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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

HOJE TEM FORRÓ NO MULTIFUNÇÕES PARA 
COMEMORAR O ANIVERSÁRIO DO IATE

Continuam as comemorações ao 59º aniversário 
do Iate Clube de Brasília. Hoje, dia 13, a festa 
vai tomar conta do piso térreo do Edifício 

Multifunções, localizado em frente às quadras cobertas 
de tênis. Todos os Associados e seus familiares estão 
convidados a celebrar, com muito forró, a partir das 
15h.

A pista será animada por Ney Marques e Cristiano, 
dupla muito tradicional e conceituada no Distrito 
Federal. Eles prometem forró de primeira qualidade, 
para ninguém ficar parado. Para aqueles que quiserem 
se arriscar na pista, mas não têm par ou precisam de 
uma ajudinha, haverá um bailarino à disposição na 
festa. Para comer, pizza do Della Pasta, um dos novos 
restaurantes do Iate, e mini-churros do Tio. Para as 
crianças, também haverá diversão, com distribuição de 
pipoca e animadas partidas de ping pong e pebolim.

O forró é o estilo mais dançado de norte a sul do 
Brasil. O gênero musical foi influenciado por ritmos 
como baião, xote e xaxado. O surgimento dessa dança 

típica é controversa. Alguns acreditam que o termo 
teria origem na língua inglesa, quando operários das 
estradas de ferro do nordeste se reuniam para dançar e 
os ingleses que administravam as empresas chamavam 
a festa de ‘for all’ (para todos), que era entendido como 
forró. Outros afirmam que o estilo seria proveniente da 
palavra ‘forrobodó’, festas realizadas pelos nordestinos 
com danças, que já aconteciam antes da chegada dos 
ingleses. Contudo, algo comum nessas histórias é a 
presença de um ritmo quente, uma dança que transmite 
uma onda de alegria e movimento.

Não fique de fora desta festa! Será hoje, das 15h às 
18h. O evento conta com o apoio da Stadt Cervejaria.

ATENÇÃO: Em virtude do Forró do Multifunções, a 
Secretaria de Esportes Individuais só vai funcionar das 
9h às 14h, excepcionalmente neste sábado. Neste dia 
não estarão disponíveis para uso as mesas de ping pong 
e pebolim. No domingo as atividades serão retomadas 
normalmente.
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EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2019

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 30 
de abril de 2019, às 14h30, no auditório do edifício multifunções, 
propostas comerciais observando o menor preço, para a 
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE, INSCRITA NO CADASTRO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PARA SELECIONAR, 
CONTRATAR E ACOMPANHAR ADOLESCENTES APRENDIZES 
VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 
CONJUNTAS QUE PROPICIEM A FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO 
DESTES NO MERCADO DE TRABALHO. 

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 
site www.iatebsb.com.br. 

Brasília, 12 de abril de 2019.

JOSÉ CARLOS DAMÁSIO
Presidente da Comissão

ATO DA COMODORIA

A Sala de Estudos estará fechada no dia 18 de 
abril, quinta-feira, para a limpeza dos aparelhos de ar 
condicionado do local.

CULTURAL

Manutenção na Sala de Estudos

O Salão de Beleza do Iate estará fechado na próxima 
sexta, dia 19 de abril, devido ao feriado de Sexta-Feira 
Santa.

CONCESSIONÁRIOS

Funcionamento do Salão de Beleza

Neste sábado (13), 40 atletas do Clube de Corrida 
participam de uma importante prova de revezamento em 
Florianópolis, a Volta à Ilha, com o apoio do Iate e do 
restaurante Peixe na Rede. 

Divididos em três equipes, os Iatistas vão correr um 
percurso de 140km, com variados trechos de asfalto, 
trilha, areia, terra e muita instabilidade. No local, os 
corredores contam com o apoio da professora Larissa. 

Iatistas participam de prova de 
corrida em Florianópolis

CLUBE DE CORRIDA

Os dias 23 e 24 de março foram marcados por uma 
importante competição para os atletas da Natação do 
Iate. Na piscina do Parque Aquático Claudio Coutinho 
(Defer), foi realizado o I Torneio FDA/DF, promovido pela 
Federação de Desportos Aquáticos do DF, que reuniu 88 
atletas representando oito clubes de Brasília.

