
CLIMA
10º C MÍN
27º C MÁX

Sol com muitas nuvens durante o dia.

9º C MÍN
27º C MÁX

Sol com muitas nuvens durante o dia.
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet
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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

O projeto Encontro das Artes, promovido pela 
Diretoria Cultural do ICB, mais uma vez irá aliar música 
da melhor qualidade e compromisso social com os que 
mais precisam. No Recital Solidário do Iate Clube, que 
será realizado no próximo dia 13, a partir das 17h30, 
a pianista Regina Moura executará clássicos da música 
erudita, temas de novelas e grandes sucessos da MPB 
para deleite dos Associados.

Regina é formada em piano pela Escola de Música 
da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), onde 
foi laureada por 3 anos consecutivos com o Prêmio 
Villa-Lobos, outorgado ao aluno que obteve as maiores 
notas de todo o corpo discente da Escola. A pianista tem 
no currículo apresentações em diversos países, como 
Argentina, Estados Unidos, Japão, Espanha e França.

Regina conta como será o espetáculo, que promete 
agradar aos presentes com música da melhor qualidade. 
“Irei tocar músicas eruditas e populares. Antes das 
apresentações, eu gosto de falar um pouco sobre a 
história de cada uma das músicas. Acho isso muito 
importante”, destacou. 

O recital, que será realizado na Pérgula do Salão 
Social, promete ser concorrido, visto que só serão 
disponibilizados 300 ingressos para o evento. Quem 
quiser prestigiar o evento, deverá usar trajes de passeio. 
Para garantir a entrada, basta trocar uma lata de leite 
em pó por um ingresso na Superintendência do Clube, 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30, e no final de 
semana, de 9h às 15h30. Não deixe para a última hora!

Recital SolidáRio no iate clube 
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Programação
aerodance

Segundas e quartas-feiras - 18h30 às 19h30
Terças e quintas-feiras - 10h às 11h
Local: Pérgula ou conforme disponibilidade do Clube
Valor: R$ 60 por mês ou R$ 180 o curso completo (3 meses)

Dança de Salão
Turma Iniciante: Terças e quintas-feiras - das 18h30 às 19h20
Turma Intermediária: Terças e quintas-feiras – das 19h30 às 20h20
Loca: Pérgula ou conforme disponibilidade do Clube
Valor: R$ 60 por mês ou R$ 180 o curso completo (3 meses)

Hatha Yoga
Segundas e quartas-feiras - das 9h às 10h
Local: Sala de Atividades (Antiga Sauna)
Valor: R$ 60 por mês ou R$ 180 o curso completo (3 meses)

mosaico
Terças-feiras - das 9h30 às 12h
Local: Sala de atividades (Antiga sauna) ou conforme disponibilidade do Clube
Valor: R$ 60 por mês ou R$ 180 o curso completo (3 meses)

Violão e Teclado (cada turma tem 1h de duração)
Segundas-feiras – das 8h às 17h
Local: Salão Social
Quartas-feiras – das 17h às 21h
Local: Sala de atividades  (Antiga Sauna)
Valor: R$ 60 por mês ou R$ 180 o curso completo (3 meses)

Desenho e Pintura 
Quintas-feiras: das 14h às 17h
Local: Sala de atividades (Antiga Sauna)
Valor:  R$ R$ 60 por mês ou R$ 180 o curso completo (3 meses)

2

CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, 
no uso de suas atribuições estatutárias, C O N V O C A os senhores integrantes do 
Colegiado, composto por Conselheiros Natos, Efetivos e Suplentes convocados, 
com direito a voz e voto, para a REUNIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 76, I, 
“c” e “e”, do Estatuto, e, a seguir, para a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, prevista 
no art. 76, II, do mesmo diploma legal, a serem realizadas no dia 12 (doze) de 
agosto de 2015, quarta-feira, na Antiga Sede Social do clube, às 19h, em primeira 
convocação, ou, às 19h30, em segunda e última convocação, com a seguinte 
ORDEM DO DIA:

REUNIÃO ORDINÁRIA

Item I – Apreciar o Relatório das Atividades do Conselho Diretor, inclusive quanto 
aos investimentos previstos e executados, referentes ao 1º semestre de 2015.

