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Festival Cultural e Gastronômico agita Iate

Nos dias 14 e 15 de novembro, o Iate Clube 
recebeu a primeira edição do Festival Cultural 
e Gastronômico de Brasília. O evento reuniu 

os melhores chefs de restaurantes da capital para que 
visitantes pudessem conferir e saborear a culinária 
brasiliense.

Bem organizado e com um ambiente aconchegante, 
o festival recebeu mais de 2 mil pessoas. À disposição 
dos convidados para melhor aproveitamento do local, 
foram oferecidos bares temáticos, expositores de vinhos, 
banda ao vivo e diversificado cardápio. “Foi um excelente 
evento para rever amigos e apreciar uma gastronomia de 
qualidade”, elogiou o Comodoro Edison Garcia. 

Durante os dois dias, profissionais renomados 
agregaram conhecimento através de minicursos, palestras 
e debates. O objetivo era proporcionar um bate-papo 
sobre bebidas, receitas, nutrição, empreendedorismo, 
saúde e bem-estar. A escola de música BSB Musical ficou 
responsável pela sonorização, tocando o melhor do MPB 
e do pop rock.

O evento é uma iniciativa da Diretoria Cultural em 
parceria com o produtor de eventos Lino Fructuoso. Para 
ambos “o festival atendeu às expectativas do público. As 
palestras ministradas pelos chefs gourmets e a programação 
musical provocaram um diferencial com grande aceitação 
do público”, avaliaram.
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Gestão náutICA

ACAdeMIA

2ª etapa do circuito de corridas do 
iate clube

Atos e ContrAtos

ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE 
BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e em 
conformidade com os arts. 61, II, “b”, e 62, II, “a”, do Estatuto, C O N 
V O C A os senhores Fundadores e os sócios Patrimoniais Proprietários, 
Pessoa Física, ou credenciado por pessoa jurídica, no pleno gozo dos seus 
direitos sociais e quites com as suas obrigações perante a Secretaria e 
Tesouraria do Iate, para a ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA, a 
realizar-se no dia 30 de novembro de 2014, domingo, na pérgula superior 
da Sede Social, às 10h30, em primeira convocação, e, não havendo 
quorum mínimo de 2/3 (dois terços) da totalidade dos convocados, em 
segunda e última convocação, às 11h, com a presença de qualquer 
número dos anteriormente mencionados (Estatuto, art. 64, incisos I e II), 
com a seguinte ORDEM DO DIA: 

ITEM ÚNICO – Deliberar sobre as alterações estatutárias, aprovadas pelo 
Conselho Deliberativo, em reunião extraordinária realizada nos dias 4, 6 
e 10 de novembro de 2014.

OBS. - A matéria a ser deliberada na Assembleia-Geral Extraordinária 
encontra-se disponível no site www.iatebsb.com.br, na página do 
Conselho Deliberativo.  
 

Brasília, 12 de novembro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo 

Presidente da Assembleia-Geral Extraordinária

Para você que gosta de esporte, fique ligado! Será 
realizado no Iate Clube, no dia 29 de novembro, a 2º Etapa 
do Circuito de Corrida. Todos os Sócios estão convidados, 
a partir das 8h, para a concentração que acontecerá na 
Portaria do Tênis e a chegada no Quiosque do Atleta, 
próximo a Antiga Sauna. As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas na recepção da Academia, até o dia 28 
de novembro. Venha participar!

A proposta de investimento na reforma do prédio 
da Antiga Sauna será enviada nos próximos dias ao 
Conselho Deliberativo, juntamente com a proposta 
orçamentária de 2015.

Os estudos preliminares foram discutidos pela área 
de Engenharia do Clube, e levaram em consideração o 
resultado da consulta feita aos Sócios, realizada pela 
Comodoria através de votação pelo site do Clube e que 
contou com a expressiva participação de 494 Sócios 
Proprietários. As propostas constantes da consulta foram 
resultantes de várias opiniões que a administração 
recebeu ao longo do ano.

Após a depuração do resultado, visto que só foi 
computado um voto por título, a  opção de transformar o 
local em um centro gastronômico foi a sugestão preferida 
dos Associados, com 174 votos, seguida da proposta de  
converter o ambiente em uma brinquedoteca, com 123 
votos.

A ideia de transformar o espaço em uma estrutura 
destinada a boate, shows e apresentações artísticas ficou 
em terceiro lugar, com 87 votos. Já a sugestão de retornar 
com uma nova sauna ficou em quarto, com 74 votos. A 
opção de demolir o espaço ficou em quinto lugar, com 
36 votos.

Como a brinquedoteca já se encontra em construção, 
na Academia do Clube, a  Administração pretende 
submeter ao Conselho Deliberativo e à Comissão do 
Plano Diretor um projeto que contemple as sugestões 
que obtiveram maior preferência entre os Associados, 
transformando o local em um ambiente que combine 
centro gastronômico com espaço para atividades 
culturais e eventos.

