meu ídolo, é quem me incentivou a estar aqui. Tudo isso é para 
ele”, reforça.

Para o comodoro, Mario Sergio da Costa Ramos, a conquista do 
nadador é motivo de orgulho para a nossa instituição. “Ter um atle-
ta nas Olimpíadas é maravilhoso. além disso, a vitória do Glauber 
servirá de exemplo e incentivo para as próximas gerações da natação 
do Iate Clube de Brasília. Parabéns pela dedicação”. 

iate nas olímpiadas: 

Glauber Silva garante vaga
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FiQUe por dentro

Estacionamento 
do Tênis interditado
Para garantir a segurança dos frequentadores, 
o estacionamento próximo às quadras de tênis 
estará interditado neste fi nal de semana (18 e 
19/5). Devido à obra de cobertura das quadras 
G1 e G2, a área tem sido utilizada como ponto 
de manobra de guindastes que vão assentar a 
estrutura metálica. Parte da Pista de Caminhada 
que passa pelo local também estará indisponí-
vel. Os corredores e caminhantes devem utilizar 
o caminho indicado pelas placas de desvio.

Toboágua 
fechado para 
manutenção
O toboágua do Parque 
aquático estará interdita-
do em 28, 29, 30 e 31 de 
maio. 

O motivo é a limpeza do 
local, poda de árvores que 
fi cam próximas às pisci-
nas, entre outros serviços.

DO COMODORO
Palavra

aniversariantes

19/05 Leonardo Peres da R. e Silva, Pedro 
Gualberto Timóteo César, João Lima Bas-
tos, Marcos Fabrício Moraes Garzon, Paulo 
Henrique Santos, Nathalia Perna Mendon-
ça de Freitas, Mariana Soares, Christiane 
Samarco R. Cecílio, Eduardo Kanan Mar-
ques, Nuno Henrique Moura Nunes Brito, 
Jofran Frejat, Gilson Souto de Magalhães, 
Gustavo Manoel Salomon de Faria, aldir 
Guimarães Passarinho Júnior, Beatriz Go-
mes da Silveira, Claudine Maria Diniz Du-
arte e andré Macedo de Oliveira.                 

 20/05 Ricardo Wittboldt da Rocha, Henri-
que José Nabuco de Oliveira Souza, andré 
Gustavo S. alves de Souza, Sebastião Mar-
ques alonso Gonzales, Luís Gustavo alves 
de Matos, andré Gustavo S. alves de Sou-
za e Márcia Milhomens Sirotheau Corrêa.        

21/05 Maria Goreth L. Milhomem Noronha, 
Eduardo Luiz Coimbra araújo, alexandre 
Matias Rocha, Letícia Karla Lopes da Silva, 
Vargas Ribeiro Junior, Luiz Carlos Schimin, 
antônio Maria C. de assis Souza, Darse ari-
matea F. Lima Junior, Silvio Eduardo Macha-
do Bonfi m e Marcelo Vaz Junqueira.

22/05 andré Valadares Sucupira, ana Ma-
ria Portela Romano Cotrim, antônio Carlos 
Sales Martins, Rosangela Martins Cardoso, 
José Carlos Casseb Ferraz, Rita Iolane Mar-
tins da Silva, Gilvam Batista de Carvalho, 
Sônia de azevedo Dantas, Edward Cattete 

Caros Iatistas,

“a tualize seus dados. Con-
tribua para um Clube 
cada vez melhor!”. Esse 

é o lema da campanha de reca-
dastramento que o Iate promove 
até o próximo mês. Desde a últi-
ma semana, diversas ações para 
sensibilizar os associados têm sido 
adotadas. Entre elas, a distribuição 
de folders, incentivo por meio de 
nossas redes sociais, instalação de 
banners em locais de grande circu-
lação do Clube, entre outras. 

