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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 s ingressos para a aguardada Feijuca do Iate 
Clube de Brasília vão começar a ser vendidos na 
próxima terça-feira, dia 05 de fevereiro, no Espaço 

Concierge, na Secretaria Social do Clube, e vão custar 
R$ 140 para Sócios e R$ 190 para não sócio – valores 
referentes ao 1º lote. Crianças de até 07 anos de idade não 
pagam (sem direito a camiseta e sem lugar à mesa) e de 08 
a 14 anos, pagam apenas R$ 55 (Sócio) e R$ 85 (não sócio). 
Menores de 18 anos terão acesso apenas acompanhados 
dos pais ou responsáveis legais e deverão estar munidos de 
documento de identificação.

O evento, que tradicionalmente marca as festividades 
pré-carnavalescas de Brasília, será realizado no dia 23 de 
fevereiro e promete agitar a tarde de sábado com muito 
samba e axé, com shows de Dhi Ribeiro e Guga Cammafeu, 
além de DJ nos intervalos. A Feijuca será realizada no Salão 
Social do Iate e este ano terá três horas a mais de duração. 
Será das 13h às 22h! Serão nove horas de diversão e 
animação, com muita fartura, com buffet premium 
completo de feijoada, com carnes separadas e sobremesa. 
Haverá, ainda, open bar de chopp Stadt, caipiroska com 
vodka Absolut, refrigerante, suco e água.

Este ano, a Feijuca terá como tema um resgate dos 
antigos carnavais do Iate, desde aqueles que aconteciam 
no Galpão da Náutica. O evento também terá viés de 
responsabilidade ambiental. Todos os participantes vão 
receber um copo ecológico personalizado, para o consumo 

de sua bebida de preferência na própria festa. Além disso, 
haverá copos descartáveis biodegradáveis.

Kids - No evento será montado um Espaço Kids, na 
Sala de Estudos (embaixo do Salão Social) para entreter 
crianças com até 13 anos de idade, das 13h às 22h, ao 
custo de R$ 10,00 (por criança). Haverá vídeo game, 
Sala de Filme, brinquedoteca e computadores com jogos 
em rede. Também será servido um buffet infantil, com as 
comidinhas que as crianças adoram. O pagamento pode 
ser efetuado com antecedência na Tesouraria ou no dia, na 
entrada do Espaço Kids.

Shows - Veterana do samba, Dhi Ribeiro tem 30 anos 
dedicados à música e em 2018 lançou seu primeiro DVD, 
‘Leme de la Liberation’. Seu samba traz influências do 
Rio de Janeiro e de Salvador, com um toque de Brasília, 
onde a cantora vive há 25 anos. Sua marca é a busca pela 
qualidade e diversidade dos grandes cantores brasileiros.

E de volta à Feijuca, estará um dos artistas de maior 
expressão no cenário musical de Brasília, Guga Cammafeu! 
Conhecido por seu carisma e profissionalismo, o cantor 
brasiliense já abriu shows de grandes artistas como 
Saulo, Natiruts, Durval Lélis e Timbalada. Suas principais 
influências vão do samba ao axé music, passando por 
MPB e reggae. Seus shows são sinônimo de alegria e alto 
astral. Quem vier à Feijuca, pode esperar um show muito 
dançante, com ritmos brasileiros.

VENDA DOS INGRESSOS PARA A FEIJUCA COMEÇAM
NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA
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EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
 
O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 19 de fevereiro de
2019, às 14h30, no auditório do edifício multifunções, propostas comerciais 
observando a melhor técnica e preço, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVO 
-FINANCEIRO – ERP, SENDO ELES: BENNER ERP E BENNER RH,
DESENVOLVIDO PELA BENNER SOLUTION.

O Edital completo e demais especificações estarão à disposição dos interessados 
no Setor de Licitações e Contratos, SCEN trecho 02, conjunto 04, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h, ou pelo sitio www.iatebsb.com.br

Brasília, 01 de fevereiro 2019

JOSÉ CARLOS DAMÁSIO
Presidente da Comissão

ATO DA COMODORIA AC 03/2019
Triênio 2017/2020

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere 
o inciso XVIII do artigo 91 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

DESIGNAR o Vice-diretor de Informática Sr. ANDRE RUELLI – R/0126, para
responder interinamente pela Diretoria de Patrimônio e Suprimentos, no 
período de 1º a 10 de fevereiro de 2019, por motivo de ausência do titular.

Brasília, 1º de fevereiro de 2019.

