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Fonte: Inmet

“O Iate é, de muito, a sala de visita da nova metrópole”

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

COPA JK DE PETECA ACONTECE NESTE 
FIM DE SEMANA NO IATE

Detentor de um dos melhores ginásios de peteca 
do país, o Iate Clube de Brasília vai sediar a Copa 
JK da modalidade neste sábado e domingo, dias 

02 e 03 de novembro. O tradicional torneio teve sua 
estréia em 2005 e está em sua 19º edição. 

Segundo o Vice-diretor de Peteca, Ruy Vianna, a 
expectativa é resgatar a tradição do evento, que sempre 
teve destaque no calendário da modalidade e reuniu 
grandes nomes do esporte. Nesta edição, são esperados 
mais de 100 atletas de várias regiões do Brasil, como 
Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Tocantins, 
incluindo destaques do Ranking Nacional, tanto da 
Categoria PRO como demais categorias. 

Credenciado no Circuito Brasileiro de Peteca 
(PEC Brasil), pela série pontuação PEC 500, o evento 
também oferece pontos no Ranking PEC, o ranking 
nacional da modalidade. Dessa forma, são esperados 

grandes destaques, como a dupla nº 1 do ranking, 
Ricardo Delgado e Lucas Ribas, a atleta Rafaela Caixeta 
(nº 1 do ranking em 2017 e atual nº 3), o atleta Vitor 
Nunes (n° 1 do ranking em 2016 e atual nº 4), além 
de vários campeões brasileiros das categorias Adulto, 
Master I, Master II e Master III. “A excelente qualidade 
das quadras da modalidade, que foram totalmente 
revitalizadas nesta gestão, permite que o Clube realize 
eventos desta importância, reunindo os melhores atletas 
do Brasil”, ressaltou o Comodoro Rudi Finger. 

A premiação total do torneio será de R$ 2.000,00, 
além de troféus e medalhas. “Espera-se grande 
equilíbrio nas partidas e muita emoção pelos títulos”, 
disse Ruy Vianna. Os jogos são abertos ao público e, 
para os apaixonados pela Peteca de Areia, também será 
oferecida uma categoria aberta nas quadras de areia. 
Venha prestigiar e torcer pelos atletas do Iate!
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A equipe de jardinagem do Departamento de 
Operações e Logística (DOL) realizou a troca de parte 
do gramado da área dos parquinhos infantis, em frente 
ao Iate Shopping. Foi utilizada a grama Esmeralda, que 
é mais confortável para as crianças. “O período atual, 
de início das chuvas, foi escolhido para propiciar maior 
durabilidade ao gramado recém plantado”, explicou o 
Comodoro Rudi Finger. 

Para melhor adaptação e fixação do novo gramado, 
serão realizadas interdições no local durante os dias 
de semana, por cerca de 30 dias. Aos finais de semana, 
toda a área será liberada para o uso dos Associados. 
A grama que estava raleando e foi retirada do local 
será reaproveitada e está sendo reimplantada, para 
recuperação, em áreas de menor movimento do Clube. 
Foram recuperados também os tanques infantis, com a 
substituição total da areia, deixando a área ainda melhor 
para receber os pequenos Iatistas.

GESTÃO
Revitalização do gramados da área 
dos parquinhos

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 009/2019

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 ANTÔNIO AUGUSTO PINTO PINHEIRO e 
HERALDO MOURA COUTINHO, e pela Conselheira 
Efetiva SANDRA MARA FIDELIS para, sob a Presidência 
do primeiro, compor a Comissão que irá analisar e 
emitir parecer sobre a solicitação do Conselho Diretor 
de substituição de equipamentos da Academia do Iate 
Clube de Brasília. 

Brasília, 28 de outubro de 2019.

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO

A partir desta terça-feira, dia 05, o quiosque da 
Piscina do Feijão ficará fechado para a execução das 
obras de adequação das instalações, por um período de 
30 dias. A área foi licitada e a nova operação do local 
será de um bar frio, com fornecimento de itens como 
açaí, sanduíches naturais, saladas e ceviche, além de 
comida japonesa, como sushi, sashimi e temaki.

Quiosque da Piscina do Feijão 
passará por reforma

As festas de fim de ano estão chegando e com elas as 
esperadas confraternizações com amigos e colegas de 
trabalho. Os restaurantes Della Pasta e Tudo de Bacalhau 
já estão aceitando reservas para as celebrações de fim 
de ano - e também para aniversários. Para mesas com 
mais de 10 pessoas pagantes, o grupo terá direito a uma 
gratuidade (na média dos pratos consumidos). Para o 
jantar, o funcionamento é às sextas-feiras e sábados, das 
19h às 22h, e para o almoço, de quarta a sexta-feira, a 
partir das 12h.

