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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

30/6/2012 
Sábado 

Ubirajane Andrade

1º/7/2012 
Domingo 
Antônio Augusto
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Luau do Iate 2012: 
A banda Kid Abelha será a grande atração do evento, marcado para 3 de agosto (sexta-feira), a partir das 21h, na Orla. Imperdível!

C omeça neste domingo (1º/7) e segue até 14 de julho a 44ª Colônia de 
Férias do Iate Clube de Brasília. Realizada no mesmo período, a 12ª 
Vela nas Férias é uma opção diferente e divertida para garotada de 8 a 

14 anos. Para quem ainda não garantiu a vaga dos pequenos, ainda há tempo. 
Os interessados devem procurar a Superintendência, de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h, e aos sábados e domingos, das 8h às 16h. 

a tradicional Temporada de alegria terá atividades ao ar livre, passeios exter-
nos, brincadeiras lúdicas e muita cultura. Destinada a crianças de 4 a 12 anos, a 
Colônia oferecerá oficinas de circo, teatro, música, capoeira, atividades aquáti-
cas, jogos nos campos de futebol, quadras de areia e peteca. 

Com o tema Alegria hoje e sempre, a 44ª Colônia de Férias fará uma viagem 
musical de volta aos anos 80, 90 e início do século XXI. Grandes sucessos da 
turma do Balão Mágico, Trem da alegria, entre outros artistas da época, serão 
executados ao longo das atividades desenvolvidas.

Duas semanas de pura diversão
VALORES

Uma semana 
Sócio: R$ 227,00 /  

Não-sócio: R$ 292,00

Desconto para Colônia  
inteira (duas semanas)

Sócio: R$ 339,00 /  
Não-sócio: R$ 448,00

Vela nas Férias
Sócio: R$ 281,00 /  

Não-sócio: R$ 403,00

Outras informações:  
3329-8726 
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FIQUE pOR DENTRO

DO COMODORO
Palavra

ANIVERSARIANTES

30/6 Germano augusto Coelho de Morais, luiz Gustavo F. M. de Freitas, Pietro 
lemos Costa Noêmia Gualberto de Souza, Gabriel de Moura Siqueira, Ubajara 
Berocan leite, Cassio aviani Ribeiro, lilia Tanner de abreu Gomes e Paula Maria 
Pessoa de abreu.

1º/7 Gustavo Henrique lontra Neto, Carlos Ferreira Portilho, Fabiano Toni, Orai-
da Oliveira C. Tamanini, Edson Gondim Silvestre e alessandra Frota Cordeiro.

2/7 Natália Mello Rosa Braga, Wilson Da Silva Nunes Filho, Rodrigo Bonna Noguei-
ra, Marcelo Figueiredo Ribas, Jose Eduardo Trevizol, Carlos Murilo E. P. De Carva-
lho, Paulo Varandas Junior, Maria Bernadete Porto e leandro Castro M. De Melo. 

3/7 Josino Carvalho Cordeiro, Erica Cardoso Danna, luciano Mancuso da Cunha, 
Sheila Maria da Rocha antony, lydio Celso Safe Carneiro Jr., ailton antônio de 
Moraes, Moacir araújo Machado Dias Filho, Jorge Salim Caied Junior, Spartacus 
Eduardo Bottaro Marques, Roberto Wassita Curi Jose Olímpio Filho, Vicente de 
Paulo Silva de assis, Ricardo Jose Soavinski, Maria de Fátima Cristina Jácomo e 
Cintia Bicalho de Mendonça. 

4/7 Daniela Borja R. dos Santos, Maria Das Graças Gomide Nasser, Katia Pinto de 
amorim Marcio Valério Barbosa De Oliveira, Renan Barra Cid, Marcia Gonçalves 
Chaves, Fernando lopes Coelho, José antônio Goulart, Mônica Quintella, adria-
no Fatureto Jerônimo, Ricardo Jorge da Rocha, Bonfi m abrahão Tobias, Joverson 
Ferreira lobo, Rodrigo leonel lages, luiz Motta Nardelli e Victor Hugo Martins 
Margraf.

5/7 Gervasio Tobias da Silva, luiz Victor de luca Propato, Rita de Cassia Barbo-
sa, Paula de Castro Bicalho, Ricardo Bicalho Passos, Sami Thome Bassil Jibrin, ana 
Cristina de P. Vieira, João Marcelo do a. Madureira, Ênio Vidigal Oliveira, Nora 
Elizabete Bueno Silva, Guilherme Sanches de Faria, Fernanda Nardelli de Carvalho 
Cardim, aldo Matos Moreno, Miguel Ramirez Sosa e Diomar Correa da Costa Neto. 

6/7 Juliana Correa Sartori, Ivan Pompilio da Rocha Moreira, leonardo lima Cha-
gas, andré Vidigal de Oliveira, Mario antônio a. Horta Barbosa, Paulo Dolabela 
de lima e Vasconcelos, Wildemir antônio Demartini, Mauricio Mustefaga, Carlos 
Eduardo Pedretti andrade, luiz Estevão de Oliveira Neto, Ken Habara, Zuleide 
do Valle Oliveira Ramos, Otavio augusto S. de S. Rodrigues, William Santos da 
Silveira e Maria luiza a. da Silva. 

