
CLIMA
17º C MÍN
27º C MÁX

Sol com muitas nuvens

18º C MÍN
26º C MÁX

 Sol. Pancadas de chuvas
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet

informe semanal do iate clube de brasília                               edição nº 16, 17 a 24 de abril de 2015

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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

O mês de abril é, sem dúvida, o mais importante do 
ano para Brasília e para o Iate Clube, já ambos 
que completam 55 anos de muita tradição e 

respeito. Para celebrar essa data tão especial, a Orla 
do Lago Paranoá será palco da Festa de Aniversário do 
Iate. Neste domingo (19), a partir das 10h, próximo ao 
Quiosque do Carpe Diem, a banda Coisa Nossa cantará 
ao vivo os parabéns, com o coro e a presença de toda a 
família Iatista. 

O Comodoro Edison Garcia exaltou o duplo 
aniversário de 55 anos. “Brasília e Iate Clube são a 
materialização do empenho de visionários, que com 
muito suor e trabalho transformaram Brasília na Capital 
da esperança e o Iate em um dos melhores Clubes do 
país”, celebrou. 

Para Nilma Melo, Diretora Social, o festejo é uma 
forma de congregar todo o quadro social, o bem mais 
importante que o Clube possui. “Desde a fundação, até 
os dias atuais, o Iate se mostra um ambiente único na 
capital. Não é exagero algum afirmar que Brasília e Iate 

Brasília e iate clube: 55 anos em grande estilo

Clube caminham lado a lado”, destacou. 

Baile de Aniversário chegando

Outro evento que movimentará a comunidade Iatista 
neste mês de abril é o tradicional Baile de Aniversário, 
que será realizado no próximo dia 25, às 21h, no 
Salão Social. As vendas para essa noite grandiosa já 
superaram as expectativas e seguem a todo vapor na 
Superintendência, de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h 
e nos finais de semana, de 8h às 16h. 

Para engrandecer ainda mais a festividade, o artista 
Tiago Abravanel fará um show exclusivo, interpretando 
diferentes estilos e gêneros musicais. A Brapo Orquestra, 
grupo de músicos que tem como base instrumentos de 
sopro, é outra atração confirmada. O Baile terá ainda o 
buffet assinado pela renomada Sweet Cake e Open Bar 
completo. Os ingressos custam R$ 280 para Sócios e 
R$ 380 para não Sócios. Vale ressaltar que todas mesas 
terão 10 lugares cada e que o traje é passeio completo. 
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vÔLeI

futeboL

i copa comodoro de Vôlei de Praia

sub-11 do iate é campeão da Go cup

PAtINAÇÃo

De 16 a 19 de abril, 41 atletas representam o Clube na 1ª 
Etapa do Campeonato Brasiliense de Patinação Artística, no 
Minas Brasília Tênis Clube. Esse evento inicia a temporada 
de competições da modalidade. Por isso, todos estão 
convidados a prestigiar as Iatistas nos dias 18 e 19, a partir 
das 14h. A entrada é gratuita. 

Entre os dias 28 de abril e 5 de maio, os patinadores 
participarão também do Campeonato Brasileiro e do 
Torneio Nacional, em Petrópolis/RJ. As competições são 
classificatórias para campeonatos internacionais. Boa sorte 
às atletas!

Patinadoras do iate estreiam em 2015

eMIAte

AteNÇÃo, SÓCIo!

campanha da solidariedade

novos horários de funcionamento

cantina dos funcionários fechada

O EMIATE, através dos Amigos Voluntários, sócios do Iate 
Clube de Brasília, vem há alguns anos ajudando instituições 
de caridade como creches, asilos, casas de apoio a portadores 
do vírus da AIDS, entre outros. No ano de 2015 queremos 
bater recordes e ajudar ainda mais pessoas necessitadas. 
Por isso, um baú já está dentro da Academia do Clube, a 
fim de arrecadar donativos (calçados, roupas, brinquedos, 
roupas de cama, roupas de bebê e acessórios, material de 
limpeza, alimentos, entre outros). As contribuições podem 
ser deixadas também na Secretaria do Emiate, localizada na 
Antiga Sede, ou nos baús do Emiate espalhados pelo Clube. 
Salientamos que toda a contribuição será bem-vinda e desde 
já agradecemos seu apoio, fundamental para o sucesso deste 
trabalho.