GASTRONOMIA

Agende sua confraternização nos 
restaurantes do Iate



JORNAL DO IATEEdição nº 44, 02 a 08 de novembro de 2019 3

FUTEBOL

Na última quinta-feira (31), foi inaugurada a nova 
iluminação do campo de Futebol Society, como parte do 
projeto de eficiência energética do Iate, que contempla 
a troca da iluminação dos três campos de futebol 
do Iate. No lugar dos refletores antigos, que tinham 
consumo extremamente elevado, estão sendo instalados 
refletores de LED, muito mais econômicos e eficientes. 
“O aumento da comodidade poderá ser sentido até 
mesmo quando houver picos de energia, já que as luzes 
antigas demoravam muito para retornar e agora passa a 
ser de imediato”, contou o 1º Vice-comodoro e Diretor 
de Esportes Coletivos, Quinho Grossi. Para celebrar, no 
evento de inauguração foi realizado um jogo treino de 
futebol da categoria Master. 

“Essa era uma aspiração muito antiga dos Sócios e 
ficou realmente excelente. Todos os usuários do local 
elogiaram o projeto e até destacaram que é a melhor 
iluminação de quadra da cidade”, destacou o Comodoro 
Rudi Finger, que também explicou que esta é mais uma 
importante etapa do Projeto de Eficiência Energética do 
Iate, que está em andamento e prevê a modernização 
de equipamentos consumidores de energia existentes no 
Clube e a instalação de uma mini usina de geração de 
energia fotovoltaica (energia solar). O projeto contempla, 
ainda, a substituição de cerca de 5 mil lâmpadas e a 
instalação de coletores solares para o aquecimento da 
água utilizada em parte dos chuveiros e nas piscinas 
semi-olímpicas e do toboágua.

Iate inaugura nova iluminação do campo de Society
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No último sábado (26), foi realizada mais uma etapa 
do Campeonato do DF da Classe Optimist, torneio 
que terá continuidade nos dias 9 e 10 novembro. O 
campeonato conta a participação de velejadores com 
idades entre 7 e 14 anos, nas categorias Pré-flotilha, 
Estreante, Veterano. Confira abaixo o resultado parcial, 
com os primeiros colocados. O resultado completo pode 
ser conferido no site do Clube: www.iateclubedebrasilia.
com.br/nautica.

No dia 03 de novembro, domingo, será realizada a 
Regata 4 Horas da Classe Optimist, a partir das 10h, na 
Prainha Norte. A premiação ocorrerá após as regatas. 
Todas as turmas da Escola de Vela Infantil participarão 
do evento, com substituição dos velejadores a cada volta 
completada, o que permitirá que todos os alunos tenham 
uma melhor integração. Participe!

Nos dias 26 e 27 de outubro, o Clube da Aeronáutica 
realizou a Regata do Dia do Aviador. Sócios velejadores 
representaram muito bem o Iate Clube de Brasília. Nas 
regatas de veleiros cabinados, o barco Adrenalina I 
conquistou o 1º lugar do Percurso Longo e o 1º lugar 
no Grupo Regata da Regra Bravo. Já o barco Just, ficou 
com o 1º lugar do Percurso Curto e o 1º lugar do Grupo 
B da Regra Bravo. Na Classe Delta 26, os barcos Sir 
Peter Blake, Queen Victoria e Brisa conquistaram as três 
primeiras posições respectivamente.

Nas regatas de Monotipos, Rafael Trindade, Maurício 
Mancuso e Juliana Seixas foram os três primeiros 
colocados pela Classe 4.7, respectivamente. No Laser 
Radial, Arthur Maldaner conquistou o 1º lugar, e na 
Laser Standard, Fernando Boani foi o campeão. Na 
Classe Snipe os campeões foram os velejadores Maurício 
Albuquerque e Jeffrey Shaw. Na Classe Finn, o velejador 
Rommel Castro conquistou o 2º lugar, seguido por Carlos 
Aviz, que ficou em 3º. Na Classe Dingue, os velejadores 
Celina Mariano e Cezar Castro conquistaram o 1º lugar 
na categoria B e a 3ª posição geral.

