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

Presidente juscelino Kubitschek de Oliveira  
Patrono do Iate Clube

O canal de comunicação com o sócio.

ouvidoria@iatebsb.com.br
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8/1/2012
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Mário Carmelo

EspECIAl

M ais de 900 pessoas saudaram a chegada de 2012 
no tradicional Jantar de Réveillon do Iate, reali-
zado no Salão Social. Uma queima de fogos de 20 

minutos, uma das maiores de Brasília, foi o ápice do evento. 
Decoração, conforto e anima-
ção foram outros destaques da 
festa, que teve os ingressos es-
gotados.

Com diversos ritmos musicais, 
a banda Squema Seis agitou os 
sócios e convidados até às 4h. 
Para as crianças, um ambiente 
especial foi montado. Sob o 
olhar atento de profissionais, 
o local contou com berçário, 
brinquedoteca, sessão de cine-
ma, entre outras atividades.O 
buffet Coffee Break, um dos 
melhores da cidade, ofereceu 
um cardápio exclusivo aos par-
ticipantes. 

Para o comodoro, Mario Ser-
gio da Costa ramos, a festa foi 
uma das mais belas dos últimos 
anos. “Agradecemos a presen-

Sucesso absoluto
ça de todos que prestigiaram o e evento e desejamos que 
2012 seja um ano repleto de paz, saúde e prosperidade em 
nossas famílias”, finaliza.

Acesse www.iateclubedebrasilia.com.br e confira as fotos.

Jantar de Réveillon 2012:

Programe-se:
Feijoada Pré-Carnaval 2012 será em 11 de fevereiro (sábado), no Salão Social
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j aneiro é o mês das férias e, para 
quem não vai viajar, o Iate Clube 
de Brasília é o local ideal para cur-

tir este período. Com diversas opções 
de entretenimento, esporte e lazer, a 
instituição proporciona aos sócios e con-
vidados um ambiente agradável e que 
encanta o público de todas as idades..

Para o Comodoro, Mario Sergio da Cos-
ta ramos, “o número de pessoas que 
passam o verão em Brasília aumentou 
significativamente. O tradicional rotei-
ro de viagens ao litoral, que sempre es-
vaziou a cidade, se transformou e hoje 
muitas famílias aproveitam a estação 
mais quente do ano na capital federal”. 

A mudança no perfil das férias dos bra-
silienses afetou diretamente a rotina 
do Iate. Por isso, durante todo o mês 
de janeiro, o Clube recebe centenas de 
sócios, todos em busca de diversão e 
descanso. 

“A razão dessa grande procura é uma 
só: temos uma infraestrutura privile-
giada e ainda oferecemos um atendi-
mento de qualidade, reconhecidamen-
te um dos melhores no país”, ressalta o 
comodoro. 

A Pista de Caminhada, o Espaço da Si-
nuca, a Área Náutica, o Espaço Saúde 
(Academia, Sauna e Salão de Beleza) e 
as piscinas são algumas das opções.

Aproveite as  
férias no Iate

Acesse www.iateclubedebrasilia.com.br e 
confira um roteiro especial para aproveitar 

suas férias em família em nosso Clube.
Felipe Rondina é destaque no Mundial de Optimist 

A equipe brasileira, que participou do Campeona-
to Mundial da Classe Optimist na cidade de Napier 
(Nova Zelândia) este mês, conquistou o 4º lugar na 
categoria por equipes. Com seis vitórias seguidas, 

o time, formado pelo Iatista Felipe rondina, Ga-
briel Elstrodt, rodrigo Luz, Tiago Brito e Leonardo 
Lombardi, recebeu orientações do técnico Henri-
que Haddad. 

Inscrições abertas para 
Curso de Vela
Uma ótima opção para as férias é o Curso de Vela 
para adultos. As inscrições estão abertas e devem 
ser feitas na Secretaria Náutica. Com todo mate-
rial cedido pelo Iate, as aulas serão realizadas aos 
sábados e domingos, das 9h às 12h. As vagas são 
limitadas. Para mais informações, ligue 3329-8747.

Secretaria em novo local
O novo local de atendimento da Secretaria do Emiate é na Supe-
rintendência. O motivo da mudança é facilitar o acesso dos sócios, 
em especial para pessoas com dificuldades de locomoção. Próximo 
à entrada, existe uma rampa que proporciona maior comodidade.

Atenção, sócios! 
Seguir as leis de trânsito é muito importante 
também em nosso Clube. 

respeite as faixas de pedestres!

TRÂNsITO

Foto: Felipe Barreira
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Nova lanchonete no Espaço Saúde 
Novidade no Iate Clube de Brasília: Natureba. Este é o nome da nova lan-
chonete do Espaço Saúde. O local, que foi totalmente revitalizado, come-
çou a funcionar na última semana. Ao longo de dois meses de reforma, 
toda a parte de climatização e o layout foram modificados. O objetivo é 
proporcionar aos sócios e convidados, atendimento e serviços mais agradá-
veis. Outra novidade é que, agora, o espaço também conta com um balcão 
de atendimento para os frequentadores da Sauna.

Limpeza geral na Academia
Desde a última quinta-feira (5/1), a Academia passa por uma limpeza geral. 
Com equipamentos especializados, os serviços seguirão até 10 de janeiro 
(terça-feira) e podem causar eventuais transtornos como barulho e realo-
cação de atividades para outras salas.

Achados e Perdidos 
Se você perdeu alguma coisa no Iate 
Clube de Brasília, procure o setor de 
Achados e Perdidos, no Departamento 
de Operações e Logística (DOL), loca-
lizado no prédio atrás do restaurante 
do Farol. No setor, há vários objetos 
como roupas, óculos, toalhas, tênis 
e brinquedos. O material que se en-
contra há mais de seis meses no local 
é doado para instituições de caridade 
credenciadas. No DOL, também há do-
cumentos como identidade, carteira de 
motorista, entre outros. Após 30 dias, 
os documentos são enviados aos Cor-
reios. Outras informações: 3329-8740.

dO COMOdORO
Palavra

EDIÇÃO Nº 1, DE 7 A 13 DE jANEIrO DE 20122 EDIÇÃO Nº 1, DE 7 A 13 DE jANEIrO DE 2012 4

Caros Iatistas,

C onforto, segurança, ser-
viços de qualidade e um 
show de organização. 