Os associados devem acessar www.
iateclubedebrasilia.com.br e con-
ferir todas as informações pesso-
ais, bem como preencher novos 
campos. Entre eles, espaços para 
cadastrar e-mails, placas de carros 
e telefones do cônjuge do titular. 
Para acessar o campo, o sócio de-
verá ter a senha de Serviços Online, 
a mesma que possibilita reserva de 
churrasqueiras, emissão de convi-
tes e impressão da 2ª via do boleto 
bancário da mensalidade por meio 
do site do nosso Clube. 

Lembramos que, de acordo com o 
artigo 40, Inciso IX, do Estatuto do 
Iate Clube de Brasília, todo associa-
do deve “manter a Secretaria do Clu-
be atualizada quanto aos seus dados 
pessoais, fotos, seu endereço resi-
dencial e comercial, além de comu-
nicar todas as alterações ocorridas 
em relação aos seus dependentes”.

Boa semana,

mario sergio da costa ramos

Pinheiro Filho, Raquel Resende Sousa 
Fracari, Idemilson Donizete Mariano 
do Prado, ari Cunha, Marco Túlio  alves 
amaral Chaves e Maria Cristina Volkmer 
Medeiros.

23/05 Cristiano César aires Rocha, Ruy 
Parente Vianna Filho, alexandre Gui-
marães Costa, Carlos Henrique de Fa-
ria, Lourenco Rommel Ponte Peixoto, 
Fernando Pessoa Guerra, Liliana Fracari 
Guinsburg, Simone Neves Pereira Cava-
das, João Carlos Nascimento de Pádua, 
Oswaldo Cordeiro de P. Castilho, César 
Roberto Pereira Buzin, Chiang Jin Guan, 
Patricia de aguiar Britto e Solange de 
aquino Pavie.

24/05 Glauben Teixeira de Carvalho, Jú-
lio Cezar Simões adnet, Cristina alves 
de Oliveira, Mário Sundfeld Junior, Gui-
lherme Monteiro Pessina, Simone Bastos 
Vieira, alberto Ricardo Schmidt Patier, 
Victor Borges Encinas e Manuella Peixo-
to Fernandes da Rocha. 

25/05 Fábio Farnese Dias Martins, Car-
los Felippe de Paula, João José da Sil-
va Neto, Mirian de Fátima Lavocat de 
Queiroz, Sérgio antônio Ferreira Victor, 
Ronei Souza de Machado, Fernanda Sa-
bino Diniz Sousa, Messias Carmo Morei-
ra Sobrinho, Martha Viotti Beck e Fer-
nanda Vilazante Castro.

Pratique vôlei no Iate
O Iate possui as melhores quadras de vôlei de praia de Brasília. Este é apenas um 
dos motivos que fazem com que uma turma muito animada, formada por atletas e 
ex-atletas sócios do Iate, se reúnam aos sábados e domingos, a partir das 11h, para 
jogar. O vice-diretor de Vôlei, Mário Macedo, faz um chamamento especial: “Con-
vidamos todo o quadro social para participar da nossa turma. Participamos de mo-
mentos muito descontraídos e queremos que nosso grupo cresça cada vez mais”.

vÔLei
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emiate

novos sócios

a comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:

Maria do Socorro amorim, Valéria Carneiro de albuquerque, Mauro Moreira Barbosa, 
Pedro Raphael Campos Fonseca, Lúcio Siqueira de albuquerque, Marcelo Simão de Mo-
raes, anamelia Borges Francischetti, Monica Falluh, Marcus Vinícius de Siqueira César 
Queiroga, Rodrigo de abreu Jayme Guimarães

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 incom-
patibilizar os candidatos citados com os princípios e normas que regem o convívio social.

agenda

Quinta Cultural 
Data: 24/5 
Local: antiga Sede

Festa Junina 2012 
Data: 31/5, 1º e 2/6 
Local: Estacionamen-
to das Churrasqueiras

Jantar Dançante –  
Dia dos Namorados 
Junho é o mês dos namorados e o Emiate, 
em parceria com a Diretoria Social, prepara 
uma comemoração “apaixonante” e ani-
mada para os casais: Jantar Dançante – Dia 
dos namorados. O evento será em 12/6 (ter-
ça-feira), às 20h, no Salão Social. a respon-
sável pela animação será a Banda Infinity. 
Os ingressos estão à venda na Tesouraria. 

valores
Sócio: R$ 35
Convidado: R$ 55

programe-se

Palestra “A 
Magia da 
Assertividade”
O Iate prepara mais um even-
to de alto nível para sócios 
e convidados: a palestra “a 
Magia da assertividade”, que 
será realizada em 6 de junho 
(quarta-feira), às 19h, no Sa-
lão Social.