 O Comodoro Edison Garcia comentou resultado 
obtido na consulta. “Nossa gestão tem como premissa 
sempre ouvir o corpo social sobre os assuntos de interesse 
do Clube. No caso, qual a estrutura que os Associados 
gostariam de ter a sua disposição à beira do lago, um dos 
mais belos locais de nosso Clube”, finaliza, informando 
que o Conselho Diretor irá propor que o investimento 
para a reforma do espaço ocorra em 2015.

Prédio da antiga sauna em pauta

preMIAção

O Iate Clube de Brasília participou no último sábado 
(15) da tradicional Festa de Premiação Destaques 2014. 
Realizado pelo Sindicato de Clubes e Entidades de Classe 
Promotoras de Lazer e Esportes do DF (SinLazer), o 
evento visa homenagear atletas, sócios, funcionários ou 
dirigentes que se destacaram nos clubes no decorrer do 
ano de 2014.

Os iatistas Felipe Rondina e Leandro Bressan 
receberam os prêmios de Destaques deste ano. Rondina 
é atual campeão júnior da Classe Lightining, conquistado 
em julho no Canadá. Para o atleta, a Vela não tem boa 
divulgação pela mídia. Sendo assim, este prêmio mostra o 
reconhecimento que o Clube tem pelos esportistas.

Já o nadador Leandro Bressan agradeceu o apoio de 
todos em sua jornada. “Agradeço ao Iate pelo apoio e 
estrutura que oferecem aos atletas, bem como agradeço 
ao meu técnico Fábio Costa, que sempre acreditou em 
mim”, comemora ele. Leandro é Campeão Brasileiro 
Interfedarativo Júnior I na prova de 50m peito.

Na ocasião, o Iate também foi premiado por ter 
realizado a Festa Junina mais bem organizada entre os 
clubes do Distrito Federal.

festa de Premiação destaques 2014 
premia iatistas

torneio desafio da classe delta 26 e 
copa avob de veleiros cabinados

O tradicional Torneio Desafio Delta 26 será realizado 
neste final de semana com a disputa mais aguardada 
pela Classe. 

A novidade deste ano é que simultaneamente será 
também disputada a Copa AVOB de Veleiros Cabinados, 
o que permitirá assistir belas disputas na raia! 

taça royal thames da classe star

No final de semana passado, no Iate Clube do Rio de 
Janeiro, a Classe Star disputou a Taça Royal Thames, com 
alguns dos principais nomes da vela da atualidade. 

O ICB não ficou de fora e foi representado pela dupla 
Admar Gonzaga Neto e Alexandre Figueiredo de Freitas, 
que conseguiram a 6ª colocação geral entre as “feras” da 
vela brasileira, após a realização de três regatas.

Neste final semana, começa o Campeonato do 7° 
Distrito, um dos mais importantes do calendário da 
Classe. Estaremos na torcida pelos nossos atletas!

convocação para uso de vaga de 
embarcação

Conforme artigo 9º do Regulamento Interno do Setor 
Náutico, a Diretoria de Esportes Náuticos comunica que 
está convocado o sócio Milton José de Mello (P/2648) 
para apresentar a documentação necessária à utilização 
de vaga para veleiro de 26 pés nas dependências da 
náutica (pátio), e trazer a sua embarcação no prazo 
máximo de 90 dias. 

Vale ressaltar que a embarcação somente poderá 
ser registrada cumprindo-se os artigos 3º e 14 do 
Regulamento.

pAtInAção

4ª mostra coreográfica de Patinação 
e roller Party

Será realizado no Iate Clube de Brasília a 4a Mostra 
Coreográfica de Patinação, seguida de uma incrível 
Roller Party com muita música e iluminação especial. 

O evento – que também será uma confraternização 
de fim de ano – consiste na apresentação de coreografias 
e figurinos feitos pelos próprios alunos. A celebração 
acontecerá no dia 28 de novembro, das 19h às 23h, no 
Ginásio de Esportes.
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DIRETORES DO DIA

22/11/2014 – Sábado
 Marcos Carraca

23/11/2014 – Domingo
Rafael Aimone

AnIVersArIAntes
22/11 Paula Marquez De Amorim C. Alves, de Alarcao 
Romeiro, Constante Calegari, Fernando Mendonca Santos, 
Carlos Gustavo Santos Huebel, Rodrigo Clavis Perez de 
Almeida, Shakti Prates Borela, Selma Braga Duboc, Denisar 
Silva de Medeiros, Erika da Cunha Ibiapina, Haroldo Pazzini 
Motta

23/11 Joao Batista Barreto Lucas, Jaime Alessandro Aires 
Cuadros, Arnold Alicio da Silva Gaspar,Alde da Costa 
Santos Junior, Luciano Ferreira Borges De Moraes, Rodolfo 
Figueiredo Lira, Luiz Ribeiro de Mendonca, Roberto de 
Barros Franca Alves, Joao Alcides do Nascimento, Cristina 
Teixeira Ferreira, Jose Marcos da Rocha Bastos, Sherly de 
Vasconcelos Padrao, Bergson Morais Ribeirom,Renato Dias 
da Silva, Wylson Phillip Lima Souza Rego 

24/11 Paulo Cesar de Bessa, Leonardo Viana Paes Soares, 
Geraldo Ribeiro de Souza Filho, Amaury Silveira Marensi, 
Andre Della Pena Souza, Leodelma De Marilac Felix, Mario 