Item II - Deliberar sobre o processo eleitoral do Iate Clube de Brasília, para o 
biênio 2015/2017.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Item I – Deliberar sobre 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 “Honorário”, aos senhores 
Roberto Alvarenga, indicado pela Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, e 
César Augusto da Silva Castro, indicado pelo Conselho Diretor. 

Item II – Deliberar sobre proposta de ampliação de finalidades da Conta de 
Investimentos “Recuperação Telhado do Ginásio Peteca/Cobertura de Quadra de 
Areia”, possibilitando a substituição da iluminação esportiva com uso de LED.

Item III – Assuntos Gerais.

Brasília, 31 de julho de 2015. 

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

ConseLho deLIberAtIvo

campanha da solidariedade

inscrições disponíveis para cursos do 
emiate

café da manhã de dia dos Pais

O Emiate, através dos Amigos Voluntários, movimento 
formado com apoio dos Sócios do Iate Clube de Brasília, 
vem há alguns anos ajudando instituições de caridade 
como creches, asilos, casas de apoio a soropositivos, entre 
outras. No ano de 2015, a meta é bater recordes e ajudar 
ainda mais pessoas necessitadas.

Por isso, as captações já estão em pleno vapor: um baú 
já está dentro da Academia do Clube, a fim de arrecadar 
donativos (calçados, roupas, brinquedos, roupas de cama, 
roupas de bebê e acessórios, material de limpeza, alimentos 
e outros). As contribuições podem ser deixadas também na 
Secretaria do Emiate, localizada na Antiga Sede, ou nos 
baús do Emiate espalhados pelo Clube.

Vale reforçar que toda a contribuição será bem-vinda e 
que desde já agradecemos seu apoio, fundamental para o 
sucesso deste trabalho.

Após uma breve pausa, as atividades para o segundo 
semestre do Emiate estão de volta e as inscrições já 
podem  ser feitas na Secretaria do Emiate, de segunda 
a sexta-feira das 8h às 18h, ou na Superintendência do 
Clube, aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. 
Confira a programação abaixo:

eMIAte

ACAdeMIA

náutICA

1° torneio comodoro de motonáutica

locação de pranchas de suP e 
empréstimo de caiaque

campeonato do 7° distrito da classe 
star

Hoje, a partir das 10h30, haverá treino livre para os 
competidores de jet ski que participarão do 1° Torneio 
Comodoro de Motonáutica na Praia Norte (“Prainha”), 
localizada depois da Secretaria Náutica. As provas terão 
início a partir das 13h e, às 16h30, será a largada para 
o Rali de Regularidade de Lanchas. Sócios estão isentos 
da taxa de inscrição. Mais informações pelos telefones 
3329-8747 / 8748 ou na Secretaria Náutica.

Tendo em vista a realização do 1° Torneio Comodoro 
de Motonáutica, a locação de pranchas de SUP e 
o empréstimo de caiaque estarão suspensos neste 
sábado (8). A medida se faz necessária por motivo de 
segurança. No domingo (9), os serviços serão prestados 
regularmente.

A competição mais importante do calendário anual da 
Classe Star foi realizada com sucesso na última semana. 
Brindados com ótimos ventos, os 14 veleiros inscritos 
disputaram intensamente o título, mas o favoritismo da 
dupla Lars Grael e Samuel Gonçalves foi confirmado 
mais uma vez. Lars, muito acostumado com a raia em 
frente ao Clube – local onde iniciou sua carreira na 
vela – venceu o Campeonato por antecipação. Parabéns 
também à dupla Felipe Rondina e Marco Lagoa, que 
representou o Iate e foi a melhor colocada de Brasília, 
e a todos os demais participantes. O resultado completo 
está em www.iatebsb.com.br/nautica.