Assim pode ser definido o ré-
veillon 2012 do Iate Clube de 
Brasília, uma festa memorável, 
onde a animação esteve presen-
te do início ao fim. A decoração, 
a queima de fogos, o ambiente 
agradável e o sucesso da venda 
de ingressos também merecem 
nossos elogios. A apresentação 
da banda Squema Seis foi outro 
destaque da noite. 

Para muitos sócios, o espaço des-
tinado às crianças, com berçário, 
brinquedoteca e ceia, foi o gran-
de diferencial da festa. O com-
prometimento e a eficiência de 
todos os profissionais envolvidos 
foram decisivos para que o even-
to alcançasse o nível de excelên-
cia atingido. 

ressaltamos que o sucesso do 
réveillon servirá de modelo para 
todos os eventos que serão reali-
zados ao longo deste ano. Com o 
ânimo renovado, proporcionare-
mos vários momentos de diversão 
e lazer ao quadro social em 2012.

Boa semana,

Mario sergio da Costa Ramos

ANIVERsARIANTEs

07/01 Tomáz Alves Nina, Alexandre Car-
doso Miziara, Antônio jaldo Nascimento 
Santos, Mary Blanc Dias Barbosa, Antônio 
Murillo de Moraes Neto, Maria Helena de 
Mello Gouvêa, Ely Toscano Barbosa, Már-
cio Antônio da Fonseca rodovalho e re-
nato de Oliveira Andrade.               

08/01 Eduardo de Campos Amaral, 
Maria Cecilia Cunha Canto de Miranda, 
Marilia Macedo Klotz, Cícero de Sou-
za Almeida júnior, Annibal Nery júnior, 
Patrícia de Oliveira Mart. Ferreira, Luiz 
Frederico de Bessa Fleury, Maria roseli 
Cassano Borella, Benedito Luizari Filho, 
rodrigo Otávio Donati Barbosa, Luiz Ar-
tur Arantes de Freitas, Eduardo Maria de 
Macedo Franca, Franz Siegfried Hoyler, 
Marta regina r. da Cunha Andrade e jo-
ffre Lellis Filho.                      

09/01 Luciano roberto de O. Carvalho, 
Antônio Augusto Evelin Filho, josé Car-
los Pereira, Adrienne rossi Fonseca, César 
romeu Araújo Oliveira, rafael Gomes de 
Almeida, Orlando rodrigues da Cunha 
Neto, Luís Fernando da Costa e Silva e 
Flávio Dias Patrício.                     

10/01 joão ricardo S. Torres da Mot-
ta, josé raimundo Oliveira Silva, Eraldo 
josé de Queiroz, ricardo Pinheiro Penna, 

Sérgio Maione Alves, Edgar Acosta Dias, 
Ivan Machado Barbosa, Oswaldo Paiva 
da Costa Gomide, Luiz Cláudio Augusto 
de Oliveira e Fernando Pereira da rocha 
Thomsen.        

11/01 Mônica de Faria Franco Negrão, 
josé Benjamin Morais de Souza Carmo, 
Nagib Abdala Filho, Bruno Medeiros Ca-
valcanti de Queiroz, rodrigo Gonzaga 
rocha, Cássio ruy Caporal, Warner Bento 
Filho e rogério Alvarenga.                        

12/01 jamile jibran Ferreira, jorge Luiz 
Silva jatobá, rodrigo Morais Loyola, ru-
dson Vieira Teixeira de Freitas, rosana 
Leite Fermon, juliana Garoni de Oliveira 
Gomes, Eduardo Augusto rodrigues Tos-
ta, Marcos Hecht, Fernando Pedro de Bri-
tes, Patrícia Gonçalves rocha, Mauro Ar-
giles Leal de Meirelles, Luciano Ponte de 
Oliveira, juliana Mourão Albuquerque, 
Bráulio Bougleux Couto, joão Oreste 
Dalazen, Luiz Carlos Gerth Dias, Valéria 
da Costa Lima Billafan, Ubiratan Morei-
ra Santos e Analúcia Barata de Alencar 
Osório.        

13/01 Lincoln de Souza Chaves, Marilia 
do Nascimento Silveira, Antônio Carlos 
Costa r. Vianna, Luciana Asper Y Valdes 
e Maria Alice de Medeiros.

AVIsO

Natação: Novo local de atendimento nas férias
Durante todo o mês de janeiro, o atendimento da Secretaria de Natação será realizado 
na Secretaria de Esportes. A partir de 1º de fevereiro, as atividades voltam ao normal.

Manutenção nos campos de futebol
O campo de futebol society e o campo oficial estarão interditados de 9 a 30 de janei-
ro. Os motivos são os diversos serviços de manutenção realizados no local, que bateu 
recordes de utilização em 2011.

OUVIDORIA

Seu canal de comunicação com o Iate
A Ouvidoria é uma das principais ferramentas de gestão do Iate Clube de Brasília. 
Quando justificáveis, as contribuições anônimas são acolhidas. A identificação, no 
entanto, garante a resposta. Vale ressaltar que os nomes dos demandantes são 
mantidos em sigilo, exceto nos casos de elogios. Confira o total de demandas e as 
contribuições por departamento referentes à dezembro nos gráficos abaixo. 

Total de Demandas em Dezembro Demandas por Departamentos

AgENDA

Feijoada Pré-Carnaval 
Data: 11/2 (sábado) 
Local: Salão Social

NOVOs sóCIOs

A comissão de Sindicância está examinan-
do as seguintes propostas de admissão ao 
Iate Clube de Brasília:

Gustavo de Castro Afonso, Paulo 
roberto Machado Cunha, Nilo 

Arthur Ericson Ferreira, Maira Co-
lodette Machado, Osvan Ferreira 

Soares, renato Gustavo Alves 
Coelho, André de Toledo Lima, 

Ana Carolina B. de Souza

De acordo com as normas do processo 
de admissão no quadro social, solicita-se 
aos associados que comuniquem à Co-
modoria, 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.