Quinze nadadores Iatistas participaram da 
competição, das categorias Petiz a Sênior, com excelentes 
resultados. Mesmo com a ausência de alguns atletas na 
equipe, que estavam no Rio de Janeiro participando dos 
Jogos Escolares Brasileiros, o time voltou pra casa com 
10 ouros, 6 pratas e 8 bronzes. “Nas piscinas e em águas 
abertas, nossos nadadores vêm abrilhantando o nome do 
Iate. Muitas medalhas, troféus e a confiança no trabalho 
que está sendo muito bem realizado pelos técnicos 
Fábio Costa e Vinícius Ribeiro”, disse Edward Cattete, 
Vice-diretor de Esportes Aquáticos.

Atletas do Iate marcam presença no 
I Torneio FDA/DF

NATAÇÃO



JORNAL DO IATEEdição nº 15, 13 a 19 abril de 2019 3

A Regata Aniversário do Iate foi realizada no último 
fim de semana, dias 6 e 7 de abril, e contou com a 
participação de 94 velejadores, distribuídos em 80 
barcos Monotipos, e com ventos de 6 a 10 nós. Confira 
abaixo os primeiros colocados Sócios do Iate, que foram 
premiados. O resultado completo pode ser consultado no 
site do Clube www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica.

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.

Neste fim de semana, dias 13 e 14, acontecerão dois 
eventos da Classe Snipe e Torneio Flotilha de Laser. 
As regatas de Snipe são em homenagem ao Sócio e 
Conselheiro Nato Filinto Pacheco, entusiasta da Vela e 
grande incentivador dos esportes náuticos. A largada de 
Laser, no sábado será às 9h30, e a de Snipe, às 13h30. 
No domingo as largadas acontecem a partir das 9h30.

O Espaço Saúde fornece toalhas de rosto e banho e 
roupões para serem usados durante a massagem ou sauna 
por seus frequentadores. A cada exercício, são fornecidos 
300 desses kits para uso exclusivo nas instalações da 
Sauna, com custo que ultrapassa R$ 23 mil ao ano, fora 
as despesas com lavagem e higienização. 

Infelizmente, uma grande quantidade deste enxoval 
tem sido extraviada nos últimos meses. Além do 
desconforto gerado aos frequentadores que buscam 
o kit e não mais encontram, o extravio tem trazido 
prejuízo ao setor, com o custo adicional da reposição do 
material. Para se ter uma ideia, da última aquisição de 
roupões e toalhas, ocorrida em 2017 e 2018, 80% foram 
extraviados, o que representa quase 7% dos kits perdidos 
por mês.

Desta forma, tornou-se necessária a implementação de 
um sistema mais rigoroso para a entrega destes materiais 
nas dependências da Sauna. O objetivo é diminuir o 
prejuízo financeiro que o Clube vem enfrentando com 
o excessivo número de extravios e, dessa forma, garantir 
que o Associado frequentador daquele espaço sempre 
tenha kits de toalhas e roupões disponíveis para uso.

NÁUTICA

ESPAÇO SAÚDE

Resultado da Regata Aniversário do 
Iate

Convocação para uso de Vaga de Box

Taça Filinto Pacheco da Classe Snipe 
e Torneio Flotilha de Laser 

Novo controle dos kits sauna e 
massagem 

POSIÇÃO CLASSE CATEGORIA VELEJADORES (AS)
1º Optimist Veterano Vitoria Borges Viegas de Lima
1º Optimist Estreante Caio Lemos de Mesquita
1º Optimist  Pré Flotilha Rafael Araújo Trindade
1º Finn  Master Juliano Camargo Rosas

1º 420 - Juliana Alves de Seixas e 
Luiza Vargas Valadares

1º Snipe - Guilherme Raulino e Márcia 
Maciel

1º Star - Frederico Viegas e Renato 
Moura

1º Laser Standard Fernando Boani Paulucci 
Júnior

1º Laser 4.7 Júlia Sampaio

Nº TÍT. NOME DO SÓCIO TIPO
P/0649 Acsa Borges F. de Vasconcellos Box do Deck do Comodoro
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No sábado passado, dia 06, o Iate Clube de Brasília 
iniciou as comemorações do seu 59º aniversário com 
o Sunset Sertanejo. Os Associados lotaram o Espaço 
Poliesportivo Sul para curtir o melhor do sertanejo com 
Hugo e Banda, que animou a festa tocando os grandes 
sucessos da atualidade e os modões de antigamente. 
As crianças tiveram um espaço especial para curtir o 
evento, com brinquedos infláveis e mesas de ping pong 
e pebolim.