Carmelo Correa, Nilton Celio Locatelli, Martinho Contagem 
Alvares Alberto Rudi Finger, Adail Dalla Bernadina, Vicente 
Gomes Neto, Eduardo Garisto Martins Araujo, Leonardo 
Kammoun, Fernanda Borges Camara, Sandra Veronica 
Cureau, Rildo Rocha Gravina, Ilana Guimaraes Marques

25/11 Valdeque Vaz De Souza, Marcos Antonio Leme da 
Rocha, Antonio Augusto Carvalho de Moraes Filho,  Heloisa 
Prates Doyle, Ricardo Vilela De Melo, Marcia de Souza Leite 
Magalhaes, Renata Fugagnoli Madureira, Ricardo Carmona, 
Walter Carlos Alarcao Filho, Antonio Carlos de Nogueira 
Filho, Eury Pereira Luna Filho, Luciano Fernandes, Ricardo 
Safatle Rezek, Henrique Domingues Neto, Mauro Costa 
Mendes Cateb   

26/11 Americo Cordeiro Vieira Neto, Ricardo Ottoni 
Mesquita,Bernadette Maria Guanabara L. Vitorino, Canito 
Jose Pinto Coelho, Alexandre Rosa de Oliveira, Tarcisio 
Franklim De Moura, Andre Luis Lemos, Italo Valenca Mariotti 

Tasso, Rachel Turini, Bruno Felippe Name, Elisangela 
Guimaraes Santos De Miranda, Juarez Cordeiro Ribeiro 

27/11 Iara Barbosa Martorelli, Roberto Zardi Ferreira, 
Antonio Naegele Lannes Junior, Anderson Barcelos De 
Deus Vieira, Homero Batista Kzam, Diana Leite Cavalcanti, 
Eduardo Fenelon das Neves, Romulo Maroccolo Filho, 
Dirceu Tavares Formiga Nery, Fabio Soares Janot, Claudia 
de Melo Cardoso, Marco Andre Dunley Gomes, Marcelo de 
Alencar Rossi, Walter Soares Canto Neto 

28/11 Raul Fernando Portugal Neto, Cristiano da Rocha 
Miranda Pontes, George Marcel Costa Souza, Salomith 
Carneiro de Mendonca, Manoel Goncalves de A. Neto, 
Evandro Reis da Silva Filho, Ana Luisa Rabelo Pereira, 
Homero Correa Martins, Raphaela Marques Barbosa 
Ribeiro, Renato Araujo de Castro, Frederick Marck Vieira 
Junior, Gleim Dias de Souza

noVos sÓCIos
A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:

Maria Alicia Muniz Gaspar, Rafael Castro Coutinho, Igor Carneiro de Matos, Rainer Kurrie, Thales Emiliano de Passos Filho
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.

ACAdeMIA CurtAs

complexo do toboágua interditado

A turma da Peteca promoverá um novo encontro para 
comemorar mais um ano de vida dos aniversariantes de 
julho a dezembro. A festa será no dia 27 de novembro, no 
Espaço Poliesportivo Sul, às 20h.

Em consequência da poda das folhas dos exemplares 
de Palmeira-imperial, localizados no Complexo do 
Toboágua, toda esta área ficará interditada entre os dias 
24 e 27 de novembro.

festa para aniversariantes da Peteca

Na Sexta-feira (21), o Comodoro Edison Garcia foi 
empossado na Diretoria da Federação Nacional de 
Clubes (FENACLUBES). A posse, realizada em Campinas/
SP, designou Garcia como Diretor responsável pelas 
atividades da Federação no Distrito Federal.

O Iate Clube receberá no dia 6 de dezembro, a VI Etapa 
Circuito da Associação Brasiliense Master de Natação 
(Abramn), das 13h às 18h.  As inscrições são feitas no site 
da Associação. Mais informações: 3329 8752.

vi etapa circuito abramn 2014

sports night fest celebra 2014

atestado médico

No próximo dia 13 (sábado), às 21h30, a Academia do 
Iate realiza sua festa de fim de ano. A “Sports Nights Fest” 
promete agitar os Sócios e convidados com o DJ Flávio 
Fat Boy tocando as melhores músicas, além de serviço 
Open Bar e Open Food para todos. Convidados que 
queiram prestigiar a festa mais esperada do ano podem 
adquirir ingressos a partir da próxima quarta-feira (26), 
na Tesouraria do Clube. Mais informações: 3329-8755. 
Confira os valores: 

1º Lote (100 ingressos) - R$ 80,00
2º Lote (200 ingressos) - R$ 100,00

comodoro edison Garcia é nomeado 
diretor da fenaclubes

squAsh
10º iate clube open de squash

Entre os dias 26 a 30 de 
novembro, acontecerá o 10º 
Iate Clube Open de Squash. 
O evento será realizado no 
Iate, tendo a abertura no dia 
26, a partir das 18h. Já no 
encerramento (28), Sócios e 
convidados poderão desfrutar 
de um saboroso coquetel, às 
21h. Não fique de fora! 