Caros Iatistas,

C om o objetivo de propor-
cionar mais comodidade e 
segurança ao quadro so-

cial, iniciamos na última semana 
a reforma dos estacionamentos 
das Churrasqueiras e Sede Social. 
Recapeamento do asfalto, substi-
tuição do meio-fi o e implante de 
sinalização vertical e horizontal 
são algumas das ações a serem 
executadas. as faixas que fazem 
a divisão das vagas serão pinta-
das novamente. Desta vez, de 
acordo com as medidas ofi ciais 
determinadas pelo Departamen-
to de Trânsito do Distrito Federal 
(Detran).

a princípio, o local será interdi-
tado parcialmente e em horários 
de menos movimentação. Este 
período foi escolhido para de-
senvolvimento da obra, uma vez 
que não prejudicará a realização 
de eventos do Clube. além disso, 
devido ao período de seca, o que 
colabora para que o serviço seja 
otimizado.

até o momento, o cronograma 
de obras é seguido fi elmente. a 
previsão é de que até 18 de julho 
os trabalhos sejam fi nalizados. 
Ressaltamos que este tipo de ação 
vai valorizar e deixar ainda mais 
belo nosso querido Iate Clube de 
Brasília.

Boa semana,

Mario Sergio da Costa Ramos

CIATE

Festa Junina marca encerramento de 
atividades
a Festa Junina do Centro de atividades Educacionais do Iate (Ciate), realizada 
em 22 de junho, contou com diversas brincadeiras, deliciosas comidas típicas 
para a garotada e reunião dos pais. as crianças estavam vestidas a caráter. 
Vestidos coloridos, camisas xadrez e chapéu de palha faziam parte do fi gu-
rino. O evento também marcou o encerramento das atividades do primeiro 
semestre, que serão retomadas em 23 de julho. as fotos estão disponíveis no 
www.iateclubedebrasilia.com.br. 

Serviço médico integral nas férias
Devido ao aumento do fl uxo de pessoas no período de férias, o Iate oferecerá o 
serviço médico todos os dias do mês de julho. O horário de funcionamento é de 
segunda à sexta-feira, das 9h às 13h. Já aos sábados e domingos, das 9h às 13h 
e das 14h às 17h. a iniciativa faz parte de medidas que visam proporcionar mais 
comodidade aos sócios e seus convidados nesta temporada. O serviço é gratuito 
para associados. Outras informações: 3329-8746.
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NOVOS SÓCIOS

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

Fátima Cristina dos Santos Silva do 
Planalto, luiz Paulo Gárcia Parente 
Filho, liane Vieira de Melo, Eliane 

Baeta Mendonça

De acordo com as normas do processo de 
admissão no quadro social, solicita-se aos as-
sociados que comuniquem à Comodoria, no 
prazo máximo de 30 dias, fatos de seu co-
nhecimento que possam incompatibilizar os 
candidatos citados com os princípios e nor-
mas que regem o convívio social.

AGENDA

Luau do Iate com Kid Abelha
Data: 3/8 (sexta-feira)
local: Orla

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIa DO CONSElHO 
DElIBERaTIVO

DECISÃO 014/2012
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATI-
VO do Iate Clube de Brasília, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, em 
conformidade com o disposto no art. 76, in-
ciso X, do Estatuto, c/c art. 16, inciso IX, do 
Regimento Interno do Colegiado, 

 RESOLVE:

Nomear o ex-Comodoro e Benemérito GEOR-
GE RAULINO e o Conselheiro Efetivo MURI-
lO SaNTOS lOBaTO para, juntamente com 
o Conselheiro Nato RAIF JIBRAN, Presidente, 
e os Conselheiros Efetivos TONY MARCOS 
MALHEIROS, LUIZ ALBERTO FERREIRA CAS-
TILHO e JOÃO WELLISCH, membros, compo-
rem a Comissão constituída pela Decisão nº 
008/2012, destinada a acompanhar a elabora-
ção dos projetos das obras que serão executa-
das no exercício de 2012, emitindo pareceres 
para aprovação do Conselho Deliberativo.  

 Brasília, 26 de junho de 2012.

GERALDO BRINDEIRO
Presidente do Conselho Deliberativo

Frequência em 23 e 24 de junho
O Iate Clube de Brasília contabilizou 5.122 acessos entre sábado e domingo 
da última semana (23 e 24/6). Desses, 4.553 são sócios e 546 convidados. 
Os outros 23 são referentes a convites de Clubes Conveniados. Confi ra as 
informações detalhadas na tabela abaixo:

CATEGORIAS

Associados

Autorização de Embarque

Convidados de Sócios

Convidados de Diretores

Convidados de Conselheiros

Clubes conveniados

2.415

39

238

8

4

12

4.553

55

477

9

5

23

DOMINGO (24/6) TOTAL

Números gerais

2.138

16

239

1

1

11

SÁBADO (23/6)

2.406 2.716 5.122

VISITAÇÃO

SOCIAL

Aniversariantes da Peteca

NOVIDADE

Mais horários para a 
massagem Shiatsu 
a partir de 1º de julho (domingo), a oferta de mas-
sagem Shiatsu será ampliada. No início de junho, 
dez massagistas concluíram o curso, oferecido pelo 
Iate, dessa modalidade. Outras informações e mar-
cação de horário: 3329-8729.