SOCIAL
Sunset Sertanejo abre as comemorações do aniversário do Iate
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SOCIAL
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A primeira edição de 2019 do badalado evento Confraria 
Brasileira já tem data marcada! O encontro gastronômico, 
promovido pelo EMIATE, será realizado no dia 24 de abril, 
uma quarta-feira, no Espaço Poliesportivo Sul (Bar da 
Peteca), a partir das 19h. O formato continua o mesmo: 
o chef ensina, o Sócio aprende e todos degustam. A chef 
convidada, Renata La Porta, vai mostrar cada detalhe da 
preparação de um delicioso Bobó de camarão com farofa 
crocante de cream cracker. Os ingressos são limitados e 
estão à venda no Espaço Concierge, na Tesouraria do 
Clube, a partir de hoje. A bebida alcoólica será vendida no 
local, à parte. Não perca!

Resultado de uma parceria entre o EMIATE e o Espaço 
Saúde, a oitava edição do Triate Indoor será realizada 
neste domingo, dia 14, a partir das 9h. A concentração 
será em frente à fonte. Para participar, basta trazer 1kg de 
alimento não perecível. Todos os participantes receberão 
medalhas.

O EMIATE continua arrecadando, com a ajuda 
Amigos Voluntários, Sócios do Iate, itens como calçados, 
roupas, brinquedos, roupas de cama, roupas de bebê, 
material de limpeza, alimentos, entre outros, para ajudar 
instituições beneficentes cadastradas no Clube, como 
creches, asilos e casas de apoio a portadores de HIV. 
Os baús de arrecadação de donativos estão disponíveis 
na Academia e em vários outros pontos do Clube. As 
doações também podem ser entregues na Secretaria do 
EMIATE, no Edifício Multifunções.

Ainda há disponibilidade de vagas em alguns dos 
cursos oferecidos pelo EMIATE. Confira na tabela abaixo. 
O curso de Redes Sociais, realizado na última semana, 
com grande sucesso, também está com inscrições 
abertas para turmas de intermediário e avançado. As 
inscrições para todos os cursos podem ser realizadas na 
Secretaria do setor, localizada no 1º andar do Edifício 
Multifunções, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. 
Mais informações 3329-8745 ou 99674-7786.

EMIATE

3a Confraria Brasileira traz a chef 
Renata La Porta

8º Triate Indoor será neste domingo

Campanha da Solidariedade

Inscrições abertas no EMIATE

CURSOS FAÇA SUA INSCRIÇÃO

VIOLÃO Terça-feira, das 18h às 19h
Professor: David Evaristo

DANÇA DE 
SALÃO

Segunda e quarta-feira, das 20h às 21h
Professor: Paulo Pivetta

ENCONTRO 
COM A ARTE

Sexta-feira, das 15h às 18h
Professor: Manoel de Andrade

MOSAICO
Todas as terças
Quarta-feira, das 14h30 às 17h
Professora: Elinor Caleffi (Nonô)

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)
Sexta-feira, das 11h às 12h, 15h às 16h e 16h às 
17h (5 a 13 anos)
Professora: Kedma Janina Lourenço Gouveia 
Mastella

INFORMÁTICA
Segunda, quarta e sexta, das 18h30 às 21h30
Local: Sala de Informática do Ciate
Professor: Marcos Vale
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Em fevereiro, o Iate, por meio de uma parceria entre 
o DOL e o DARH, começou a implantar o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), que inclui a 
segregação, acondicionamento, coleta e disposição final 
destes para todas as atividades executadas no Clube. O 
objetivo é minimizar os impactos dos resíduos gerados pelo 
Iate no meio ambiente e prevenir a poluição.

O projeto conta com a parceria do Instituto SENAI, 
que na última terça-feira (9), apresentou a metodologia 
aplicada. O evento contou com a presença do Comodoro 
Rudi Finger, do 1º Vice-comodoro, Quinho Grossi, da 
2a. Vice-comodoro, Celina Mariano, de integrantes do 
Conselho Diretor e funcionários de diversos setores.

A entrega do PGRS foi feita pelo diretor regional do 
Senai-DF, Marco Secco. “O principal ponto desse serviço é 
trabalhar a perspectiva da educação ambiental”, pontuou. 
A consultoria do Senai-DF tem três etapas: diagnóstico, 
elaboração e apoio na implementação do plano. 