RUDI FINGER
Comodoro

EDITAL DE LICITAÇÃO

ATO DA COMODORIA

GESTÃO 

GESTÃO 

No segundo semestre de 2018, os estacionamentos 
da Sede Social, Churrasqueiras e acessos rotativos do 
Iate passaram por obras, que incluíram a recuperação 
da pavimentação, aplicação de nova pintura viária, 
colocação de placas de sinalização verticais e pintura 
dos meios fios, como parte do programa permanente de 
melhorias no campus do Iate, para deixá-lo cada dia 
mais bonito e operacional para o Quadro Social. 

Contudo, alguns Associados continuam não 
dedicando a atenção devida no momento de estacionar 
seus veículos, os posicionando em cima das faixas de 
demarcação recém pintadas ou os estacionando em 
local proibido.

O Regulamento do Estacionamento Interno, aprovado 
pelo Conselho Deliberativo, já está em vigor e determina 
a aplicação da sanção prevista no art. 40 do Estatuto 
do Clube ao Associado que não respeitar as normas de 
estacionamento. Fique atento e respeite a sinalização.

Reincidência e suspensão

É importante lembrar que caso ocorra o cometimento, 
pela segunda vez, de uma mesma transgressão prevista 
no art. 10 do Regulamento de Uso dos Estacionamentos 
(por exemplo: estacionar em local indevido ou em vaga 
de idoso sem o documento de autorização visível pelo 
para-brisas) poderá ensejar a aplicação de penalidade 
de suspensão ao Associado infrator, prevista no VIII do 
art. 42 do Estatuto do Clube, após regular procedimento 
administrativo disciplinar.

Para que o Iate opere oferecendo conforto e 
segurança para todo o Quadro Social e para evitar 
possíveis transtornos referentes ao bloqueio do 
acesso de veículos estranhos aos registros do Clube, 
é importante que o Associado cadastre seu automóvel 
junto à Secretaria Social.

A exigência do registro dos veículos que acessam 
o Clube é uma medida que aumenta a segurança dos 
Associados e está em conformidade com o Regulamento 
de Uso dos Estacionamento, em vigor, em seu art. 11, 
inciso 3º - No caso de veículo não identificado no 
sistema do Clube, sua placa e características constarão 
em cadastro de restrição de acesso. Cadastre seu 
veículo e aproveite o Iate com tranquilidade!

Cadastre seu veículo!

Sócio, atenção ao estacionar o seu 
automóvel!

No dia 1º de fevereiro, os preços dos serviços prestados 
e dos alimentos e bebidas comercializados e dos pelos 
concessionários do Iate Clube de Brasília tiveram um reajuste 
de 4,75%, mesmo percentual utilizado na atualização da 
contribuição de manutenção dos Associados.

Atenção: atualização dos preços 
praticados pelos concessionários

Complexo de Restaurantes do Iate 
começa a funcionar sexta-feira

No próximo dia 8, sexta-feira, três novos restaurantes 
começam a funcionar no térreo da Pérgula da Sede 
Social do Iate. O espaço será inaugurado após minuciosa 
revitalização e vai dispor de 220 lugares. Os Associados 
poderão escolher entre distintas especialidades: o 
Caravelas, buffet de culinária brasileira; o Restaurante 
‘Tudo de Bacalhau’, especializado em comida portuguesa; 
e o bistrô ‘De La Pasta Clube’, de comida italiana, com 
mesas para 22 pessoas em ambiente interno refrigerado.

Os três restaurantes vão funcionar de terça à sexta-feira, 
no almoço, para Sócios e público externo. Aos sábados, 
domingos e feriados, funcionarão exclusivamente para Sócios 
e seus convidados. Os restaurantes ‘De La Pasta Clube’ e ‘Tudo 
de Bacalhau’ vão funcionar também no período noturno, de 
quinta-feira à sábado, para Sócios e convidados.
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CONCESSIONÁRIOS 

EMIATE

Abertura das atividades do EMIATE 
2019

Inglês e ginásticas Rítmica, Aeróbica 
e Artística disponíveis para os Sócios

As pré-inscrições para os cursos ministrados pelo 
EMIATE em 2019 podem ser feitas na Secretaria do Setor, 
no 1° andar do Edifício Multifunções, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h. Os cursos terão início dia 11 
de fevereiro e terão período de duração de 10 meses. A 
abertura das atividades do EMIATE será no dia 09 de 
fevereiro, às 10h, na Pérgola, com a presença de todos os 
professores. Compareça e faça sua inscrição nos cursos! 
Mais informações: 3329-8745 ou 33298813.