NÁUTICA

Resultado parcial do Campeonato 
do DF da Classe Optimist

Regata 4 Horas da Classe Optimist

Regata do Dia do Aviador

COL. VELEJADOR (A) CLUBE
OPTIMIST VETERANO

1º Vitória Borges Viegas de Lima ICB
2º Arthur Mendes Borges ICB
3º Pedro Rocha Dantas ICB

OPTIMIST ESTREANTE
1º Isabela Franke Rosas ICB
2º Breno José Almeida Ramos ICB
3º Caio Lemos de Mesquista ICB

PRÉ – FLOTILHA  
1º João Pedro Nicolini ICB
2º Luís Henrique Ferreira Silva ICB
3º Stella Monzillo Costa ICB

Estão abertas as inscrições para o Torneio Comodoro 
de Sinuca, que são gratuitas e podem ser feitas 
diretamente no Salão da Sinuca, até este domingo, dia 
03 de novembro. O campeonato será realizado de 05 a 
10 de novembro. Participe!

SINUCA
Torneio Comodoro de Sinuca 2019
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O Iate brilhou entre as treze equipes participantes da 
12ª edição da Copa Comodoro Iate Clube de Brasília, 
realizada no dia 19 de outubro. A equipe Iatista ganhou 
o maior número de medalhas de ouro e bateu a metade 
dos 18 recordes da competição. De uma só tacada, nos 
100m costas, Veronica Andrade Balsano conquistou três 
recordes: sul-americano, brasileiro e do Distrito Federal. 
Ela arrancou aplausos da torcida ao completar a prova em 
apenas 1’04”88. Veronica também fez parte da equipe que 
bateu o recorde do DF nos 4x50m livre, ao revezar com 
Simone Noronha Kohler, Flávia Annibelli Baron e Daniela 
Santa Rosa Queiroga.

 Também estabeleceram novos recordes individuais 
do DF, em suas respectivas categorias, Simone Kohler 
nos 100m borboleta e nos 50m peito, Magda Machado 
Gomes nos 50m peito e Guilherme Miranda Rabelo nos 
100m costas. Merecem destaque os Iatistas que venceram 
suas duas provas individuais: Beatriz Costa, Flávia Baron, 
Glauber Silva, Guilherme Rabelo, Guillermo Valdes, 
Mário Ferreira, Roberto Versiani, Simone Kohler e Veronica 
Balsano.

Com 29 integrantes, a equipe do Iate conquistou 33 
medalhas de ouro, 11 de prata, 12 de bronze, duas de 
quarto e duas de quinto lugares. Segundo o vice-diretor 
de Esportes Aquáticos, Edward Cattete, a valer a regra das 
Olimpíadas, o Iate teria ficado em primeiro lugar, pois 

NATAÇÃO
Iate é campeão em ouros e recordes na Copa Comodoro

ganhou mais medalhas de ouro que todas as outras equipes 
– dez a mais que a segunda colocada nesse quesito. 
Porém, segundo as normas da Associação Brasiliense 
Master de Natação (ABRAMN), promotora do campeonato 
em parceria com o Iate e com o apoio da Federação de 
Desportos Aquáticos (FDA/DF), foi vencedora a equipe da 
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF, que obteve 
a maior pontuação total, 1.174 pontos.  O Iate ficou com 
o honroso 3º lugar, com um total de 911 pontos. “Mais 
um resultado gratificante para atletas e treinadores, graças 
ao trabalho diário desenvolvido pela Natação competitiva 
do Iate. Continuamos a trabalhar para engrandecer nossa 
equipe em um ambiente saudável e de união”, disse Cattete. 

O Comodoro Rudi Finger fez a abertura da competição, 
que contou com as presenças do Presidente do Conselho 
Deliberativo, Oscar Lóssio, dos fundadores Leo David 
e Álvaro Sampaio, do presidente da ABRAMN, Roberto 
Pequeno, dos ex-comodoros Edson Mendonça e Nelson 
Campos e dos vice-diretores Moisés Santo Jr. e Edward 
Cattete.

 
O próximo desafio será no dia 7 de dezembro, quando 

o Iate vai sediar a VII e última Etapa do Circuito Abramn 
2019. A equipe de nadadores masters do Clube, que se 
fortaleceu com a adesão de novos atletas este ano, já treina 
forte em busca de mais conquistas para o Iate.
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O EMIATE e a Diretoria Cultural vão promover a 
exposição coletiva “Vida em Cores e Misturas”, que vai 
trazer trabalhos dos Sócios alunos dos cursos de Pintura, 
Mosaico e Encontro com a Arte. A abertura solene será no 
dia 13 de novembro, às 19h, no Iate TV. A exposição tem 
o intuito de evidenciar o talento artístico dos alunos dos 
cursos oferecidos pelo EMIATE. “Queremos promover 
o crescimento cultural da Família Iatista e estimular e 
valorizar as habilidades dos Sócios, nossos expositores”, 
disse o Comodoro Rudi Finger. A exposição ficará aberta 
para visitação de 14 de novembro a 1º de dezembro, das 
9h às 17h, nos dias úteis (aberto ao público), e das 8h às 
18h, aos finais de semana e feriados (somente Sócios e 
convidados).