Também foi intensificada a vistoria em todos os setores 
em relação à utilização dos sacos de lixos, para que haja o 
descarte correto, sendo o azul para recicláveis, cinza para 
indiferenciados e preto para lixo orgânico, que neste caso 
serão disponibilizados nas copas, em baldes exclusivos para 
o descarte de restos de comida. Esse trabalho será realizado 
em parceria com a empresa Compostar, que vai destinar 
de maneira correta os resíduos orgânicos produzidos no 
Clube.

O Comodoro Rudi Finger fez questão de exaltar o trabalho 
de gestão de resíduos iniciado em gestões anteriores, 
frisando que o compromisso da atual administração é 
dar um passo além. “A nossa preocupação em aprimorar 

GESTÃO

Iate rumo à meta Lixo Zero

a gestão ambiental e de resíduos sólidos é permanente, 
e por isso atualizamos constantemente nossa atuação 
nesse segmento” comentou. O Diretor de Administração 
e Recursos Humanos, José Carlos Damásio, mencionou 
a importância de se mudar a cultura do Associado e do 
quadro funcional para que a gestão de resíduos seja a mais 
eficiente possível.

Já o Diretor do DOL, Francisco Zenor, comentou 
qual a próxima meta da administração.“Temos como 
objetivo alcançar a meta do Lixo Zero, que consiste no 
máximo aproveitamento e correto encaminhamento dos 
resíduos recicláveis e orgânicos e a redução ou mesmo o 
fim do encaminhamento destes materiais para os aterros 
sanitários”, disse Zenor. As lixeiras começaram a ser 
reduzidas, em todos os setores do Clube, e passaram a 
ser identificadas em recicláveis e indiferenciados. A ação 
otimiza o tempo de recolhimento dos resíduos nas salas e 
diminui o consumo dos sacos de lixo. Faz parte do projeto 
também, a instalação de secadores de mãos nos banheiros 
do Iate, visando a redução da utilização dos papéis toalhas.
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O técnico de Tênis 
do Iate, Santos Dumont, 
será o capitão da seleção 
masculina brasileira 
que vai disputar o Sul-
Americano 14 anos em 
Cali, na Colômbia, de 
29 de abril a 5 de maio. 
O torneio classifica as 
três melhores equipes 
do masculino e as duas 
melhores do feminino 
para o mundial da 
categoria, que será em 
Prostejov, na República 
Tcheca, em agosto.

Compõem o time 
brasileiro o mineiro 
William Norton, o 

paulista Lucas Andrade da Silva e o gaúcho Gustavo 
Tedesco. “O Brasil vai muito bem representado para o Sul-
Americano, tanto dentro quanto fora de quadra. Foram 
escolhidos capitães que têm bastante experiências, que já 
comandaram outras equipes em várias oportunidades. Eles 
vão poder passar toda a tranquilidade para esses meninos e 
meninas para que possam defender o Brasil e desempenhar 
bem suas funções para atingir a meta de conquistar a vaga 
para o mundial”, aponta o gerente de Esportes e Eventos da 
CBT, Eduardo Frick.

Técnico experiente, com mais de 30 anos como 
professor e treinador, Santos Dumont encara com otimismo 
a missão de conduzir os garotos à meta. “Estou feliz em 
voltar a trabalhar com alguma equipe do Brasil. Eu conheço 
bem esses garotos, acompanho desde que eles têm 10 anos, 
sei como jogam, como são. É uma equipe bem forte, com 
boas chances de ir bem. Vamos em busca da classificação”, 
destaca o capitão.

De 11 de março a 07 de abril, foi realizada a 1ª Etapa 
do Circuito Interno de Tênis 2019. Os tenistas do Iate 
começaram o ano com muita animação! As partidas 
foram disputadas por cerca de 150 atletas das categorias 
masculinas de 1ª a 5ª classe e 60 anos, e na categoria 
feminina, na 2ª classe.

