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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

O Iate Clube de Brasília se prepara para entregar 
ao Quadro Social, nos próximos dias, a terceira 
e última etapa do Espaço Multifunções, prédio 

onde passará a funcionar a Sede Administrativa do 
Clube. A inauguração será na próxima quinta-feira (20), 
a partir das 16h, e todos os Associados estão convidados 
para prestigiar o evento e conhecer as novas instalações.  

Muito aguardada pelo Quadro Social, a terceira 
etapa do Espaço Multifunções fecha um ciclo de mais de 
10 anos para finalização das obras, iniciadas na gestão 
do Comodoro Edson Mendonça, retomada na gestão 
do Comodoro Edison Garcia e finalizada pela gestão 
do Comodoro Rudi Finger. O projeto inicial do espaço 
precisou passar por uma série de adequações, inclusive 
de reforço estrutural e acessibilidade, o que acabou por 
adiar sua conclusão. 

IATE INAUGURA EDIFÍCIO MULTIFUNÇÕES

O Comodoro Rudi Finger considera que a 
centralização de boa parte da gestão administrativa irá 
melhorar a eficiência no dia-a-dia do Clube.  “A moderna 
gestão hoje sempre ressalta a importância de se facilitar, 
de se aproximar os setores de qualquer organização para 
imprimir agilidade nos seus processos. Com todos esses 
departamentos administrativos em um só andar, nossa 
gestão só tem a melhorar”, disse.

O Comodoro ainda comentou sobre o espaço 
destinado aos cursos do Encontro Master do Iate 
(EMIATE). “O EMIATE é uma iniciativa tão importante 
para o nosso Quadro Social, visto que promove uma série 
de encontros sociais e cursos para os Sócios da melhor 
idade, e nunca teve uma sede que agregasse todas as 
suas atividades. Agora, um andar do Multifunções será 

Continua na página 3
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IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DIRETOR

Decisão nº 07/2018

O CONSELHO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA no uso de suas atribuições 
conferidas no Estatuto do Clube, bem como, a deliberação na 20ª Reunião 
Ordinária, triênio 2017/2020, realizada em 03 de setembro de 2018, sobre o 
Processo Administrativo nº 4/2018, 
RESOLVE
Art. 1º. Aplicar a pena de Suspensão pelo período de 30 (trinta) dias, ao sócio 
patrimonial proprietário P/1017, Sr. H. C. M., em face do enquadramento da conduta 
prevista no inciso III, do artigo 42 do Estatuto do Clube.

Art. 2º. Estabelecer que o início da contagem do prazo do pedido de reconsideração 
se iniciará na data do recebimento da notificação, conforme previsto no inciso I, do 
artigo 47 do Estatuto.

Brasília, 05 de setembro de 2018.

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Diretor Secretário

RUDI FINGER
Comodoro

ATOS E CONTRATOS

Com o início da campanha eleitoral 2018, muitos 
Associados que são candidatos ou amigos de candidatos 
estão fazendo distribuição de material de campanha nas 
dependências do ICB. Contudo, é importante lembrar 
que o Estatuto do Clube, em seu artigo 3°, § 2°, veda 
expressamente a realização de campanhas eleitorais 
dentro das suas dependências, conforme transcrição: 
“É vedada, nas dependências do CLUBE, manifestação 
de natureza político-partidária, religiosa ou racial, 
bem como as que importem em qualquer forma de 
discriminação a gênero, pessoas ou grupos”.

Desde o dia 13 de agosto, os estacionamentos da Sede 
Social, churrasqueiras e acessos rotativos do Iate estão 
passando por obras de recuperação da pavimentação em 
trechos recapeados em concreto e trechos danificados 
do asfalto, além de aplicação de nova pintura viária, 
colocação de placas de sinalização verticais e pintura 
dos meios fios. Os trabalhos fazem parte do plano de 
melhorias no campus do Iate, para deixá-lo cada dia 
mais bonito e funcional para o Quadro Social.

Contudo, alguns Associados não têm dedicado a 
atenção devida no momento de estacionar seus veículos, 
os posicionando em cima das faixas de demarcação 
recém pintadas. Cabe ressaltar que, ao término das 
obras, o Regulamento do Estacionamento Interno, já 
aprovado pelo Conselho Deliberativo, entrará em vigor. 
O conteúdo completo do regulamento está disponível 
para consulta no endereço www.iateclubedebrasilia.
com.br/regulamentos. É importante relembrar a todos 
que, para comodidade do Sócio, o Iate dispõe de serviço 
de manobrista aos domingos.