Conforme o encerramento do Processo Licitatório 
001/2015, que concede o uso do espaço da Cantina dos 
Funcionários, informamos que o local estará fechado entre 
os dias 25 de abril a 03 de maio. Com o objetivo de não 
prejudicar o quadro funcional e social durante o período, o 
Restaurante das Churrasqueiras estará aberto de 27 de abril  
a 1º de maio.

Em comemoração ao aniversário de 55 anos do Iate 
Clube, nos dias 25 e 26 de abril ocorrerá a I Copa Comodoro 
de Vôlei de Praia 4x4 Misto. O evento terá um limite de 12 
equipes e os Sócios e convidados que se interessarem  podem 
se inscrever até quarta-feira (22), com o Vice-diretor de 
Voleibol, Jorge Brasil ou com o coordenador da modalidade, 
Angelo Geraldo. 

Segundo Jorge Brasil, o campeonato superou as expectativas 
e afirmou que no próximo semestre estão programadas novas 
disputas. “O momento será uma grande oportunidade de 
interação entre os jogadores de forma geral. Na próxima 
edição, vamos fazer um torneio ainda maior”, disse. 

A competição será nas quadras de vôlei de areia e tem 
início marcado para as 9h. No dia 26 (domingo), às 13h, os 
presentes poderão assistir a inauguração do Espaço do Deck 
do Quiosque do Vôlei de Praia.  Venha prestigiar!

Entre os dias 28 de março e 4 de abril, os atletas de 
Futebol do Iate Clube de Brasília fizeram bonito na disputa 
do Mundial Infantil de Futebol 7, a Go Cup. Sediado em 
Aparecida de Goiânia/GO, o Clube levou uma delegação 
de 30 jogadores para o torneio, em três categorias: sub-9, 
sub-10 e sub-11. O time sub-9 foi até as semifinais, ficando 
entre os quatro melhores. No sub-10, o Iate chegou até 
as quartas de final. Já a esquadra sub-11 foi a que mais se 
destacou e faturou o título após cinco vitórias consecutivas. 
Na final, triunfo por 2 a 0 contra o tradicional Boca Juniors. 
Parabéns a todos os atletas, comissão técnica e familiares 
pelos resultados!

Atendendo as solicitações do quadro social,  informamos 
que a Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos 
ajustou junto ao concessionário da lanchonete, da Academia 
e da Sauna a adequação no horário de funcionamento. Vale 
ressaltar que os horários foram definidos conforme demanda 
da Academia e da Sauna.

Segunda a sexta-feira, de 7h às 22h

Sábado, de 8h às 20h30

Domingo e feriado, de 9h às 15h
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NáutICA

resultado da regata de aniversário 
do iate clube de brasília

aviso aos proprietários de 
embarcações

ACADeMIA

eSPoRteS 

O Circuito Brasília de Corrida de Rua terá quatro etapas 
realizadas em 2015. A primeira delas ocorreu no último 
domingo (12), no Pontão do Lago Sul. Segundo a organização, 
900 corredores e 200 espectadores participaram do evento. 
Os alunos da Academia do Iate participaram em peso, com 
18 Iatistas. Vale ressaltar que nesses eventos externos o Clube 
oferece logística para os participantes (massagista, tenda, 
água, suco e frutas). 

As inscrições, em todas as etapas, custam R$ 80 e os 
cinco primeiros colocados gerais (5km e 10km) levam para 
casa prêmios em dinheiro. A próxima etapa terá a largada no 
Gilberto Salomão, no dia 28 de junho.

No último sábado (11), dezenas de alunos suaram a 
camisa na 1ª Etapa da Maratona Indoor de Revezamento. 
Logo pela manhã, os participantes foram recebidos pelo 
som do DJ Heitor Garcia que animou e, com a colaboração 
dos professores, não deixou ninguém perder o pique. 
Um delicioso coffee break estava à disposição, além de 
massagistas que ajudaram no relaxamento muscular.

No último final de semana (11 e 12), foi realizada a 
tradicional Regata de Aniversário do Clube, homenageando 
os 55 anos do Iate. Na quinta-feira (16), a premiação no 
Salão Social proporcionou uma animada confraternização 
entre os velejadores participantes, familiares e convidados.