Nas finais, os atletas participantes prestigiaram a 
entrega da premiação dos campeões e vice-campeões 
e confraternizaram com chopp geladinho. Confira os 
resultados:

TÊNIS
Brasil convoca atletas para Sul-
Americano 14 anos na Colômbia

Resultados da 1a Etapa do Circuito 
Interno de Tênis

1ª  CLASSE MASCULINO 2ª CLASSE MASCULINO
Campeão: Rodrigo Starling Campeão: Arthur Vaz
Vice – Campeão: Andrey Vaz Vice – Campeão: Daniel Botelho

3ª CLASSE MASCULINO 4ª CLASSE MASCULINO
Campeão: Zé Francisco Campeão: Almerindo Torres
Vice - Campeão: Cláudio Ramos Vice - Campeão: Maurílio Santinello

5ª CLASSE MASCULINO ACIMA DE 60 ANOS MASCULINO
Campeão: Mauro Brumana Campeão: Francisco Coelho
Vice – Campeão: Rainer Kurrle Vice-Campeão: Roberto Pinto

2ª CLASSE FEMININA
Campeã: Milena Baqui
Vice-Campeã: Gisele Gonçalves

Sócios que gostam de uma boa partida de Buraco, 
anotem na agenda: vem aí o 1º Torneio do ano da 
modalidade! Será nos dias 25 e 26 de abril, no Espaço 
Poliesportivo Sul, a partir das 10h. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas na Secretaria de Esportes 
Coletivos, na Sinuca ou no IateTV.

CARTAS

1º Torneio de Buraco de 2019
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TÊNIS

De 18 a 24 de março, o tenista do Iate Clube de Brasília, 
Pedro Chabalgoity, conquistou os títulos das categorias 11 e 
12 anos do Ten-Pro Global Junior Tour, torneio internacional 
realizado na Rafael Nadal Academy, em Palma de Maiorca, 
na Espanha.

Na final da categoria 11 anos, o atleta venceu o sueco 
William Kaltenecker por 6x4 e 6x1, enquanto na categoria 
12 anos, Pedro ganhou do norueguês Sebastian Eie por 6x0 
e 6x1. Durante a estadia na academia, Pedro também teve 
a oportunidade de treinar com supervisão de Toni Nadal – 
tio e ex-treinador de Rafael Nadal.

Pedro Chabalgoity vence Torneio na 
Espanha

Pequenos campeões da Natação do 
Iate

NATAÇÃO

Os jovens nadadores do Iate Clube iniciaram a 
temporada de competições deste ao no dia 6 de abril, na 
primeira etapa do Festival das Escolas de Natação (FEN), 
promovido pela Federação de Desportos Aquáticos do 
DF (FDA/DF). O evento reuniu 150 nadadores de 11 
clubes e escolas das categorias Pré-mirim (até 8 anos), 
Mirim (9 e 10 anos) e Petiz (11 e 12 anos), na piscina do 
Parque Aquático Claudio Coutinho (Defer).

Acompanhados dos treinadores Vinicius Ribeiro e 
Vítor Oliveira, os atletas do Iate se destacaram. Gabriel 
Lopes (9 anos), conquistou o ouro nos 50m livre e nos 
50m costas, Joaquim Xavier (7 anos) levou ouro nos 50m 
livre e Nina Morenna (11 anos), foi ouro nos 50m livre e 
50m costas. Já Luísa Queiroga (10 anos) garantiu a prata 
nos 50m costas e foi a 4a colocada nos 50m livre e Nina 
Xavier (11 anos) foi 4a colocada nos 50m livre e 50m 
costas. A próxima etapa do FEN acontece em maio e 
os treinos continuam firmes para que a criançada Iatista 
faça bonito mais uma vez.

A Diretoria de Esportes Coletivos informa que não 
haverá aula, no dia 21 de abril, domingo de Páscoa, 
das seguintes modalidades: Futevôlei, Futebol, Futsal e 
Beach Tennis.

ESPORTES COLETIVOS
Funcionamento no feriado

ESPORTES
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ANIVERSARIANTES
13/04 - Marcos Pereira Angelini Junior, José 
Edmilson Barros O. Neto, Marco Antônio Brito 
Meireles, Kleber Farias Pinto, Carlos Alberto de 
Carvalho Barbosa, Evandro Neiva de Amorim, 
Miguel Costa Ramirez, Isabella Cristina Rezende 
Vieira, Jorge Costa Mendonca, Wallace Cleber dos 
Santos Faria

14/04 - Ana Maria Delmonte Pereira Filha, Mario 
Macedo de Almeida e Castro, Paulo Rubens M. 
Araujo Filho, Rejane Mattos Bielefeld, Patricia 
Teixeira Goulart, Joao Wellisch, Rubens Curado 
Silveira, Luiz Paulo Garcia Parente Filho, Katia 
Regina Carmona, Tatiana Petra da Mota Campos, 
Marcelo Rebello Pinheiro, Aldo Vidigal de Oliveira