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO
DECIsÃO 001/2012 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do 
Iate Clube de Brasília, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais, considerando a co-
municação do Diretor Secretário e com funda-
mento nos arts. 13, incisos I, II e III, e 16, inciso 
XVIII do regimento Interno, c/c o art. 69, §§ 4º, 
5º e 6º do Estatuto do Clube. 

RESOLVE:

Declarar a existência, nesta data, de duas vagas 
no Quadro Suplementar de Conselheiros Natos 
do Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasí-
lia, decorrentes do falecimento do ex-Comodoro 
Dilermando Salamed Christo, ocorrido em 21 de 
dezembro de 2011, e da transferência do título 
patrimonial do Conselheiro Nato Mário Sérgio 
Boaventura de Sá, efetivada no dia 22 seguinte;

Declarar que, conforme verificação feita pela 
Secretaria do Conselho, os Conselheiros Efetivos 
RONALD STARLING SOARES e EDNALDO MES-
QUITA CARVALHO ocupam, respectivamente, a 
primeira posição e a segunda posição na lista de 
acesso àquele quadro, por terem exercido cin-
co mandatos e estarem no efetivo exercício do 
cargo de Conselheiro (art.69, §5º), tendo ambos 
manifestado formalmente interesse em integrar 
o referido Quadro Suplementar (art. 69, §6º); 

Declarar que, a partir desta data, os Conselheiros 
Efetivos RONALD STARLING SOARES e EDNAL-
DO MESQUITA CARVALHO passam a integrar o 
Quadro Suplementar de Conselheiros Natos do 
Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasília.  

Brasília, 04 de janeiro de 2012.

gERAlDO BRINDEIRO
PrESIDENTE DO CONSELHO DELIBErATIVO

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PrESIDÊNCIA DO CONSELHO 
DELIBErATIVO
DECISÃO 002/2012

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO 
do Iate Clube de Brasília, no uso de suas atri-
buições, 

RESOLVE:

Declarar a existência de duas vagas no Qua-
dro de Conselheiros Efetivos do Conselho De-
liberativo do Iate clube de Brasília, em razão 
da nomeação dos Conselheiros Efetivos ro-
nald Starling Soares e Ednaldo Mesquita Car-
valho para os cargos de Conselheiros Natos; e

Declarar Conselheiros Efetivos os Suplentes 
de Conselheiro JOSÉ AGAMENON DE ANDRA-
DE LIMA e LUIZ ANTONIO CRUVINEL GORDO, 
que passam a ocupar as vagas resultantes das 
nomeações dos titulares.  

Publique-se.

Brasília, 5 de janeiro de 2012.

gERAlDO BRINDEIRO
PrESIDENTE DO CONSELHO DELIBErATIVO

IATE CLUBE DE 
BRASÍLIA
PrESIDÊNCIA DO 
CONSELHO DELIBErATIVO
DECISÃO 003/2012 

O PrESIDENTE DO CONSELHO DELIBE-
rATIVO, de acordo com o art. 73 do 
Estatuto, e considerando a nomeação 
dos Suplentes de Conselheiro josé Aga-
menon de Andrade Lima e Luiz Anto-
nio Cruvinel Gordo para integrarem o 
Quadro de Conselheiros Efetivos, 

 rESOLVE:

CONVOCAr os Suplentes de Conselhei-
ro VALTEr jOSÉ COSEr e DOrIVAL AL-
VES DE SOUSA para atuarem junto ao 
Colegiado, na condição de Conselhei-
ros Convocados. 

Brasília, 5 de janeiro de 2012.

gERAlDO BRINDEIRO
PrESIDENTE DO CONSELHO 
DELIBErATIVO

sOCIAl

Vem aí a Feijoada 
Pré-Carnaval
Atenção, foliões! A edição 2012 da 
tradicional Feijoada Pré-Carnaval já 
tem data marcada. O evento será 
realizado em 11 de fevereiro (sába-
do), a partir das 12h, no Salão Social. 
Anote na sua agenda e não deixe de 
prestigiar um dos eventos mais espe-
rados do Iate Clube de Brasília.

Torneio Ano 
Novo de Areia 
abre inscrições
Para os petequeiros do Iate, 
2012 começou agitado. As inscri-
ções para a primeira edição do 
Torneio Ano Novo de Peteca de 
Areia já estão abertas. A compe-
tição será realizada entre 24 e 28 
de janeiro (terça-feira a sábado) 
e as inscrições devem ser feitas 
na Secretaria de Esportes até 
19/1 (quinta-feira).

TEMpORADA DE AlEgRIA

Abertura será no Ginásio da Peteca 
Devido à reforma do Ginásio de Esportes, a 
abertura da Colônia de Férias, em 8 de janeiro 
(domingo), e outras atividades serão realizadas 
na área da Peteca. 

Confira os dias, horários e locais abaixo rela-
cionados:

ginásio da peteca

8 /1 – das 8h às 14h (Abertura);
9 a 13/1 – das 13h às 19h (atividades gerais);
16 a 20 – das 13h às 19h(atividades gerais).

quadra de peteca nº 5 e 6 (Cimento)

8 a 20/1 – Uma Barraca de apoio/Lanchonete

pATROCÍNIO ApOIO

ATO DA COMODORIA  
AC 42/2012

BIÊNIO 2011/2013
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, 
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. UBIRA-
JANE ANDRADE– P/2778 para o cargo 
de Diretor de Esportes Coletivos.

Brasília, 05 de janeiro de 2012.

MARIO sERgIO DA COsTA RAMOs
Comodoro 

pETECA
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Nova lanchonete no Espaço Saúde 
Novidade no Iate Clube de Brasília: Natureba. Este é o nome da nova lan-
chonete do Espaço Saúde. O local, que foi totalmente revitalizado, come-
çou a funcionar na última semana. Ao longo de dois meses de reforma, 
toda a parte de climatização e o layout foram modificados. O objetivo é 
proporcionar aos sócios e convidados, atendimento e serviços mais agradá-
veis. Outra novidade é que, agora, o espaço também conta com um balcão 
de atendimento para os frequentadores da Sauna.

Limpeza geral na Academia
Desde a última quinta-feira (5/1), a Academia passa por uma limpeza geral. 
Com equipamentos especializados, os serviços seguirão até 10 de janeiro 
(terça-feira) e podem causar eventuais transtornos como barulho e realo-
cação de atividades para outras salas.