O Clube agradece a todos que contribuíram com a doação 
de alimentos não perecíveis. Os 150 quilos arrecadados 
serão distribuídos para comunidades carentes do Distrito 
Federal, sob coordenação do EMIATE. O resultado completo 
desta competição encontra-se disponível no site http://www.
iatebsb.com.br

A Diretoria de Esportes Náuticos lembra que a 
movimentação de embarcações do pátio para a água e da 
água para o pátio somente será realizada entre 9h e 17h, 
em qualquer dia (inclusive sábados, domingos e feriados). 
Para evitar atrasos ou outros transtornos, os Sócios devem 
antecipar as solicitações de descida ou subida de suas 
embarcações.

 
A Diretoria ainda ressalta que os serviços prestados por 

marinheiros nos finais de semana e feriados devem priorizar 
a operação no cais (partida e chegada de embarcações), 
incluindo o apoio ao embarque e desembarque de 
tripulantes, a movimentação de embarcações para descida 
e subida, a assistência à escolinha de vela, o auxílio na 
movimentação de veleiros monotipos na rampa principal, 
bem como a operação de aluguel de pranchas de SUP e 
empréstimos de caiaques. A segurança de todos depende 
dessa organização.

Em virtude da realização da 8ª Copa Comodoro Master 
de Natação hoje (18), a Piscina Semiolímpica II e as raias 4, 
5, 6, 7 e 8 da Piscina Semiolímpica I estarão reservadas para 
uso da competição, de 13h às 19h.

É amanhã! Em comemoração ao aniversário de 55 anos 
do Iate Clube, a partir das 10h30, acontecerá a Maratona 
Infantil 2015. A festa será no gramado que fica ao lado da 
Piscina do Feijão. Carrocinhas de pipoca, algodão doce, 
churros, churrasquinho, refrigerante, picolé e som ao vivo 
são algumas atrações para alegrar a criançada.

As inscrições serão feitas no dia e no local da corrida, de 
8h30 às 10h. Os 120 primeiros inscritos receberão camisetas 
e participarão do sorteio de brindes. Traga seu pequeno!

saúde e lazer no Pontão

1ª maratona indoor de revezamento 
agita o iate

Piscinas semiolímpicas interditadas

maratona infantil: esporte e alegria 
para a criançada AGeNDA
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DIRETORES DO DIA

18/04/2015 – SÁBADO
Felipe Rocha

19/04/2015 – DOMINGO
Rafael Aimone

21/04/2015 – TERÇA-FEIRA
Alarico

ANIveRSARIANteS
18/04 Sergio Cross, Julio Cezar Peixoto De Magalhaes, 
Jandira Rocha Carvalho, Eduardo Silva Franca, Carlos 
Renato Barreto Fernandes Da Rosa, Helio Marum Jorge, 
Celio De Melo Costa, Marcelo Camilher Ribeiro, Fernanda 
Pinella Arbex, Diocesmar Felipe De Faria, Marcelo De 
Oliveira Maia, Antonio Luiz Bronzeado, Ronald Jonas Neri, 
Adriana Ribeiro Maia, Danielle De Azevedo Vieira

19/04 Bessem Fauzet Abou Letaif, Claudia Augusta Ferreira 
Deud,  Paulo Sergio Holanda De Araujo,  Adelmir Araujo 
Santana, Sergio Silveira Banhos, Walton Alencar Rodrigues, 
Sergio Luiz Tomio Althoff, Silvio Henrique M. De Castilho, 
Fernando Antibas Atik, Warley Marcos Nascimento

20/04 Joao Milki Neto, Clareovaldo Jose Arruda Franco,  
Maria Abadia Alves Cardoso, Paulo Cardoso De Oliveira, 
Paulo Guanabara Leal De Araujo, Christovao Trigueiro 
Gadelha, Gustavo Longo Poppius, Roberto Moreira Da 

Costa, Eduardo Da Costa E Silva, Jose Jorge Ramos Barbosa, 
Filipe Gomes Calmon

21/04 George Furtado Guimaraes, Alexandre Isaac Freire,  
David Cesar De Avelar,  Candice Raniero Fonseca Naoum, 
Wagner Goncalves Da Silveira Junior, Marco Antonio Leite 
Salomao,  Jose Roberto Teixeira Soares, Cristina Jacobson 
Jacomo Cinnanti, Flavio Sabino Fatureto, Andre Gomes 
Ouvinha Peres, Milton Lemes Pereira