Ciro Daniel, Trainer Internacio-
nal da Dale Carnegie Training, 
empresa líder em capacitação 
e desenvolvimento de pes-
soas em relações humanas, 
liderança e outras atividades, 
e Carlos Steiner, mágico pro-
fissional e Presidente da aca-
demia Brasiliense de Mágica 
(aBM), serão os responsáveis 
pelo evento. 

as inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas por meio 
do www.iateclubedebrasilia.
com.br. 

AVISO DE EDITAL  
DE LICITAÇÃO
CaRTa CONVITE Nº 009/2012
O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber 
que receberá, no dia 29 de maio de 
2012, às 16h, na Sala de Reunião da 
Comodoria, propostas de preços para 
a CONVERSÃO DO SISTEMA DE GES-
TÃO DO IATE.

O Edital completo e demais espe-
cificações estarão à disposição dos 
interessados na Diretoria de Patri-
mônio e Suprimentos, SCEN trecho 
02 conjunto 04, de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 17h, ou pelo www.
iatebsb.com.br.

Brasília, 17 de maio de 2012.

ANDRÉ RUELLI
Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação do Iate Clube de Brasília

Comunicado
O Comodoro do Iate Clube de Bra-
sília, atendendo às disposições esta-
tutárias (art 89, parágrafo 2º), vem 
por meio desta dar conhecimento 
ao quadro social da conclusão dos 
seguintes projetos:

•	 Substituição da Iluminação do 
Campus;

•	 Cobertura da Piscina 
Semiolímpica 2.

Os projetos estão disponível para 
análise na Diretoria de Engenharia, 
localizada na Área Norte do Clube.

ATO DA COMODORIA 
AC 46/2012
BIÊNIO 2011/2013
O Comodoro do Iate Clube de Bra-
sília no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso III do artigo 92 do 
Estatuto do Clube,

R E S O L V E

NOMEAR o sócio patrimonial Sr. 
ANDRE PROITE– P/600, para o car-
go de Vice-Diretor de Vela.

Brasília, 09 de maio de 2012.

mario sergio da costa ramos
Comodoro

CONSELHO DELIBERATIVO
EDITaL DE CONVOCaÇÃO
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 
IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribui-
ções estatutárias e regimentais, C O N V O C A os 
senhores integrantes do Colegiado, composto por 
Conselheiros Natos, Efetivos e Suplentes convoca-
dos, com direito a voz e voto, para REUNIÃO EX-

TRAORDINÁRIA, prevista no art. 77, II, do Estatuto, 
a ser realizada no dia 29 (vinte e nove) de maio 
de 2012, terça-feira, na Sede Social, às 18h30, em 
primeira convocação, ou, às 19h, em segunda e úl-
tima convocação, com a seguinte ORDEM DO DIA:

Item I – Submeter à aprovação do Conselho Delibe-
rativo a Decisão n.º 004/2012 da Mesa Diretora, de-
terminada ad referendum do Egrégio Conselho; e 

Item II – Deliberar sobre projetos de obras a serem 
executados em 2012, apresentados pelo Conselho 
Diretor, com pareceres da Comissão constituída 
pela Decisão nº 008/2012, da Presidência, para 
aprovação pelo Conselho Deliberativo.

E  C O N V I D A  ainda os Srs. Conselheiros, o Sr. 
Comodoro, o Conselho Diretor e os integrantes do 
quadro social para SESSÃO SOLENE, prevista no 
art. 14, III, b, do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo, a ser realizada no mesmo local e 
data, às 20h, para:

Item único – Homenagem do Conselho Delibera-
tivo aos Fundadores do Iate Clube de Brasília. 