Achados e Perdidos 
Se você perdeu alguma coisa no Iate 
Clube de Brasília, procure o setor de 
Achados e Perdidos, no Departamento 
de Operações e Logística (DOL), loca-
lizado no prédio atrás do restaurante 
do Farol. No setor, há vários objetos 
como roupas, óculos, toalhas, tênis 
e brinquedos. O material que se en-
contra há mais de seis meses no local 
é doado para instituições de caridade 
credenciadas. No DOL, também há do-
cumentos como identidade, carteira de 
motorista, entre outros. Após 30 dias, 
os documentos são enviados aos Cor-
reios. Outras informações: 3329-8740.

dO COMOdORO
Palavra
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Caros Iatistas,

A Conforto, segurança, 
serviços de qualidade e 
um show de organiza-

ção. Assim pode ser definido o 
réveillon 2012 do Iate Clube de 
Brasília, uma festa memorável, 
onde a animação esteve presen-
te do início ao fim. A decoração, 
a queima de fogos, o ambiente 
agradável e o sucesso da venda 
de ingressos também merecem 
nossos elogios. A apresentação 
da banda Squema Seis foi outro 
destaque da noite. 

Para muitos sócios, o espaço des-
tinado às crianças, com berçário, 
brinquedoteca e ceia, foi o gran-
de diferencial da festa. O com-
prometimento e a eficiência de 
todos os profissionais envolvidos 
foram decisivos para que o even-
to alcançasse o nível de excelên-
cia atingido. 

ressaltamos que o sucesso do 
réveillon servirá de modelo para 
todos os eventos que serão reali-
zados ao longo deste ano. Com o 
ânimo renovado, proporcionare-
mos vários momentos de diversão 
e lazer ao quadro social em 2012.

Boa semana,

Mario sergio da Costa Ramos

ANIVERsARIANTEs

07/01 Tomáz Alves Nina, Alexandre Car-
doso Miziara, Antônio jaldo Nascimento 
Santos, Mary Blanc Dias Barbosa, Antônio 
Murillo de Moraes Neto, Maria Helena de 
Mello Gouvêa, Ely Toscano Barbosa, Már-
cio Antônio da Fonseca rodovalho e re-
nato de Oliveira Andrade.               

08/01 Eduardo de Campos Amaral, 
Maria Cecilia Cunha Canto de Miranda, 
Marilia Macedo Klotz, Cícero de Sou-
za Almeida júnior, Annibal Nery júnior, 
Patrícia de Oliveira Mart. Ferreira, Luiz 
Frederico de Bessa Fleury, Maria roseli 
Cassano Borella, Benedito Luizari Filho, 
rodrigo Otávio Donati Barbosa, Luiz Ar-
tur Arantes de Freitas, Eduardo Maria de 
Macedo Franca, Franz Siegfried Hoyler, 
Marta regina r. da Cunha Andrade e jo-
ffre Lellis Filho.                      

09/01 Luciano roberto de O. Carvalho, 
Antônio Augusto Evelin Filho, josé Car-
los Pereira, Adrienne rossi Fonseca, César 
romeu Araújo Oliveira, rafael Gomes de 
Almeida, Orlando rodrigues da Cunha 
Neto, Luís Fernando da Costa e Silva e 
Flávio Dias Patrício.                     

10/01 joão ricardo S. Torres da Mot-
ta, josé raimundo Oliveira Silva, Eraldo 
josé de Queiroz, ricardo Pinheiro Penna, 

Sérgio Maione Alves, Edgar Acosta Dias, 
Ivan Machado Barbosa, Oswaldo Paiva 
da Costa Gomide, Luiz Cláudio Augusto 
de Oliveira e Fernando Pereira da rocha 
Thomsen.        

11/01 Mônica de Faria Franco Negrão, 
josé Benjamin Morais de Souza Carmo, 
Nagib Abdala Filho, Bruno Medeiros Ca-
valcanti de Queiroz, rodrigo Gonzaga 
rocha, Cássio ruy Caporal, Warner Bento 
Filho e rogério Alvarenga.                        

12/01 jamile jibran Ferreira, jorge Luiz 
Silva jatobá, rodrigo Morais Loyola, ru-
dson Vieira Teixeira de Freitas, rosana 
Leite Fermon, juliana Garoni de Oliveira 
Gomes, Eduardo Augusto rodrigues Tos-
ta, Marcos Hecht, Fernando Pedro de Bri-
tes, Patrícia Gonçalves rocha, Mauro Ar-
giles Leal de Meirelles, Luciano Ponte de 
Oliveira, juliana Mourão Albuquerque, 
Bráulio Bougleux Couto, joão Oreste 
Dalazen, Luiz Carlos Gerth Dias, Valéria 
da Costa Lima Billafan, Ubiratan Morei-
ra Santos e Analúcia Barata de Alencar 
Osório.        

13/01 Lincoln de Souza Chaves, Marilia 
do Nascimento Silveira, Antônio Carlos 
Costa r. Vianna, Luciana Asper Y Valdes 
e Maria Alice de Medeiros.

AVIsO

Natação: Novo local de atendimento nas férias
Durante todo o mês de janeiro, o atendimento da Secretaria de Natação será realizado 
na Secretaria de Esportes. A partir de 1º de fevereiro, as atividades voltam ao normal.

Manutenção nos campos de futebol
O campo de futebol society e o campo oficial estarão interditados de 9 a 30 de janei-
ro. Os motivos são os diversos serviços de manutenção realizados no local, que bateu 
recordes de utilização em 2011.

OUVIDORIA

Seu canal de comunicação com o Iate
A Ouvidoria é uma das principais ferramentas de gestão do Iate Clube de Brasília. 
Quando justificáveis, as contribuições anônimas são acolhidas. A identificação, no 
entanto, garante a resposta. Vale ressaltar que os nomes dos demandantes são 
mantidos em sigilo, exceto nos casos de elogios. Confira o total de demandas e as 
contribuições por departamento referentes à dezembro nos gráficos abaixo. 