A Casa Thomas Jefferson, reconhecidamente um dos 
melhores cursos de língua inglesa do Distrito Federal, tem 
uma unidade instalada dentro do Iate Clube. O que poucos 
sabem é que os cursos oferecidos não são vinculados 
ao CIATE e que todos os Associados podem matricular 
seus filhos para terem aulas de inglês de qualidade, com 
conforto e segurança, dentro das dependências do Clube! 
Informações pelo telefone 3442-5568.

No dia 04 de fevereiro, estarão disponíveis também 
para todos os pequenos Associados, não apenas crianças 
inscritas no CIATE, os cursos de ginásticas Rítmica, Aeróbica 
e Artística, trazidas pelo Centro Esportivo Ramiro (CER), do 
Rio de Janeiro. As atletas desse centro de referência nas 
modalidades encantaram os Sócios em apresentações 
realizadas no encerramento da Colônia de Férias, há duas 
semanas, e em duas edições da BricaIate, em 2018.

O CER foi idealizado por Luiz Ramiro Lima, técnico 
da Seleção Brasileira de Ginástica Aeróbica e atleta de 
ginástica artística e aeróbica na Argentina e Brasil. A equipe 
de ginástica do Centro faz parte da seleção brasileira de 
aeróbica e já conquistou os títulos de campeã estadual, 
brasileira e pan-americana, somando 83 medalhas de ouro, 
49 de prata e 23 de bronze em campeonatos internacionais e 
nacionais. As matrículas já estão abertas! Mais informações 
pelo telefone: 3329-8726.

Cursos para pré-inscrições

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, das 9h às 10h
Professor: Paulo Pivetta

Encontro com a Arte
Sexta-feira, das 15h às 18h
Professor: Manoel de Andrade

Mosaico
Terça-feira, das 9h30 às 12h
Quarta-feira, das 14h30 às 17h
Professora: Elinor Caleffi (Nonô)

Pintura
Segunda, terça e quinta-feira, das 14h às 17h
Sexta-feira, das 9h às 12h (turma para iniciantes)
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 e idosos);
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
Professor: Marcos Vale

SERVIÇO MÉDICO

Em fevereiro, o funcionamento do Serviço Médico 
será das 8h às 18h, todos os dias da semana. Nos meses 
subsequentes, haverá médico para atendimento todos os 
finais de semana e feriados, das 9h às 13h e das 14h 
às 17h. O setor reitera que aceita atestado médico de 
profissional externo para utilização das piscinas do 
clube, desde que preenchido, assinado e carimbado 
pelo profissional emitente.

Horários de funcionamento do 
Serviço Médico
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Foi realizado, nas águas da Represa de Guarapiranga, 
no Yacht Club Paulista (YCP), em São Paulo, o Campeonato 
Brasileiro da Classe Snipe, de 18 a 26 de janeiro. Foi 
uma semana de ventos rondados e a comissão de regata 
conseguiu realizar sete regatas.

O torneio foi disputadíssimo e de alto nível, com 79 
barcos na raia, entre eles vários velejadores Campeões 
Mundiais e Brasileiros. O velejador Iatista Felipe Rondina, 
que velejou com Tiago Brito (Clube dos Jangadeiros), 
ficou em 6º lugar geral. Com isso, a dupla garantiu a 
vaga no Campeonato Mundial da Classe Snipe, que será 
realizado em outubro deste ano, em Ilhabela (SP).

O Clube Veleiros do Sul, de Porto Alegre (RS), sediou 
o Campeonato Brasileiro de 420, de 20 a 26 de janeiro. 
O evento contou com a participação de 21 barcos e 42 
velejadores dos estados do RS, SP, DF, RJ, BA e PE. Com 
vento de intensidade baixa a média, a comissão preparou 
as 10 regatas programadas. A velejadora do Iate Clube, 
Marina Garrido, competiu ao lado de Ana Luiza Dias, 
do Yacht Clube da Bahia, e juntas elas conquistaram a 
medalha de bronze na categoria feminino.

NÁUTICA

Iatista conquista vaga para o Mundial 
da Classe Snipe

Campeonato Brasileiro da Classe 420

Estão abertas as inscrições para o 1º semestre de 
2019 para os cursos da Vela Infantil, Jovem, Adulto e do 
Windsurf. As aulas da Escola de Vela Infantil, voltadas para 
alunos com idade entre 7 a 14 anos, terão início no dia 16 
de fevereiro e serão realizadas aos sábados e domingos, 
das 9h30 às 12h30, no Setor Náutico do Clube. 