Brasília, 17 de maio de 2012.

GERALDO BRINDEIRO

Presidente do Conselho Deliberativo

novidade

Irrigação mais 
eficiente 
a partir desta segunda-feira 
(21/5), começa a funcionar 
um sistema de irrigação mais 
moderno, econômico e sus-
tentável no Iate. a área que 
vai da Superintendência à 
Piscina do Feijão receberá os 
equipamentos, automatiza-
dos e configurados para fun-
cionar após às 23h, o que não 
prejudicará o funcionamento 
do Clube.
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O canal de comunicação com o sócio.

ouvidoria@iatebsb.com.br
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nÁUtica

Frequência em 12 e 13 de maio
O Iate Clube de Brasília contabilizou 4.292 acessos entre sábado e do-
mingo da última semana (12 e 13/5). Desses, 3.965 são sócios e 320 con-
vidados. Os outros 7 são referentes a convites de Clubes Conveniados. 
Confi ra as informações detalhadas na tabela ao lado:

CATEGORIAS

Associados

Autorização de Embarque

Convidados de Sócios

Convidados de Diretores

Convidados de Conselheiros

Clubes conveniados

1.321

8

116

1

11

4

3.965

39

260

7

14

7

DOMINGO (13/5) TOTAL

Números gerais

2.644

31

144

6

3

3

SÁBADO (12/5)

2.831 1.461 4.292

visitaÇÃo

Disputas acirradas 
na regata World 
Snipe Day
No último sábado, diversos veleja-
dores da cidade marcaram presen-
ça na Raia Norte para comemorar 
o Dia Mundial da classe Snipe. Há 
mais de dez anos, os snipistas cele-
bram a data nas águas do Lago Pa-
ranoá. Tradicionalmente, são reali-
zadas duas provas de percurso. Na 
primeira o barco é conduzido pelo 
timoneiro e na segunda o proeiro é 
quem assume o comando. Com bas-
tante maestria, a garotada do Opti-
mist se destacou ao assumir o leme. 
Felipe Rondina e Bruno Ferreira 
conquistaram o título da competi-
ção, seguidos por Carlos Westone 
e Clara Felix. a dupla formada por 
Maurício albuquerque e Matheus 
Borges faturou o terceiro lugar. 
Veja o resultado completo no www.
iateclubedebrasilia.com.br.

Espaço Gourmet 
ganha ramal: 790
a Diretoria Náutica informa que o 
telefone do Espaço Gourmet é o 
3329-8790. O ramal, que é uma ex-
tensão do número da Prainha de 
Windsurf, será utilizado somente 
para ligações internas e de emer-
gências, além de receber ligações 
externas. 

Aviso aos 
navegantes
Estejam sempre em dia com toda a 
documentação e equipamentos exi-
gidos pela Marinha. Com isso, a se-
gurança de todos estará garantida 
e possíveis transtornos serão evita-
dos. Entre em contato com a Secre-
taria Náutica e certifi que-se de que 
está tudo dentro das normas. Ou-
tras informações: 3329-8747.

cULtUra

Iate apresenta: Nara Leão na Era 
dos Festivais
O projeto Quinta Cultural deste mês fará uma homenagem à 
“Era dos festivais no Brasil”. Os clássicos da cantora Nara Leão, 
que serão interpretados por Márcia Tauil, serão lembrados em 
24 de maio, a partir das 20h, na antiga Sede. 

“Diz Que Fui Por aí” e “O Barquinho” 
estão no repertório e os amantes da 
boa música terão uma noite muito 
agradável. Os ingressos, limitados, 
estão à venda na Superintendên-
cia. Os participantes terão direi-
to a coquetel em mesa posta 
e bebidas (refrigerante, 
água e cerveja). 

ingressos

Sócio: R$ 30 
Convidado: R$ 40