Total de Demandas em Dezembro Demandas por Departamentos

AgENDA

Feijoada Pré-Carnaval 
Data: 11/2 (sábado) 
Local: Salão Social

NOVOs sóCIOs

A comissão de Sindicância está examinan-
do as seguintes propostas de admissão ao 
Iate Clube de Brasília:

Gustavo de Castro Afonso, Paulo 
roberto Machado Cunha, Nilo 

Arthur Ericson Ferreira, Maira Co-
lodette Machado, Osvan Ferreira 

Soares, renato Gustavo Alves 
Coelho, André de Toledo Lima, 

Ana Carolina B. de Souza

De acordo com as normas do processo 
de admissão no quadro social, solicita-se 
aos associados que comuniquem à Co-
modoria, 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.

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO
DECIsÃO 001/2012 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do 
Iate Clube de Brasília, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais, considerando a co-
municação do Diretor Secretário e com funda-
mento nos arts. 13, incisos I, II e III, e 16, inciso 
XVIII do regimento Interno, c/c o art. 69, §§ 4º, 
5º e 6º do Estatuto do Clube. 

RESOLVE:

Declarar a existência, nesta data, de duas vagas 
no Quadro Suplementar de Conselheiros Natos 
do Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasí-
lia, decorrentes do falecimento do ex-Comodoro 
Dilermando Salamed Christo, ocorrido em 21 de 
dezembro de 2011, e da transferência do título 
patrimonial do Conselheiro Nato Mário Sérgio 
Boaventura de Sá, efetivada no dia 22 seguinte;

Declarar que, conforme verificação feita pela 
Secretaria do Conselho, os Conselheiros Efetivos 
RONALD STARLING SOARES e EDNALDO MES-
QUITA CARVALHO ocupam, respectivamente, a 
primeira posição e a segunda posição na lista de 
acesso àquele quadro, por terem exercido cin-
co mandatos e estarem no efetivo exercício do 
cargo de Conselheiro (art.69, §5º), tendo ambos 
manifestado formalmente interesse em integrar 
o referido Quadro Suplementar (art. 69, §6º); 

Declarar que, a partir desta data, os Conselheiros 
Efetivos RONALD STARLING SOARES e EDNAL-
DO MESQUITA CARVALHO passam a integrar o 
Quadro Suplementar de Conselheiros Natos do 
Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasília.  

Brasília, 04 de janeiro de 2012.

gERAlDO BRINDEIRO
PrESIDENTE DO CONSELHO DELIBErATIVO

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PrESIDÊNCIA DO CONSELHO 
DELIBErATIVO
DECISÃO 002/2012

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO 
do Iate Clube de Brasília, no uso de suas atri-
buições, 

RESOLVE:

Declarar a existência de duas vagas no Qua-
dro de Conselheiros Efetivos do Conselho De-
liberativo do Iate clube de Brasília, em razão 
da nomeação dos Conselheiros Efetivos ro-
nald Starling Soares e Ednaldo Mesquita Car-
valho para os cargos de Conselheiros Natos; e

Declarar Conselheiros Efetivos os Suplentes 
de Conselheiro JOSÉ AGAMENON DE ANDRA-
DE LIMA e LUIZ ANTONIO CRUVINEL GORDO, 
que passam a ocupar as vagas resultantes das 
nomeações dos titulares.  

Publique-se.

Brasília, 5 de janeiro de 2012.

gERAlDO BRINDEIRO
PrESIDENTE DO CONSELHO DELIBErATIVO

IATE CLUBE DE 
BRASÍLIA
PrESIDÊNCIA DO 
CONSELHO DELIBErATIVO
DECISÃO 003/2012 

O PrESIDENTE DO CONSELHO DELIBE-
rATIVO, de acordo com o art. 73 do 
Estatuto, e considerando a nomeação 
dos Suplentes de Conselheiro josé Aga-
menon de Andrade Lima e Luiz Anto-
nio Cruvinel Gordo para integrarem o 
Quadro de Conselheiros Efetivos, 

 rESOLVE:

CONVOCAr os Suplentes de Conselhei-
ro VALTEr jOSÉ COSEr e DOrIVAL AL-
VES DE SOUSA para atuarem junto ao 
Colegiado, na condição de Conselhei-
ros Convocados. 

Brasília, 5 de janeiro de 2012.

gERAlDO BRINDEIRO
PrESIDENTE DO CONSELHO 
DELIBErATIVO

sOCIAl

Vem aí a Feijoada 
Pré-Carnaval
Atenção, foliões! A edição 2012 da 
tradicional Feijoada Pré-Carnaval já 
tem data marcada. O evento será 
realizado em 11 de fevereiro (sába-
do), a partir das 12h, no Salão Social. 
Anote na sua agenda e não deixe de 
prestigiar um dos eventos mais espe-
rados do Iate Clube de Brasília.

Torneio Ano 
Novo de Areia 
abre inscrições
Para os petequeiros do Iate, 
2012 começou agitado. As inscri-
ções para a primeira edição do 
Torneio Ano Novo de Peteca de 
Areia já estão abertas. A compe-
tição será realizada entre 24 e 28 
de janeiro (terça-feira a sábado) 
e as inscrições devem ser feitas 
na Secretaria de Esportes até 
19/1 (quinta-feira).

TEMpORADA DE AlEgRIA

Abertura será no Ginásio da Peteca 
Devido à reforma do Ginásio de Esportes, a 
abertura da Colônia de Férias, em 8 de janeiro 
(domingo), e outras atividades serão realizadas 
na área da Peteca. 

Confira os dias, horários e locais abaixo rela-
cionados:

ginásio da peteca

8 /1 – das 8h às 14h (Abertura);
9 a 13/1 – das 13h às 19h (atividades gerais);
16 a 20 – das 13h às 19h(atividades gerais).

quadra de peteca nº 5 e 6 (Cimento)

8 a 20/1 – Uma Barraca de apoio/Lanchonete

pATROCÍNIO ApOIO

ATO DA COMODORIA  
AC 42/2012

BIÊNIO 2011/2013
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, 
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. UBIRA-
JANE ANDRADE– P/2778 para o cargo 
de Diretor de Esportes Coletivos.

Brasília, 05 de janeiro de 2012.