ATENÇÃO SÓCIO
Não é permitido fazer campanha nas 
dependências do Clube

Sócio, cuide do seu patrimônio!

No dia 30 de setembro, sábado, às 9h, será realizada 
a sétima edição do Triate Indoor, com 200m de Natação/
Deep Water, 5km de bicicleta e 2 km de Caminhada/
Corrida. O evento é uma realização do Emiate (Encontro 
Master do Iate), em parceria com o Espaço Saúde e com 
a Diretoria de Esportes Aquáticos. A inscrição pode ser 
realizada na Secretaria de Esportes Aquáticos, Espaço 
Saúde e ou no Emiate, mediante a doação de 1 kg de 
alimento. Participe!

Em virtude da realização dos eventos em homenagem 
aos pioneiros, o Dia de Atividades do Emiate, que seria 
realizado neste sábado (15), foi adiado para o mês de 
outubro. A nova data será divulgada nas próximas edições 
do Jornal do Iate. Na ocasião, serão disponibilizadas 
diversas opções de atividades abertas para todos os 
Associados. Será só chegar e participar! Haverá aula 
de violão, pintura, dança, mosaico e atividades físicas 
com a Equipe Viva Mais. Aprender uma nova atividade 
ajuda a manter o sistema nervoso ativo, além de ser uma 
excelente oportunidade para conhecer pessoas e fazer 
novas amizades!

EMIATE
Vem aí o 7º TRIATE Indoor

Dia de atividades do Emiate adiado
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CAPA

inteiramente dedicado ao Encontro Master, que passará 
a dispor de salas para os cursos de dança, violão, 
mosaico, pintura, além de banheiros adaptados. Tivemos 
a preocupação de entregar o prédio dentro das normas 
de acessibilidade, com rampa e elevador”, explicou. 

Com a inauguração da última etapa, o espaço se 
torna a maior instalação multiuso do Iate. No térreo, o 
local dispõe de dojô para a prática de artes marciais, 
salão de jogos com tênis e futebol de mesa, a Secretaria 
de Esportes Individuais, um espaço gourmet, três quadras 
oficiais de Squash e dois vestiários. No primeiro piso 
estão instalados o rinque de Patinação, a secretaria da 
modalidade e o EMIATE. Já no segundo andar, ficam a 
administração do Clube, salas de reuniões, auditório 
com 44 lugares e salas de trabalho para o Comodoro 
e os Diretores despacharem. No teto do edifício, ainda 
foram instaladas placas para aquecimento da água das 
piscinas infantis.

O Iate Clube abriu mais uma escolinha de esportes 
para os Sócios, de Basquete. As atividades da modalidade 
não poderiam ter começado melhor, já que os pequenos 
Iatistas vão aprender os fundamentos na quadra com um 
dos técnicos mais bem sucedidos da modalidade no país, o 
professor José Carlos Vidal, que conduziu o time do Brasília 
a conquistar o bicampeonato do Novo Basquete Brasil - 
NBB (2010 e 2011), e dois campeonatos Sul-Americanos.

A escolinha de Basquete do Iate dispõe de turmas mistas 
e é destinada a crianças e jovens de 9 a 15 anos. Esta é uma 
oportunidade única para os Iatistas aprenderem um dos 
esportes mais jogados no mundo com um dos melhores 
técnicos do Brasil. Não perca esta oportunidade! Mais 
informações na Secretaria de Esportes Coletivos.

BASQUETE
Traga seu filho para treinar basquete 
com um dos melhores técnicos do Brasil

Foi realizado, no final de agosto, o Torneio Conselho 
Diretor de Sinuca do Iate. Disputado durante um final de 
semana (25 e 26), dezenas de jogadores se enfrentaram 
nas mesas do Espaço de Sinuca do ICB, em partidas muito 
disputadas até a final do Torneio.

Na categoria mais forte da modalidade, a Ouro, 
Almerindo Torres fez uma excelente partida e superou 
Eduardo Brescianini, com José Cavalheiros em terceiro 
lugar e Paulo Brill na quarta colocação. Na categoria Prata, 
Moisés do Espírito Santo Júnior foi o campeão, com Eli Issa 
em segundo lugar. A terceira colocação ficou com Denisar 
Silva de Medeiros, seguido de Procópio Sobrinho, em 
quarto lugar. 