22/04 Gislene Castilho Dias, Matheus Angelini Vidigal De 
Oliveira, Lea Marta Geaquinto Dos Santos, Celio Ferreira, 
Renault Mattos Ribeiro, Sergio Henrique Collaco De 
Carvalho, Gyssia Faraco De Freitas, Francisco De Andrade T. 
Neto, Roberto Coelho Caiado, Jose Roberto Bassul Campos, 
Jose Joca Martins Neto, Jose Alberto Cal Rodrigues, Erica 
Fadini Mello De Brito

23/04 Giordano Jose O. Aguiar, Marco Cesar Dos Santos 
Sousa, Marcos Funes Neto, Giselle Ribeiro, Ana Paula 
Amaral Tobler, Fabiano De Cristo Tocantins Alvares, 
Alexandre Kruel Jobim, Marcio Drummond, Jose Cruz 
Macedo, Flavia Cristina C. De Assumpcao Serrao, Leila 
Moreira Barcelos, Thiago Maia Barbosa, Eliana De Mello 
Caram, Alex Sousa Coutinho, Fabiano De Cristo Tocantins 
Alvares, Jenaima Leite Barros Castro

24/04 Vilmar Amaral de  Oliveira, Leonora Brandao M. 
Passos Pinheiro, Heloisa Monzillo De Almeida, Bruno 
Curvello Fioravanti, Rubens Martins Chamma, Viviane 
Mendonca Lagares Gontijo, Daniele Campos De Souza 
Mendonca, Egyno Sarto, Marcos Jorge Caldas Pereira, Joao 
Jorge Squeff, Alzira de Carvalho B. Figueiredo, Heloiso 
Bueno Figueiredo, Dirceu Ventura Teixeira,  Marcelo 
Lindoso B. Das Neves, Daniel Alves De Oliveira

NovoS SÓCIoS
A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:

Tales David Macedo, Gustavo Araujo Coser, Priscila Correia de La Roque, Bianca Castelhano Teixeira, Stephanie Costa Cruz Reis, Renata Gomes Araujo, 
Daniel Batista de Oliveira Carvalho, Paulo de Camargo Duarte, Guilherme Naves Valle

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.

NAtAÇÃo MeIo AMbIeNte

Entre os dias 6 e 11 de abril, o Iate Clube de Brasília foi 
representado pelos atletas Glauber Silva e Guilherme Rabelo 
no Troféu Maria Lenk de Natação, no Rio de Janeiro. Glauber 
terminou em 4º lugar nas provas de 50m e 100m borboleta, 
enquanto Guilherme conquistou a 15º colocação, nos 50m e 
200m costas.

Os resultados atingidos levaram o Clube, que participa 
desde 2004 como federado, à 11ª posição em um Campeonato 
Brasileiro Absoluto, desde a criação da equipe em 2004. 
Comparado ao ano de 2014 em que o Iate ficou na 14ª 
posição, este ano foi obtido a melhor colocação já alcançada.

iate alcança melhor colocação em 
campeonato brasileiro absoluto

Placas danificadas motivam 
campanha pela preservação do 
patrimônio do clube

A Diretoria de Meio Ambiente, ao longo desses anos, tem 
realizado diversos trabalhos de conscientização, além de 
preocupar-se em trazer informações e curiosidades a quem 
passa pelo Iate. Entre essas ações, destaca-se a identificação 
das centenas de árvores espalhadas pelo Clube. Cada 
espécie recebe uma placa contendo todas as especificações, 
que são revisadas e atualizadas periodicamente através de 
Congressos Internacionais de Botânica.

Recentemente, todas as placas foram trocadas e para 
a confecção das novas identificações utilizou-se o PVC 
(Policloreto de vinila), por ser um material 100% reciclável 
e de grande durabilidade em condições normais. Quando 
esse material sofre alguma avaria por intervenção humana, 
consequentemente, é gerado um ônus ao Clube pela 
reposição.

O Diretor do Meio Ambiente, Alarico Jácomo, explica 
que zelar pelo patrimônio requer compreensão a fim de 
que todos tenham acesso de forma equivalente. “Tenho o 
exemplo de duas meninas que trazem seus tablets e fazem 
a identificação das árvores quando precisam para alguma 
finalidade. A partir dessa ideia, nota-se um processo 
educativo. Por isso a importância de preservar as estruturas 
de identificação”, concluiu.

SoCIAL

Em virtude da realização do Baile de Aniversário de 55 
anos do Clube, no próximo sábado (25), o Cyber Café e o 
Iate TV estarão fechados. Os espaços serão utilizados para 
viabilizar a estrutura operacional do evento.

cyber café e iate tV fechados