MARIO sERgIO DA COsTA RAMOs
Comodoro 

pETECA
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Nova lanchonete no Espaço Saúde 
Novidade no Iate Clube de Brasília: Natureba. Este é o nome da nova lan-
chonete do Espaço Saúde. O local, que foi totalmente revitalizado, come-
çou a funcionar na última semana. Ao longo de dois meses de reforma, 
toda a parte de climatização e o layout foram modificados. O objetivo é 
proporcionar aos sócios e convidados, atendimento e serviços mais agradá-
veis. Outra novidade é que, agora, o espaço também conta com um balcão 
de atendimento para os frequentadores da Sauna.

Limpeza geral na Academia
Desde a última quinta-feira (5/1), a Academia passa por uma limpeza geral. 
Com equipamentos especializados, os serviços seguirão até 10 de janeiro 
(terça-feira) e podem causar eventuais transtornos como barulho e realo-
cação de atividades para outras salas.

Achados e Perdidos 
Se você perdeu alguma coisa no Iate 
Clube de Brasília, procure o setor de 
Achados e Perdidos, no Departamento 
de Operações e Logística (DOL), loca-
lizado no prédio atrás do restaurante 
do Farol. No setor, há vários objetos 
como roupas, óculos, toalhas, tênis 
e brinquedos. O material que se en-
contra há mais de seis meses no local 
é doado para instituições de caridade 
credenciadas. No DOL, também há do-
cumentos como identidade, carteira de 
motorista, entre outros. Após 30 dias, 
os documentos são enviados aos Cor-
reios. Outras informações: 3329-8740.

dO COMOdORO
Palavra
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Caros Iatistas,

A Conforto, segurança, 
serviços de qualidade e 
um show de organiza-

ção. Assim pode ser definido o 
réveillon 2012 do Iate Clube de 
Brasília, uma festa memorável, 
onde a animação esteve presen-
te do início ao fim. A decoração, 
a queima de fogos, o ambiente 
agradável e o sucesso da venda 
de ingressos também merecem 
nossos elogios. A apresentação 
da banda Squema Seis foi outro 
destaque da noite. 

Para muitos sócios, o espaço des-
tinado às crianças, com berçário, 
brinquedoteca e ceia, foi o gran-
de diferencial da festa. O com-
prometimento e a eficiência de 
todos os profissionais envolvidos 
foram decisivos para que o even-
to alcançasse o nível de excelên-
cia atingido. 

ressaltamos que o sucesso do 
réveillon servirá de modelo para 
todos os eventos que serão reali-
zados ao longo deste ano. Com o 
ânimo renovado, proporcionare-
mos vários momentos de diversão 
e lazer ao quadro social em 2012.

Boa semana,

Mario sergio da Costa Ramos

ANIVERsARIANTEs

07/01 Tomáz Alves Nina, Alexandre Car-
doso Miziara, Antônio jaldo Nascimento 
Santos, Mary Blanc Dias Barbosa, Antônio 
Murillo de Moraes Neto, Maria Helena de 
Mello Gouvêa, Ely Toscano Barbosa, Már-
cio Antônio da Fonseca rodovalho e re-
nato de Oliveira Andrade.               

08/01 Eduardo de Campos Amaral, 
Maria Cecilia Cunha Canto de Miranda, 
Marilia Macedo Klotz, Cícero de Sou-
za Almeida júnior, Annibal Nery júnior, 
Patrícia de Oliveira Mart. Ferreira, Luiz 
Frederico de Bessa Fleury, Maria roseli 
Cassano Borella, Benedito Luizari Filho, 
rodrigo Otávio Donati Barbosa, Luiz Ar-
tur Arantes de Freitas, Eduardo Maria de 
Macedo Franca, Franz Siegfried Hoyler, 
Marta regina r. da Cunha Andrade e jo-
ffre Lellis Filho.                      

09/01 Luciano roberto de O. Carvalho, 
Antônio Augusto Evelin Filho, josé Car-
los Pereira, Adrienne rossi Fonseca, César 
romeu Araújo Oliveira, rafael Gomes de 
Almeida, Orlando rodrigues da Cunha 
Neto, Luís Fernando da Costa e Silva e 
Flávio Dias Patrício.                     

10/01 joão ricardo S. Torres da Mot-
ta, josé raimundo Oliveira Silva, Eraldo 
josé de Queiroz, ricardo Pinheiro Penna, 

Sérgio Maione Alves, Edgar Acosta Dias, 
Ivan Machado Barbosa, Oswaldo Paiva 
da Costa Gomide, Luiz Cláudio Augusto 
de Oliveira e Fernando Pereira da rocha 
Thomsen.        

11/01 Mônica de Faria Franco Negrão, 
josé Benjamin Morais de Souza Carmo, 
Nagib Abdala Filho, Bruno Medeiros Ca-
valcanti de Queiroz, rodrigo Gonzaga 
rocha, Cássio ruy Caporal, Warner Bento 
Filho e rogério Alvarenga.                        

12/01 jamile jibran Ferreira, jorge Luiz 
Silva jatobá, rodrigo Morais Loyola, ru-
dson Vieira Teixeira de Freitas, rosana 
Leite Fermon, juliana Garoni de Oliveira 
Gomes, Eduardo Augusto rodrigues Tos-
ta, Marcos Hecht, Fernando Pedro de Bri-
tes, Patrícia Gonçalves rocha, Mauro Ar-
giles Leal de Meirelles, Luciano Ponte de 
Oliveira, juliana Mourão Albuquerque, 
Bráulio Bougleux Couto, joão Oreste 
Dalazen, Luiz Carlos Gerth Dias, Valéria 
da Costa Lima Billafan, Ubiratan Morei-
ra Santos e Analúcia Barata de Alencar 
Osório.        

13/01 Lincoln de Souza Chaves, Marilia 
do Nascimento Silveira, Antônio Carlos 
Costa r. Vianna, Luciana Asper Y Valdes 
e Maria Alice de Medeiros.

AVIsO

Natação: Novo local de atendimento nas férias
Durante todo o mês de janeiro, o atendimento da Secretaria de Natação será realizado 
na Secretaria de Esportes. A partir de 1º de fevereiro, as atividades voltam ao normal.

Manutenção nos campos de futebol
O campo de futebol society e o campo oficial estarão interditados de 9 a 30 de janei-
ro. Os motivos são os diversos serviços de manutenção realizados no local, que bateu 
recordes de utilização em 2011.