 
Já pela categoria Bronze, Diego Espírito Santo mostrou 

a força da nova geração de sinuqueiros e foi o grande 
vencedor. Amir Issa ficou com o vice-campeonato e Caio 
Ferraz em terceiro. Parabéns aos atletas!

SINUCA
Resultado do Torneio Conselho 
Diretor de Sinuca

No último fim de semana prolongado, de 7 a 9 de 
setembro, foi realizada mais uma edição da Copa 
Independência de Futsal, tradicional torneio que 
acontece todos os anos no Distrito Federal. O Iate 
Clube de Brasília conquistou resultados expressivos na 
competição: ficou com o vice-campeonato na categoria 
Sub9 e foi quarto colocado com os atletas da equipe 
Sub8. Parabéns aos nossos craques!

FUTSAL

Iate é vice-campeão Sub9 na Copa 
Independência de Futsal
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Vários atletas do Iate Clube se destacaram no torneio 
‘Abrace o Parque’, realizado entre 30 de agosto e 09 de 
setembro. O Beach Tennis foi integrado à 5ª edição do 
grande evento esportivo, realizado no Parque da Cidade 
juntamente com as modalidades futevôlei e vôlei. 

Na categoria Sub 14, os Iatistas Rodrigo Muniz 
e Gabriel Borges foram os campeões e dispararam 
na liderança do ranking. Na categoria PRO, o Iate 
conquistou o vice-campeonato. Já na categoria 40+, 
dobradinha do Clube, com o primeiro (eq. Bora Papai) 
e segundo lugar (eq. PochybiWaka). Na Categoria A, 
mais um primeiro lugar para o Clube (eq. Match Point). 
Na Categoria B, outra dobradinha Iatista no primeiro 
e segundo lugar (equipes #Iate e +Iate). Fechando em 
grande estilo o desempenho do Clube na competição, 
mais um ouro, com a Equipe Los Calangos, na categoria 
C. Parabéns aos atletas!

O 1º FBT Team Cup - Abrace o Parque foi a principal 
etapa do circuito da Federação Brasiliense, na categoria 
FBT 1000, e definiu os atletas que representarão o 
Distrito Federal na Copa das Federações da modalidade 
em Florianópolis-SC, em outubro.

A Federação de Beach Tennis do Distrito Federal divulgou 
a lista de atletas convocados para disputar a Copa das 
Confederações de Beach Tennis, que será realizada na Praia 
de Jurerê, em Florianópolis, de 11 a 13 de outubro. Na lista 
de 28 atletas qualificados para participar da competição, 
23 são Iatistas, refletindo a força da modalidade no ICB.

Convocados na categoria PRO: Renata Rodrigues Lima, 
Lucas Marques Vieira Lima, Leonardo Carvalho Gomes, 
Julio Crosara, Andrea do Valle e Amanda Costa Campos. 
Categoria Sub 14: Julia Mendonça Vasconcelos, Gabriela 
Favilla Costa, Rodrigo Muniz e Gabriel Benevides Lobo. 
Categoria 40+: Bruno Costa Gagliardi, Thais Costa de 
Holanda, Alexandre Prado Grangeiro, Sandro Pereira 
Aucelio, Danielle Belga Sedlmaier e Fernanda Magalhães 
Favilla.

Convocados na Categoria A: Davi de Podestá Haje, 
Tabatha Gomes, Rodrigo Pedrosa Marouelli, Rodrigo 
Ximenes Patier, Elisa Kemper e Mariangela Nepomuceno 
Haje. Categoria B: Marcelo Klimkievicz Moreira, Cláudia 
Carvalho de Holanda, Matheus Augustus de Correa Muniz, 
Elismar Teixeira Vasconcelos, Andreza Oedenkoven Viana 
Rodrigues e Clarissa Maria Lima Wagner.

BEACH TENNIS

Atletas do Beach Tennis se destacam 
em torneio no Parque da cidade

Iatistas são maioria na convocação para 
Copa das Confederações de Beach Tennis

No final de agosto, foi realizado o Campeonato 
Brasileiro Absoluto de Natação, o Troféu José Finkel, 
na piscina do Esporte Clube Pinheiros (SP). O evento 
teve a participação de 39 clubes de diversos estados 
do Brasil, com um total de 333 atletas inscritos. O 
ICB participou representado pelos atletas Aimê Louise, 
Guilherme Rabelo, Leandro Bressan e Marcelo Araújo, 
que se classificaram para quatro finais e superaram cinco 
recordes absolutos do Distrito Federal.