15/04 - Iracema Safe Carneiro Gebrim, Gabriela 
Bernardon Mello, Katia Torres Batista, Dulce 

Maria Jabour Tannuri, Margarete Vieira Malvar de 
Mendonca, Rafael Ferracina, Patricia Moscariello 
Rodrigues, Vinicius de Araujo Ferreira, Aneide 
Rocha Correia, Katia Dias Lopes da Silva, Claudio 
Junio Caixeta Vieira, Carlos Eduardo Ferraz de 
Mattos Barroso, Maria Dione Harres Tubino, Ana 
Beatriz Rodrigues Rosa, Hezir Espindola Gomes 
Moreira, Helio Fausto de Souza Neto, Victor 
Miguel Ayres, Joao Paulo Stoppa Araujo

16/04 - Leonardo Haddad Rocha, Ary Cicero de 
Moraes Ribeiro, Luiz Rocha de Mello, Murilo 
Damiao Secunho, Paulo Marcelo Alves Coelho

17/04 - Luiz Maria de Avila Duarte, Gustavo 
Mouco, Ricardo Wittler Contardo, Alexandre 
Pimentel Rocha Mello, Lucia Penna Franco 
Ferreira, Jose Carlos Quinaglia e Silva, Rogerio 

Figueiredo da Silva, Natalia Aboudib Campos
18/04 - Marcelo de Oliveira Maia, Antonio Luiz 
Bronzeado, Ronald Jonas Neri, Adriana Ribeiro 
Maia, Bruno Utsch Valle Mesquita, Tales David 
Macedo, Marcelo Camilher Ribeiro, Fernanda 
Pinella Arbex, Diocesmar Felipe de Faria, Celio 
de Melo Costa, Helio Marum Jorge, Carlos Renato 
Barreto Fernandes da Rosa, Eduardo Silva Franca, 
Danielle Azevedo Vieira, Jandira Rocha Carvalho, 
Sergio Cross, Julio Cezar Peixoto de Magalhaes

19/04 - Fernando Antibas Atik, Warley Marcos 
Nascimento, Gabriel Costa Oliveira, Silvio 
Henrique M. de Castilho, Sergio Luiz Tomio Althoff, 
Rafael de Araujo Lemos Reis, Claudia Augusta 
Ferreira Deud, Sergio Silveira Banhos, Walton 
Alencar Rodrigues, Adelmir Araujo Santana, 
Bessem Fauzet Abou Letaif, Paulo Sergio Holanda 
Araujo, Roberta Diniz Mayrink de Carvalho

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Daiane Lira de Carvalho Nobrega Veiga, Fabiola Felix Araujo Santos, Hiromi Cristina, Manuel Augusto Alves Silva  e Pedro de Araujo Yung Tay Neto  

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: Washington Macedo
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

13/04/2019 (Sábado)
 Ruy Parente Vianna 

14/04/2019 (Domingo)
Rodolfo Gonçalves

19/04/2019 (Sexta-Feira)
Andre Ruelli 

As churrasqueiras do Iate são muito procuradas pelos 
Sócios para festas e confraternizações. A utilização dessa 
área tão agradável deve seguir algumas regras, previstas do 
Estatuto do Iate e do Regulamento das Churrasqueiras, caso 
contrário pode acarretar em multa ou advertência para o 
Associado. Alguns itens pedem atenção mais cuidadosa. 
Por exemplo, é indispensável a assinatura do termo de 
reserva. Além disso, no ato de entrega da churrasqueira, um 
funcionário do Clube realiza a vistoria do local, listando 
os móveis, equipamentos e instalações, e o estado de 
conservação dos mesmos. É obrigatório que o documento 
gerado na vistoria seja assinado pelo Sócio responsável 
pela reserva, atestando a veracidade dos registros.

Atenção para as regras de uso das churrasqueiras
DOL

Cabe ressaltar que o convite para acesso ao Setor de 
Churrasqueiras é individual e específico para o espaço 
reservado, não podendo o convidado utilizar as demais 
dependências do Clube. É obrigatório o registro, na 
Portaria, do nome e da identidade do convidado, do nome 
e da identificação do título do Sócio ou usuário convidante, 
bem como do número da churrasqueira a ser utilizada. A 
responsabilidade a respeito da conduta do convidado é 
do Sócio que o convidou e este será responsabilizado por 
qualquer dano causado ao patrimônio do Clube, ao de 
integrante do Quadro Social ou de terceiros.