OUVIDORIA

Seu canal de comunicação com o Iate
A Ouvidoria é uma das principais ferramentas de gestão do Iate Clube de Brasília. 
Quando justificáveis, as contribuições anônimas são acolhidas. A identificação, no 
entanto, garante a resposta. Vale ressaltar que os nomes dos demandantes são 
mantidos em sigilo, exceto nos casos de elogios. Confira o total de demandas e as 
contribuições por departamento referentes à dezembro nos gráficos abaixo. 

Total de Demandas em Dezembro Demandas por Departamentos

AgENDA

Feijoada Pré-Carnaval 
Data: 11/2 (sábado) 
Local: Salão Social

NOVOs sóCIOs

A comissão de Sindicância está examinan-
do as seguintes propostas de admissão ao 
Iate Clube de Brasília:

Gustavo de Castro Afonso, Paulo 
roberto Machado Cunha, Nilo 

Arthur Ericson Ferreira, Maira Co-
lodette Machado, Osvan Ferreira 

Soares, renato Gustavo Alves 
Coelho, André de Toledo Lima, 

Ana Carolina B. de Souza

De acordo com as normas do processo 
de admissão no quadro social, solicita-se 
aos associados que comuniquem à Co-
modoria, 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.

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO
DECIsÃO 001/2012 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do 
Iate Clube de Brasília, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais, considerando a co-
municação do Diretor Secretário e com funda-
mento nos arts. 13, incisos I, II e III, e 16, inciso 
XVIII do regimento Interno, c/c o art. 69, §§ 4º, 
5º e 6º do Estatuto do Clube. 

RESOLVE:

Declarar a existência, nesta data, de duas vagas 
no Quadro Suplementar de Conselheiros Natos 
do Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasí-
lia, decorrentes do falecimento do ex-Comodoro 
Dilermando Salamed Christo, ocorrido em 21 de 
dezembro de 2011, e da transferência do título 
patrimonial do Conselheiro Nato Mário Sérgio 
Boaventura de Sá, efetivada no dia 22 seguinte;

Declarar que, conforme verificação feita pela 
Secretaria do Conselho, os Conselheiros Efetivos 
RONALD STARLING SOARES e EDNALDO MES-
QUITA CARVALHO ocupam, respectivamente, a 
primeira posição e a segunda posição na lista de 
acesso àquele quadro, por terem exercido cin-
co mandatos e estarem no efetivo exercício do 
cargo de Conselheiro (art.69, §5º), tendo ambos 
manifestado formalmente interesse em integrar 
o referido Quadro Suplementar (art. 69, §6º); 

Declarar que, a partir desta data, os Conselheiros 
Efetivos RONALD STARLING SOARES e EDNAL-
DO MESQUITA CARVALHO passam a integrar o 
Quadro Suplementar de Conselheiros Natos do 
Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasília.  

Brasília, 04 de janeiro de 2012.

gERAlDO BRINDEIRO
PrESIDENTE DO CONSELHO DELIBErATIVO

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PrESIDÊNCIA DO CONSELHO 
DELIBErATIVO
DECISÃO 002/2012

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO 
do Iate Clube de Brasília, no uso de suas atri-
buições, 

RESOLVE:

Declarar a existência de duas vagas no Qua-
dro de Conselheiros Efetivos do Conselho De-
liberativo do Iate clube de Brasília, em razão 
da nomeação dos Conselheiros Efetivos ro-
nald Starling Soares e Ednaldo Mesquita Car-
valho para os cargos de Conselheiros Natos; e

Declarar Conselheiros Efetivos os Suplentes 
de Conselheiro JOSÉ AGAMENON DE ANDRA-
DE LIMA e LUIZ ANTONIO CRUVINEL GORDO, 
que passam a ocupar as vagas resultantes das 
nomeações dos titulares.  

Publique-se.

Brasília, 5 de janeiro de 2012.

gERAlDO BRINDEIRO
PrESIDENTE DO CONSELHO DELIBErATIVO

IATE CLUBE DE 
BRASÍLIA
PrESIDÊNCIA DO 
CONSELHO DELIBErATIVO
DECISÃO 003/2012 

O PrESIDENTE DO CONSELHO DELIBE-
rATIVO, de acordo com o art. 73 do 
Estatuto, e considerando a nomeação 
dos Suplentes de Conselheiro josé Aga-
menon de Andrade Lima e Luiz Anto-
nio Cruvinel Gordo para integrarem o 
Quadro de Conselheiros Efetivos, 

 rESOLVE:

CONVOCAr os Suplentes de Conselhei-
ro VALTEr jOSÉ COSEr e DOrIVAL AL-
VES DE SOUSA para atuarem junto ao 
Colegiado, na condição de Conselhei-
ros Convocados. 

Brasília, 5 de janeiro de 2012.

gERAlDO BRINDEIRO
PrESIDENTE DO CONSELHO 
DELIBErATIVO

sOCIAl

Vem aí a Feijoada 
Pré-Carnaval
Atenção, foliões! A edição 2012 da 
tradicional Feijoada Pré-Carnaval já 
tem data marcada. O evento será 
realizado em 11 de fevereiro (sába-
do), a partir das 12h, no Salão Social. 
Anote na sua agenda e não deixe de 
prestigiar um dos eventos mais espe-
rados do Iate Clube de Brasília.

Torneio Ano 
Novo de Areia 
abre inscrições
Para os petequeiros do Iate, 
2012 começou agitado. As inscri-
ções para a primeira edição do 
Torneio Ano Novo de Peteca de 
Areia já estão abertas. A compe-
tição será realizada entre 24 e 28 
de janeiro (terça-feira a sábado) 
e as inscrições devem ser feitas 
na Secretaria de Esportes até 
19/1 (quinta-feira).

TEMpORADA DE AlEgRIA

Abertura será no Ginásio da Peteca 
Devido à reforma do Ginásio de Esportes, a 
abertura da Colônia de Férias, em 8 de janeiro 
(domingo), e outras atividades serão realizadas 
na área da Peteca. 