Os novos recordes no DF foram conquistados por 
Guilherme Rabelo, nos 200m costas; Leandro Bressan, 
nas provas de 50m,100m e 200m peito; e Marcelo 
Araújo, na disputa dos 100 medley. Com os resultados 
individuais somados, o Iate terminou o Campeonato na 
18a posição e, no ranking nacional de clubes, ocupa até 
o momento a 13a posição.

NATAÇÃO
Troféu José Finkel 2018 - Campeonato 
Brasileiro Absoluto de Natação
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Após 10 dias de evento, terminou no último final de 
semana a XXV Regata JK e 5ª Semana de Vela JK do Iate 
Clube de Brasília. A competição contou com bons ventos 
e 138 embarcações, com cerca de 250 velejadores, que 
participaram das cinco regatas de Monotipos (Optimist, 
Star, Finn, Snipe, Laser e Dingue), de quatro regatas da 
Classe Hansa (Vela Adaptada) e de três de Oceanos. 

No último domingo (9), aconteceu a premiação da 
Regata JK e encerramento da competição, com as presenças 
do Comodoro Rudi Finger, do 1o Vice-comodoro, Quinho 
Grossi, e da 2a Vice-comodoro Celina Mariano, além de 
ex-comodoros, membros do Conselho Diretor e Conselho 
Deliberativo, Sócios, velejadores e convidados do BRB, 
patrocinador da competição. 

O destaque da XXV Regata JK foi o barco Maitói 3, que 
novamente teve o nome gravado no Troféu Transitório. 
A embarcação, de propriedade do Conselheiro 
Nato Frederico Viegas, foi timoneada por Alexandre 
Kronenberger e sua tripulação, composta por Renato 
Moura, Fernando Paranhos, Rodrigo Mendonça, Vitor 
Abreu e Bruno Ferreira. O resultado completo de todas 
as classes pode ser conferido no site do Clube www.
iateclubedebrasilia.com.br/nautica.

Neste fim de semana, dias 15 e 16 de setembro, será 
realizado o Campeonato do DF de Veleiros Cabinados 
(Delta 26, Fast 230, Ranger 22, Regra BRAVO, Regra 
Cruzeiro e Bico de Proa). Na ocasião, também será 
disputada a Taça Walter Reinicke da Classe Delta 26, 
com largadas no sábado, a partir das 14h, e no domingo, 
a partir das 10h. Faça sua inscrição na Secretaria da 
Náutica e prestigie o Sr. Walter Reinicke, que tanto 
apoiou e incentivou a Vela no Iate

NÁUTICA

Confraternização encerra 5ª Semana 
de Vela JK

Atletas da Náutica representaram o 
Clube em importantes competições

Confira os resultados da XXV Regata JK

Iate DF de Veleiros Cabinados e Taça 
Walter Reinicke de Delta 26
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Depois do imenso sucesso do Torneio Copa do Mundo, 
realizado pelo Iate para os pequenos craques Iatistas, a  
Diretoria de Esportes Coletivos irá promover o I Campeonato 
Iate Copa do Mundo Principal, um campeonato de futebol 
especialmente direcionado para atletas maiores de 18 anos.

Os jogos serão realizados semanalmente, às terças 
e quartas-feiras, a partir das 19h15. Serão formados seis 
times que disputarão o campeonato: Alemanha, Argentina, 
Bélgica, Brasil, França e Portugal. A intenção da Diretoria 
de Esportes Coletivos é que o torneio seja muito disputado. 
Por isso, é interessante que pelo menos 60 jogadores se 
habilitem a participar. As inscrições serão feitas até o dia 
21 de setembro. Monte sua seleção de craques e corra para 
não perder esta oportunidade!

FUTEBOL 

Iate realiza I Campeonato Iate Copa 
do Mundo Principal de Futebol

No primeiro fim de semana de setembro, foi realizada 
a terceira etapa da Liga Master de Peteca, tradicional 
competição interestadual da modalidade, disputada em 
nas categorias de 48 a 58 anos e de +59, somente no 
masculino, no Praia Clube de Uberlândia.

Na categoria Master II (+59), o ICB foi o campeão 
com o trio Sebastião Gonzales, Carlos Eduardo M. Alves 
(Dudu) e Marco Antônio Fabrino, que também recebeu o 
troféu de melhor jogador desta categoria. Já na categoria 
Master (48 a 58 anos), a equipe do Iate conquistou o 
vice-campeonato, com Marlus Rogério Vargas Padovan, 
Francisco Soares e Cláudio Abrão. Parabéns aos atletas!