náutica tem página reformulada e 
facilita acessos

A Diretoria de Esportes Náuticos comunica que a 
página da náutica (www.iatebsb.com.br/nautica) foi 
reformulada, facilitando o acesso a diversos serviços, 
tais como Calendário de Regatas (avisos de regatas, 
instruções de regatas, fichas de inscrição e resultados), 
Classificados, Escolas de Vela, Banco de Tripulantes, 
Lista de Reserva de Vagas e Câmera ao Vivo. Acesse e 
confira as novidades!

esporte

MeIo AMbIente

festa da família para praticantes de 
futebol e futsal

redução de impacto ambiental, um 
compromisso do iate

No próximo domingo (16), será realizada uma grande 
confraternização para a família do Futebol e Futsal. Mães, 
pais e filhos estão convidados a comparecer a partir 
das 10h, na Tribuna do Futebol, com roupas e calçados 
apropriados para bater uma bolinha e aproveitar a festa. 
Várias atividades estão programadas para a diversão dos 
presentes. Participe!

nAtAção

iate clube conquista taça brasília de 
natação

Disputada no último final de semana, a Taça Brasília 
de Natação rendeu bons resultados e proporcionou ao Iate 
Clube de Brasília o título de campeão. Ao todo, foram 24 
medalhas conquistadas, sendo 12 de ouro, 8 de prata e 4 de 
bronze. Confira o resultado completo na tabela. Parabéns 
aos atletas pelo excelente desempenho na competição!

mEDaLHa DE oUro

Paula Vaz 100m e 200m borboleta, 400m livre e 200m medley

Glauber Silva 50m e 100m livre, 100m borboleta e 100m costas

Simone Kohler 50m livre e 100m peito

Marcelo Araújo 200m medley

Revezamento 4x50m livre feminino, formado por Ana Carolina Amaral, 
Paula Vaz, Julia Mesquita e Simone Kohler.

Já somos mais de sete bilhões de pessoas vivendo 
no mesmo planeta. Para isso, precisamos consumir 
recursos básicos, como água, energia e alimentos. E, 
a cada ano, a humanidade esgota mais cedo a cota de 
recursos naturais do planeta e o Dia da Sobrecarga da 
Terra, que marca o dia em que já consumimos todos os 
recursos naturais disponíveis naquele ano, chega mais 
cedo. Dessa forma, precisamos nos envolver na redução 
de impacto, avaliando e repensando nossos hábitos de 
consumo e adotando práticas sustentáveis. Não podemos 
esquecer que temos somente um planeta e os recursos 
naturais são fonte de sobrevivência. Vamos reconsiderar 
que, como cidadãos, podemos fazer parte da solução, 
consumindo menos água e energia e produzindo menos 
lixo. Esses são os preceitos que queremos para o nosso 
Clube. Colabore!

Queridos papais! O Espaço Saúde parabeniza pelo seu 
dia e os convida para celebrar esta data tão importante 
com um café da manhã especial na Academia. Será neste 
domingo (9), a partir das 10h. Contamos com a presença 
de todos!
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DIRETORES DO DIA

08/08/2015 – Sábado
 Mauricio Albuquerque
09/08/2015 – Domingo

Ronaldo Teles

AnIversArIAntes
08/08 Maurício O. Mendonça Jorge, Aurélio 
Guimarães Cruvinel e Palos, Carlos Augusto 
Martins Mesquita, José Renato Rodrigues Ponte, 
Marcelo Araújo Pinto Teixeira, Celso Dias dos 
Santos, Eduardo Santos Loureiro, Mário José Pinto 
Lima, Marcelo Dias Lopes, Francisco Otávio 
Miranda Moreira, Marco Aurélio Moreira de 
Souza, Maria Gorete Cosme e Rodrigo Malheiros 
Pontes.