Exposição coletiva de artes
EMIATE

O EMIATE, por meio 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 e casas de apoio. 
Em 2019, a meta dos organizadores é bater recordes e 
ajudar ainda mais pessoas necessitadas. Por isso, um baú 
já está instalado na Academia do Clube para depósito de 
donativos (calçados, roupas, brinquedos, roupas de cama, 
roupas de bebê, material de limpeza, alimentos, entre 
outros). As contribuições podem ser deixadas também 
na Secretaria do EMIATE, no Edifício Multifunções, ou 
nos baús espalhados pelo Clube. Toda contribuição será 
bem-vinda e desde já o EMIATE agradece o apoio de 
todo o Quadro Social, fundamental para o sucesso desta 
iniciativa solidária.

Participe da Campanha da 
Solidariedade

A Diretoria Cultural vem realizando encontros para 
incentivar a arte e a literatura entre os Iatistas. Na quarta-
feira, dia 06, a partir das 18h30, será realizado o quinto 
encontro do Projeto Cine-Literatura, com a exibição do 
filme “O Paciente Inglês”, na Pérgola do Salão Social, 
seguida de debate coordenado pelo Dr. Nagib.

No dia seguinte (07), será a vez do 10º encontro 
do Grupo Livros e Raquetes, com debate sobre o livro 
“O Vôo da Guará Vermelha”, de Maria José Rezende, 
a partir das 18h, também na Pérgola do Salão Social. 
O grupo é fechado, foi criado há seis anos, e realiza, 
com apoio da Diretoria Cultural, encontros mensais 
para confraternização e debate de um livro escolhido 
previamente.

CULTURAL

Eventos culturais vão animar a 
semana dos Iatistas

O Projeto Venha Dançar vai repetir o grande sucesso 
da festa de aniversário de 32 anos realizada no Iate, no 
final de agosto. O evento vai voltar ao Clube no dia 25 de 
janeiro, às 21h, com a Orquestra Bianchini, uma das mais 
aclamadas do país, que há 37 anos conta com a regência 
do experiente Maestro Roberto Bianquini. Os ingressos 
(limitados) começam a ser vendidos nesta terça-feira, dia 
05, no Espaço Concierge, e vão custar R$ 60,00 para os 
100 primeiros Associados e depois R$ 80,00 para Sócios 
e R$ 120,00 para não sócios. Mais informações 99172-
2020 ou pelo site www.venhadancar.com.br.

SOCIAL

Projeto Venha Dançar volta ao Iate
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Anote na agenda! O evento mais esperado pelos 
frequentadores do Espaço Saúde já tem data marcada. O 
Sport Night Fest, confraternização da turma da Academia, 
será realizado no dia 14 de dezembro (sábado) e promete 
muita música e gente bonita no Salão Social, a partir 
das 22h. A animação ficará por conta do músico Thiago 
Coimbra e Banda, com o melhor do pop rock, e do VJ 
André. Entre as atrações, também haverá apresentações 
de grupos de fit dance e algumas surpresas. O open bar 
será especial, com água, chopp, refrigerante e coquetéis 
exóticos com vodka Absolut, e diversos petiscos serão 
servidos aos Sócios e convidados. Os ingressos serão 
vendidos na Academia e no Espaço Concierge, a partir do 
dia 04 de novembro. No dia do evento, será necessário 
apresentar a carteira social para o acesso ao Salão.

Sport Night Fest será em dezembro

Em sua 4ª edição, o Iate Cross Games foi um grande 
sucesso e contou com a participação de 39 atletas, 
divididos em seis equipes na categoria Scale (iniciante) 
e cinco na RX (profissional), e com a presença de 
mais de 100 espectadores durante as 5h de provas. O 
Espaço Saúde providenciou todo apoio logístico de 
alimentação, hidratação, fisioterapeuta e massagista para 
os atletas. O evento também contou com apoiadores 
que disponibilizaram um estande com acessórios da 
modalidade. Confira os resultados:

ESPAÇO SAÚDE
Resultados do Iate Cross Games 2019

SCALE
1º - LUGAR EQUIPE 02

Capitão: Henrique Crisóstomo
Rafael Da Cunha
Liliane Ceolin
Sandra Correa

2º LUGAR EQUIPE 03
Capitão: Alexandre De Araújo
Thiago De Oliveira
Ana Catarina Nogueira
Ana Paula De Oliveira