Com muita animação, foi realizada, em 21/6, mais uma edição da tradicio-
nal comemoração dos aniversariantes da Peteca. ao som de vários ritmos 
musicais, os petequeiros se reuniram para colocar o papo em dia e dar um 
abraço nos amigos que completaram mais uma primavera nos mês de ju-
nho. acesse www.iateclubedebrasilia.com.br e confi ra as fotos.
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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

NÁUTICA

TêNIS

ORLANDOORLANDOORLANDO
ThanksgivingThanksgivingThanksgiving

Inclui:
•  Passagem aérea ida e volta saindo de Brasília, voando Copa em classe econômica;
•  05 noites de hospedagem no hotel Rosen Inn + taxas;
•  06 dias de carro econômico com seguro e km livre;
•  Seguro de viagem básico.

ORLANDOORLANDOORLANDO
Inclui:

  Passagem aérea ida e volta saindo de Brasília, voando Copa em classe econômica;

PACOTE

Preços por pessoa em apartamento duplo, expressos em dólares americanos a serem convertidos em moeda nacional ao câmbio do dia, fornecido pela operadora. À vista ou entrada 
de 25% + taxas e o saldo em 5 vezes sem juros nos cartões Visa ou Mastercard, ou, ainda, entrada de 25% + taxas e o saldo em 6 vezes no cheque pré ou boleto bancário.

1.449,001.449,001.449,00
DólaresDólaresDólares

por pessoa em apt. duplopor pessoa em apt. duplopor pessoa em apt. duplo
+ US$ 99,00 taxa+ US$ 99,00 taxa+ US$ 99,00 taxa

Sócio do Iate

5%
de desconto

Liberty Mall - Torre B - Sala 924 -  (61) 3962-4000 - Estacionamento gratuito
www.interlineturismo.com.br

Saída: 18/11 – Retorno: 23/11
* Com conexão no Panamá

Anúncio Iate Rodapé e Dupla.indd   1 26/06/2012   15:32:29

Torneio Iate com Amor 
termina neste domingo
as finais da 12ª edição do Torneio de Tênis Iate com amor 
serão realizadas neste fim de semana (30/6 e 1º/7). as qua-
dras de saibro receberão partidas nas classes a e B - casal / 
Mista a e B - dupla. Prestigie nossos atletas!

pETECA

Iatistas na 59ª Liga MásterIate sedia Campeonato 
de Ranger 22
No último fim de semana, o Iate foi o anfitrião de 
mais uma disputa de nível nacional. Com quatro 
regatas, o Campeonato da Classe Ranger 22 
teve uma justa homenagem ao eterno Joaquim 
Silva (Gerente de regatas do nosso Clube, que 
faleceu em 18 de junho).

O barco Pipa, do Clube da aeronáutica (CaER), 
conquistou o lugar mais alto do pódio. a embar-
cação teve o comando de José Rocha e a tripula-
ção foi composta por Sheila Voos, Felipe Rondi-
na, Geraldo Souza e Roberto Tenório. O veleiro 
Kauai, do Clube Naval de Brasília (CNB), com o ti-
moneiro Francisco Mendes e os tripulantes antô-
nio Igor, Rodrigo Nalon, Marcyo Fortes, alexan-
dre alcântara, terminou em segundo. Na terceira 
colocação, ficou o barco Pantanal-MT, também 
do Clube da aeronáutica (CaER). leonardo Porto 
era o comandante e Renato Soares, Joao Bosco e 
Eduardo Kelner formavam a tripulação.

Optimist: Inscrições 
abertas para escolinha
as atividades do semestre da escolinha de 
iniciantes de vela foram concluídas. Os jovens 
velejadores participaram de uma cerimônia 
com a presença de pais, familiares e instrutores 
em 22/6. Crianças de 7 a 14 anos já podem 
ser inscritas  para o 2º semestre deste ano. as 
matrículas são gratuitas para sócios do Iate e as 
inscrições devem ser feitas na Secretaria Náutica. 
Outras informações: 3329-8747. 

Os atletas do Iate participaram, em 23 e 24 de junho, da 59ª 
liga Máster de Peteca. Realizada em Morrinhos (GO), a compe-
tição contou com 16 equipes, representantes de Brasília, Goiâ-
nia (GO), Uberlândia (MG), Uberaba (MG) e da cidade-sede.

Os Iatistas Sérgio almeida (Serginho Pula Pula) e Carlos Eduar-
do (Dudu) foram vice-campeões com a equipe de Brasília. José 
Ferreira (Ferreirinha), que também participou de uma equipe 
da capital federal, garantiu a quarta colocação.

a próxima etapa será em setembro, na cidade de Uberlândia (MG).