As aulas são gratuitas, e tanto o barco (Optimist), 
quanto os materiais e colete salva vidas são oferecidos 
pelo Iate, sem custo. Ao final do semestre ainda é 
realizada a tradicional gincana com acampamento, 
caça ao tesouro com conhecimentos náuticos e diversas 
brincadeiras. As vagas são limitadas! Informações na 
Secretaria Náutica, pelos telefones 3329-8747/8748.

Escola de Desportos Náuticos – EDN

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 de Lancha 
e Veleiro no pátio da Marina do Iate. Os Sócios convocados 
poderão trazer suas embarcações 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.

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, abaixo da Secretaria Náutica, na Marina do Iate. O 
Sócio convocado 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.

Convocação para uso de Vaga de Box

Convocação para uso de Vaga de 
Embarcação

N° do Título Nome do Sócio Tipo
P/3333 José Caubi Diniz Junior Lancha 30 pés

P/61 Gustavo de Castro Afonso Lancha 26 pés
P/570 Altemir Pereira Gomes Veleiro 20 pés

N° do Título Nome do Sócio Tipo
P/367 Edmar Bittencourt Filho Box Avulso Galpão 2 da 

Náutica 
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ESPORTES COLETIVOS

ESPORTES COLETIVOS

A Diretoria de Esportes Coletivo informa aos Associados 
que as atividades das Escolinhas Esportivas serão reiniciadas 
a partir do dia 2 de fevereiro. As inscrições podem ser 
realizadas na Secretaria de Esportes Coletivos, mediante a 
apresentação de atestado médico. Confira, nas tabelas a 
seguir, as modalidades e horários disponíveis por faixa etária:

Retorno das atividades das 
Escolinhas Esportivas

FUTEBOL DE CAMPO

Categoria / Idade  Dia Horário

Chupetinha 
2012 a 2014 
5 a 7 anos

Ter e Qui 9h às 10h / 17h às 18h

Sab e Dom 9h às 10h

Fraldinha 
2010 a 2011
8 a 9 anos

Ter e Qui 9h às 10h / 16h às 17h

Sab e Dom 10h às 11h

Pré-Mirim 
2008 a 2009 
10 a 11 anos

Ter e Qui 10h às 11h / 16h às 17h

Sab e Dom 9h às 10h

Mirim 2006 a 2007 
12 a 13 anos

Ter e Qui 11h às 12h / 17h às 18h

Sab e Dom 11h às 12h

Infantil 2004 a 2005 
14 a 15 anos

Ter e Qui 17h às 18h

Sab e Dom 11h às 12h

FUTSAL

Categoria / Idade  Dia Horário

6 a 8 anos Seg e Qua 17h às 18h

9 a 12 anos Seg e Qua 18h às 19h

12 a 14 anos Seg e Qua 19h às 20h

6 a 8 anos Seg e Qua 09h às 10h

9 a 10 anos Seg e Qua 10h às 11h

11 a 14 anos Seg e Qua 11h às 12h

VÔLEI

Categoria / Idade  Dia Horário

Vôlei de Quadra
7 a 14 anos 

Seg e Qua 17h às 18h

Vôlei de Quadra
7 a 14 anos 

Seg e Qua 17h às 18h

Vôlei de Areia 
Adulto

Seg e Qua 19h às 20h

PETECA

Já estão abertas as inscrições para o Torneio Ano 
Novo Peteca de Areia 2019, que será realizado nos 
dias 9 e 10 de fevereiro. As partidas serão jogadas em 
duplas, nas quadras de areia do Espaço Poliesportivo 
Sul. No sábado (9), os jogos serão disputados das 8h 
às 17h e no domingo (10), das 9h às 14h. Não perca! 
Informações e inscrições pelo telefone 98530-2809, 
com o professor Marlus. 