09/08 Janine Torres Feu, Jaime Divino Alarcão, 
João Baptista Baere de Araújo, Stefano Faria 
Frota, Lysippo Borges Gomide, Ricardo Gaban 
Fernandez, Anna Carolina de Azevedo V. G. 
Arraes e Mônica Lopes Laender Castro.

10/08 Vicente Antônio de Faria, Vicente Paulo das 
Graças Pereira, José Luiz Dias de Oliveira Filho, 

Luiz Renato Costa Xavier, José Newton Torres, 
Fernando Neves da Silva, Abdallah Jarjour, Karina 
Santos de Miranda, Luiz Arnaldo Cortez Gurgel e 
Raquel Couto de Oliveira Aucélio.

11/08 Márcio Herley Trigo de Loureiro, Ricardo 
Chaves de Melo Rocha, Pedro Paulo Alves 
Nogueira, Silvana Medeiros Andrade, Eraldo José 
de Queiroz Júnior, ângela Suzana Mendonça 
Harrison, Eduardo Muniz Machado Cavalcanti, 
Daniella Ribeiro Maia, Wanessa Corazza Miguel, 
Sérgio Slaviero, Ana Flávia Silva Botelho, Geraldo 
Bueno Martha Júnior e Sebastião Gonçalves 
Mendes.

12/08 Gisela Demo Fiuza, Regina Celi da Silva 
Bueno, Otávio Augusto Ferreira da Silva, Janete 
Ferreira Carneiro, Stella Maris Silva de Souza, 

Juvêncio Cavalcante Braga, Marcos Feitosa 
Rocha, Elise Maria Pereira Feitosa Mattos e élio 
Jorge Rio de Barros.

13/08 Antônio Eury Braga Pereira Luna, Mônica 
de Macedo G. Lemos Ferreira, Fausto de Augusto 
César M. Carneiro, Anna Paula Ferreira Neves, 
Rafael Borsoi Leal, Elizia do Carmo Rezende 
Presmic, Gilson Machado da Luz, Felipe Pereira 
Meira, Maria Tereza Lassere Nunes, Daniela 
Morato Ribeiro, Childerico José A. F. de Carvalho, 
e Lauro Célio Rocha Gonzaga.

14/08 Ayalla Andrezza de Soares e Maia, Paulo 
Lobo Júnior,  Mário Geraldo Abreu Macedo, 
Arnaldo de Castro Costa Filho, Denise Timo 
Galvão de Vellasco, Sabrina Maria Alves, 
Edmirson Jose de Oliveira, Nelson Pierre Mattei e 
Tiago Gomes de Almeida.

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

Mariana Gomes Gianelo, Wilton dos Santos Junior, Stefani Anna Martinele Romagnoli, Mariana Pescatori Candido da Silva e Patricia Santana Couri
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.

Uma noite para ficar na memória dos amantes da música 
sertaneja. Assim pode ser definido o Luau Sertanejo do 
Iate Clube, que recebeu como atração principal a dupla 
César Menotti & Fabiano. Com 12 anos de carreira e um 
repertório recheado de sucessos, os irmãos levantaram 
o público com as inconfundíveis vozes e o peculiar 
carisma. “Ciumenta”, “Leilão”, “Como um Anjo”, além 
de clássicos da moda de viola, foram entoados por uma 
multidão de fãs apaixonados. Vale destacar a presença 
ilustre do Governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, e 
da Primeira-dama, Márcia Rollemberg, que prestigiaram 
mais um evento no Iate Clube.

 
A Diretora Social, Nilma Melo, considerou o evento 

foi um sucesso absoluto. “Era um desafio e tanto. O Luau 
Sertanejo aconteceu pela primeira vez e posso dizer 
que foi formidável. Tivemos um excelente público, uma 
estrutura diferenciada para atender a todos da melhor 
maneira possível, ou seja, foi um show digno da grandeza 
do Iate Clube de Brasília”, constatou. 

luau sertanejo: uma noite especial com césar menotti & fabiano

soCIAL