PETECA

Equipe do Iate se destaca na LXXXI 
Liga Master de Peteca

As equipes de Vôlei do Iate Clube de Brasília mais 
uma vez conquistaram o pódio no campeonato nacional 
da modalidade, realizado na AABB Brasília, de 6 a 9 de 
setembro. No vôlei de quadra, as atletas da categoria 
40+ do Iate ficaram com a medalha de prata, num 
jogo eletrizante contra a forte equipe SuperBoll (MG/
RJ). Na categoria 50+, a equipe Iatista conquistou o 
tricampeonato jogando contra a equipe da casa, AABB/
DF.

No vôlei de areia, o Iate foi campeão com a dupla 
formada por Jorge Brasil e Jean Kalb, na categoria 50+. 
Além disso, o Iatista Marcelino Vizeu ainda conquistou o 
3º lugar na categoria 35+, jogando com Itamar Bráulio.

VÔLEI

Equipes do Iate brilham no 
Campeonato Brasileiro de Vôlei 
Master 2018
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A Diretoria Cultural, em parceria com a Associação 
Candanga de Artista Visuais (ACAV), realizou, na noite de 
quarta-feira (12), o vernissage de premiação do II Salão de 
Pintura ACAV & IATE. A exposição trouxe para o Clube 
obras de cerca de 50 artistas plásticos associados da ACAV, 
em técnicas e temas variados.

O evento foi prestigiado por mais de 200 pessoas e 
contou com as presenças do 1o Vice-comodoro, Quinho 
Grossi, representando o Comodoro Rudi Finger, o 
Presidente do Conselho Deliberativo, Oscar Lóssio, além 
de representantes dos Conselhos Diretor e Deliberativo do 
Clube. Segundo o Presidente da ACAV, Daniel Resende, 
o vernissage representou a celebração do reencontro nas 
artes, tendo de um lado a acolhida do Iate e, de outro, 
um coletivo de artistas e a diretoria da ACAV. “Valorizar 
a produção artística é o propósito deste Salão. Aqui 
vimos um reencontro da expressão do artista com a 
crítica. A premiação do II Salão de Pintura é resultado de 
um processo simples e compartilhado e as cinco obras 

CULTURAL
Vernissage de premiação do II Salão de Pintura ACAV & IATE

ANIVERSARIANTES
15/09 - Guilherme Safe Carneiro Gebrim, Rosangela 
da Silva Pegas A. Barbosa, Fernanda Landim Paes 
Leme de Menezes, Karl Raimund Von Negri, Rodrigo 
Janot Monteiro de Barros, Beatriz Chaves Ros de 
Castro, José Carlos Ricardo de Albuquerque, Daniela 
Ribeiro Cordeiro Russomano, Renato Caied, Maria 
Lucila La Porta, Jorge Eduardo Martins Rodrigues, 
Rita de Cassia Schutte, Sergio Zerbini Borges, Grissel 
Terra Passos, Mercedes Urquiza A. de Maschwitz
 
16/09 - Leonardo Tavares Lameiro da Costa, Dario 
Canella Tavares Neto, Antônio Raimundo G. Silva 
Filho, Bernardo de Moraes Rego Caldas, Fabio 
Silva Ferraz dos Passos, Fabiola Orlando Calazans 
Machado, Egon Otto Rehn, Esdras Neves Almeida, 
Daniele Holanda Berrogain, Victor Guimaraes Vieira, 
Bernardo da Cunha Araújo
 
17/09 - Felipe André Pereira Ramos, Carlos Henrique 
Angrisani Santana, Claudia Nogueira da Cruz 
Torres, Leomar Daroncho, João Paulo de Araújo 
Pagy, Marina Abadia Umbelina de Lima, Luiz Cesar 

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília: 
Claudio Eduardo de Azevedo Pinto, Carlos Henrique Angrisani Santana, Glaucio Nery Henrique e Joanilda Werle de Camargo Soares 

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

15/09/2018 - Sábado: 
Ângela Maria Marques

16/09/2018 - Domingo: 
Jorge Brasil

Mendonca, Gil Montenegro, Luiz Claudio Rezende 
Zem, Adriana Nery De Oliveira Hernandez, Antônio 
Gomes Moreira, Domingos Rubem Sales Uchoa, 
Luiz Eduardo G. Viola da Silveira
 