Torneio Ano Novo de Peteca de Areia
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ANIVERSARIANTES
02/02 - Carlos Eduardo Chabalgoity, Adriano 
Otavio Maldaner, Antônio de Pádua Gonçalves 
Novaes, Manoel Ximenes Neto, Mario Sergio da 
Costa Ramos, Caio Pandia de Oliveira Bastone, 
Rosana Silveira Jobim, Viviane Schietti Ferreira, 
Flavia Machado Gomes Pires de Oliveira, Renata 
Meira de Mesquita
 
03/02 - André Luiz Borges de Sousa, Alarico 
Antônio Cristino Jacomo, Ana Carolina Machado e 
Dias, Rodolfo Rodrigues de Paula Junior, Luiz Antônio 
de Souza Cordeiro, Rodrigo Rodrigues Gomes de 
Paula, Luiz Ronaldo Cherulli, Eduardo Curado 
Matta, Carlos Roberto Chamelete, Aires Roberto dos 
Santos, Almerindo Augusto B. Torres, Felipe Dias 
Maciel Diniz, Alexandre Sattin da Costa Ribeiro

04/02 -  Osmir Lopes de Moraes, Ricardo Augusto 
Amaral Acioly, Fabio Henrique Granja e Barros, 

Luiz Antônio Pereira Brandt, Silvio Carvalho de 
Araujo Junior, Evelyne Safe Carneiro Gebrim, 
Luciano Gonçalves de Souza Carvalho, Vinicius 
Tavares Piazzi
 
05/02 - João Roberto Pereira de Baere Junior, Luiz 
Claudio Duarte, Paulo Roberto de Morais Muniz, Leila 
Faraj, Renato de Aguiar Attuch, Haley Dias Galeotti, 
Mostafa Abdel-Meguid Amin, Lindalva Evangelista 
Mendes, Ana Cristina Correa Miranda, Luiz Fernando 
Giacomini Soares, Luiz Valério Rodrigues Dias, 
Fabio Lavor Teixeira, Eliane Baeta Mendonca, Sylvio 
Darwin de Oliveira Bueno, Roxana Maria Rossy 
Campos, Erick de Melo Carpaneda
 
06/02 - Marcio Antônio Esteves Cabral, Thiago 
Ribeiro Strauss, Marcelo Bezerra Leite Mendonça, 
Gustavo Tavares Lameiro da Costa, Jarbas Jose Valente, 
Magna Leite Luduvice, Hertz de Jesus Castro, João 

Ramos Botelho Junior, Patricia Pelcerman Palatnic, 
Adriana Pereira Onofre de Andrade Davi, Ronaldo do 
Monte Rosa
 
07/02 - Eduardo de Oliveira Villela, Carla Arena de 
Aquino, Rene Rocha Filho, Cassio Augusto Muniz 
Borges, Vitor Barata Ribeiro B. Barroso
 
08/02 - Avanerci Alves Machado, Umberto Satyro 
Fernandes Filho, Elson Cascão II, João Gomes 
Gonçalves, Claudinei Jose Fiori Teixeira, Edson Chaves 
da Silva, João Cristóvão Fonseca Xavier, Ivan Gonzaga 
Barbosa, Eduardo Castelo Branco Almendra, Jamilson 
Jerico Bandeira dos Santos, Alcinda Maria Machado 
Godoi, Felipe Mello Mattos, Daniela Moraes de 
Carvalho Pereira, Rubem Oliveira de Paula, Vania 
Maria Fecury Zenni, Igor Agatti Lima, Irlam da Rocha 
Lima, Stephanie Costa Cruz Reis Cunha, Fausto 
Mansur, Henrique Caetano de Souza

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
José Serrador Neto, Gabriel Graça de Oliveira, Adriano Vieira de Andrade, João Lucas Amaral Tonello, Sandra Mary Feitosa Fontenele, 

Carlos Vinicius Delatorres Gaspar de Carvalho, Carolina de Barros Pereira, Marco Túlio Santiago
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
Projeto gráfico (Doado ao ICB): Glêves Campos 
Editora Chefe:  Simone Azevedo (DF 7302/98)

Diagramação: Ketlyn Hanna
Setor de Clubes Esportivos Norte, trecho 2, conjunto 4, Brasília-DF

(61) 3329-8700; Tiragem: duas mil unidades – www.iateclubedebrasilia.com.br

DIRETORES DO DIA

02/02/2019 (Sábado)
Felipe Rocha 

03/02/2019 (Domingo)
Maria Cecilia 

Iate moderniza sistema de 
monitoramento

INFORMÁTICA 

Já começaram as instalações das novas câmeras do 
sistema de monitoramento e segurança do Iate Clube 
de Brasília. A atualização do sistema integra o projeto 
de modernização do Clube, que passará a contar 
com maior número de câmeras, mais modernas e com 
cobertura ampliada em todo o campus, especialmente no 
monitoramento das portarias, estacionamentos e cercas.

CIATE 

Ano letivo do CIATE começa dia 04

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 do ano letivo 2019 terão início na próxima segunda-
feira (04), 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. 