Confira os dias, horários e locais abaixo rela-
cionados:

ginásio da peteca

8 /1 – das 8h às 14h (Abertura);
9 a 13/1 – das 13h às 19h (atividades gerais);
16 a 20 – das 13h às 19h(atividades gerais).

quadra de peteca nº 5 e 6 (Cimento)

8 a 20/1 – Uma Barraca de apoio/Lanchonete

pATROCÍNIO ApOIO

ATO DA COMODORIA  
AC 42/2012

BIÊNIO 2011/2013
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, 
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. UBIRA-
JANE ANDRADE– P/2778 para o cargo 
de Diretor de Esportes Coletivos.

Brasília, 05 de janeiro de 2012.

MARIO sERgIO DA COsTA RAMOs
Comodoro 

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

Presidente juscelino Kubitschek de Oliveira  
Patrono do Iate Clube

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

EMIATE

DIRETOR 
DO DIA

7/1/2012
Sábado

Sergio Müller

8/1/2012
Domingo
Mário Carmelo

EspECIAl

M ais de 900 pessoas saudaram a chegada de 2012 
no tradicional Jantar de Réveillon do Iate, reali-
zado no Salão Social. Uma queima de fogos de 20 

minutos, uma das maiores de Brasília, foi o ápice do evento. 
Decoração, conforto e anima-
ção foram outros destaques da 
festa, que teve os ingressos es-
gotados.

Com diversos ritmos musicais, 
a banda Squema Seis agitou os 
sócios e convidados até às 4h. 
Para as crianças, um ambiente 
especial foi montado. Sob o 
olhar atento de profissionais, 
o local contou com berçário, 
brinquedoteca, sessão de cine-
ma, entre outras atividades.O 
buffet Coffee Break, um dos 
melhores da cidade, ofereceu 
um cardápio exclusivo aos par-
ticipantes. 

Para o comodoro, Mario Ser-
gio da Costa ramos, a festa foi 
uma das mais belas dos últimos 
anos. “Agradecemos a presen-

Sucesso absoluto
ça de todos que prestigiaram o e evento e desejamos que 
2012 seja um ano repleto de paz, saúde e prosperidade em 
nossas famílias”, finaliza.

Acesse www.iateclubedebrasilia.com.br e confira as fotos.

Jantar de Réveillon 2012:

Programe-se:
Feijoada Pré-Carnaval 2012 será em 11 de fevereiro (sábado), no Salão Social
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j aneiro é o mês das férias e, para 
quem não vai viajar, o Iate Clube 
de Brasília é o local ideal para cur-

tir este período. Com diversas opções 
de entretenimento, esporte e lazer, a 
instituição proporciona aos sócios e con-
vidados um ambiente agradável e que 
encanta o público de todas as idades..

Para o Comodoro, Mario Sergio da Cos-
ta ramos, “o número de pessoas que 
passam o verão em Brasília aumentou 
significativamente. O tradicional rotei-
ro de viagens ao litoral, que sempre es-
vaziou a cidade, se transformou e hoje 
muitas famílias aproveitam a estação 
mais quente do ano na capital federal”. 

A mudança no perfil das férias dos bra-
silienses afetou diretamente a rotina 
do Iate. Por isso, durante todo o mês 
de janeiro, o Clube recebe centenas de 
sócios, todos em busca de diversão e 
descanso. 

“A razão dessa grande procura é uma 
só: temos uma infraestrutura privile-
giada e ainda oferecemos um atendi-
mento de qualidade, reconhecidamen-
te um dos melhores no país”, ressalta o 
comodoro. 

A Pista de Caminhada, o Espaço da Si-
nuca, a Área Náutica, o Espaço Saúde 
(Academia, Sauna e Salão de Beleza) e 
as piscinas são algumas das opções.

Aproveite as  
férias no Iate

Acesse www.iateclubedebrasilia.com.br e 
confira um roteiro especial para aproveitar 

suas férias em família em nosso Clube.
Felipe Rondina é destaque no Mundial de Optimist 

A equipe brasileira, que participou do Campeona-
to Mundial da Classe Optimist na cidade de Napier 
(Nova Zelândia) este mês, conquistou o 4º lugar na 
categoria por equipes. Com seis vitórias seguidas, 

o time, formado pelo Iatista Felipe rondina, Ga-
briel Elstrodt, rodrigo Luz, Tiago Brito e Leonardo 
Lombardi, recebeu orientações do técnico Henri-
que Haddad. 

Inscrições abertas para 
Curso de Vela
Uma ótima opção para as férias é o Curso de Vela 
para adultos. As inscrições estão abertas e devem 
ser feitas na Secretaria Náutica. Com todo mate-
rial cedido pelo Iate, as aulas serão realizadas aos 
sábados e domingos, das 9h às 12h. As vagas são 
limitadas. Para mais informações, ligue 3329-8747.

Secretaria em novo local
O novo local de atendimento da Secretaria do Emiate é na Supe-
rintendência. O motivo da mudança é facilitar o acesso dos sócios, 
em especial para pessoas com dificuldades de locomoção. Próximo 
à entrada, existe uma rampa que proporciona maior comodidade.

Atenção, sócios! 
Seguir as leis de trânsito é muito importante 
também em nosso Clube. 

respeite as faixas de pedestres!

TRÂNsITO

Foto: Felipe Barreira
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EspECIAl
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minutos, uma das maiores de Brasília, foi o ápice do evento. 
Decoração, conforto e anima-
ção foram outros destaques da 
festa, que teve os ingressos es-
gotados.
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sócios e convidados até às 4h. 
Para as crianças, um ambiente 
especial foi montado. Sob o 
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ma, entre outras atividades.O 
buffet Coffee Break, um dos 
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um cardápio exclusivo aos par-
ticipantes. 

Para o comodoro, Mario Ser-
gio da Costa ramos, a festa foi 
uma das mais belas dos últimos 
anos. “Agradecemos a presen-

Sucesso absoluto
ça de todos que prestigiaram o e evento e desejamos que 
2012 seja um ano repleto de paz, saúde e prosperidade em 
nossas famílias”, finaliza.

Acesse www.iateclubedebrasilia.com.br e confira as fotos.

Jantar de Réveillon 2012:

Programe-se:
Feijoada Pré-Carnaval 2012 será em 11 de fevereiro (sábado), no Salão Social
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