3º LUGAR EQUIPE 06
Capitão: Diego Borges
Rodrigo Ramagem
Danusa Souza]
Raquel Hora Aimone

RX
1º LUGAR EQUIPE 10

Capitão: Adriano Paiva
Felipe Francisco
Gabriela Brandão

2º LUGAR EQUIPE 12
Capitão: Raul Maroja
Nasser Alkmim
Juliana Neves

3º LUGAR EQUIPE 09
Capitão:  Fernanda Gargiulo
Guilherme Dequiqui
Ian Alvares
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ANIVERSARIANTES
02/11 - Gastao de Bem, Isnaldo da Silva Rosa 
Filho, Jael Antonio da Silva

03/11 - Lisia Marise Fonseca Carneiro, Duilio 
Vicente Junior, Ricardo Monteiro Pessinam, 
Ricardo Icassatti Hermano, Silvio Areas Brito, 
Raquel Cardoso Machado, Erico Bomfim de 
Carvalho, Marcus Vinicius Ferreira da Silva, 
Luciana Mendes Lacerda, Margareth Lima 
Menicucci, Lenita Maria Turchi, Alexandre Briones 
Borges, Mariana Rodrigues Lirio, Ellen de Melo 
Ribeiro Branco

04/11 - Daniel Melo Wanzeller, Claudio Jose 
de O. Marinho, Willian Jose Goncalves, Felipe 
Torres Falleiros, Cristina Fernandes Montenegro 
Cerqueira, Kelly Afonso Muraro, Francisco Carlos 
Caroba, Thulio de Andrade Novais Dantas, Carlos 
Borromeu Viana Lobo, Hugo Muller Neto, Ricardo 
Viana de Camargo, Bruno Moreira Ottani, Vitoria 

Maria Bulbol Coelho, Danielle Peixoto Fernandes 
Gomes, Silvio Henrique Santarem Rodrigues, 
Rodrigo Mauro de Mello M. Pinto

05/11 - Agnaldo Bocchino, Tania Maria Pessoa de 
D. Fonseca, Fernando Passos de Mendonca, Victor 
Hugo Alonso Gonzales Chaves, Marcelo Franco 
Bueno Angelini, Socorro Litania Finger Calvo, 
Guilherme Pimenta da Veiga Neves, Jose Carlos 
Almeida Pimentel, Tais de Carvalho Malheiros, 
Fernanda Sobral Lopes, Zalkind Lincoln Dantas 
Rocha, Gina Marini Vieira Ferreira, Sibylla Naoum 
Menezes

06/11 - Gilberto Fernandes Costa, Americo Leal 
Tenorio Cavalcante, Jose Tadeu Fanis Junior, Bruno 
Rocha Pires e Albuquerque, Edilca Fernandes de 
F. Rodrigues, Jeremias Cezar Junior, Francisco de 
Assis Barros de Menezes, Leonardo Rocha de 
Almeida Abreu, Ricardo Mendes Pena, Walmir 

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Cecilia Penna da Costa Ferreira Neres, Edmar Martins, Priscila de Castro Pinheiro Oliveira e Rodrigo Correia Alves 

     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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Diagramação: Washington Macedo
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Luiz Rodrigues Gomes, Nelson Diniz de Oliveira, 
Luciano Goncalves de Faria, Francisco Silvino de 
Jesus F. Matos

07/11 - Mario Roberto Cunha C. de S. Pereira, 
Wellington Santos da Silveira, Fabio Henrique 
Garcia de Souza, Pedro Cunha Rego Celestin, 
Timoteo Jose Alves Netto, Martinho Aparecido 
Gallo, Joana Navarro Bueno, Fernando Antonio 
Rodriguez, Caio Vinicius Vianna Guimaraes, 
Larissa Maciel Ribeiro, Joao Alfredo Pinto Pinheiro, 
Rafael Souza Viana, Murilo Oliveira Resende 
Morais, Mauricio Andres Ribeiro, Samea Veronica 
Targino de Araujo

08/11 - Adriana Cordeiro da Rocha, Fernando 
Augusto Miranda Nazare, Fernando Antonio 
Muniz Lima, Paula Rodrigues Moutella Batista, 
Mariana Cantanhede de Almeida Abreu, Eduardo 
de Vilhena Toledo, Leandro Freire Sampaio

DIRETORES DO DIA

02/11/2019 (Sábado)
Marília Aparecida Gallo
03/11/2019 (Domingo)

Danilo Mello Mattos

SOCIAL