18/09 - Lim Kok Phing, Rosangela Villela Pedro, 
Marcio Luiz De Matos Vantil, Nelson Fava, Cristiano 
Costa Queiroz, Ubirajane Andrade, Neusa Maria B. 
Teixeira Campos, Rogerio Ramos Ferraz, Eduardo 
Andres Ferreira Rodriguez, Fabiola de Luca Coimbra 
Bomtempo, Cleider Alfredo de Oliveira, Germam 
Diaz Fernandez, Marcelo Daniel Pagotti, Mariana 
Moreira Alves Mury, Celina Mariano Oliveira Silva, 
Magdy Blass Selmy, Marcus Vinicius de Simões 
Muniz
 
19/09 - Gabriela Gomes de Assis, Nagib Mohammed 
Abdalla Nassar, Davi de Carvalho Malheiros, 
Daniela Landim Paes Leme, Lucas Ribeiro de Santa 
Ana, Mario Marcio Moura de Oliveira, Decio 
Carvalho Wehbe, Halmelio Alves Sobral Neto, Thiers 
Moreira da Costa Filho, Gleuton Rocha Tavares, 

Murillo de Aragão, Monica Gama Monteiro, Natalia 
de Albuquerque Soares, Melissa Angrisani Santana, 
Marlene Ramos de Lima, Leonardo Freire Sampaio, 
Leone Mendes Souza, Letice Miranda Schetino Diaz
 
20/09 - Eduardo Henrique Rosas, Rudi Finger Junior, 
Ricardo Luis Silva Alves, Marcos Lopes Nalon 
de Queiroz, Sidney Campos Silva, Heloisa Roriz 
Mendes D. de Morais, Mario Antônio Sallenave Filho, 
Petrônio Portella Nunes Filho, Jairo Eduardo Borges 
Andrade, Tiago Crivaro Lobo, Carlos Alberto Pereira 
da Silva Junior, Rodrigo Pessoa Rocha, Ana Amelia 
Sousa Bresani
 
21/09 - Luperce Dias Teixeira, Joao Pedro de Souza 
L. Caetano, Bernardo Cavalcanti Pessoa, Marco 
Campos Ferreira Porto, Debora Carneiro P. de Castro, 
Diogo Rocha de Morais, Aziz Jarjour, Volney Assis 
Lara Vilela, Ana Carolina P. Mattos, Amauri Serralvo, 
Eduardo Dantas Ramos Junior, Isabel de Luca 
Coimbra, Marilia Alves de Matos, Sergio Araújo de 
Amorim Lopes

premiadas indicam um farol, servem como critérios de uma 
visão contemporânea para a obra de arte”, disse.

As telas inscritas foram avaliadas por uma comissão 
nomeada pela diretoria da ACAV, que selecionou as três 
melhores obras, que receberam prêmios em dinheiro, 
e outras duas obras, que receberam a Menção Honrosa, 
premiadas com artigos de arte, ambos arcados pela ACAV. A 
comissão foi formada por Lourenço de Bem, Helena Lopes, 
Carlos Silva, Toninho de Souza e Carlos Santiago, Diretor 
Cultural do Iate. Os premiados foram: 1° lugar, Ana Olivier; 
2° lugar, Sérgio Lima; e 3° lugar, Julia Repa, Ficaram com a 
Menção Honrosa, Tony Lima e Regina Macedo. No evento, 
o público foi presenteado com uma apresentação musical 
de Gonçalo Aquino Cardoso (Sivuquinha), que tocou 
acordeom, e do musicista Sérgio, que se apresentou com 
o instrumento aborígene didgeridoo. O Salão fica aberto 
para visitação até o dia 23 de setembro, das 9h às 17h, nos 
dias úteis (aberto ao público), e de 8h às 18h, nos finais de 
semana (somente Sócios e convidados).
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Um dos maiores nomes da música baiana chega a Brasília para sacudir a galera em um grande show. A badalada banda 
Jammil traz para a capital o Luau do Jammil, que será realizado pela segunda vez na Orla do Iate Clube de Brasília. O 
evento, sucesso absoluto na primeira edição, é promovido pela F2 Eventos, em parceria com o Iate, e promete agitar o 
entardecer e a noite de lua cheia com os grandes sucessos atuais e clássicos da axé music.

Com o cantor Levi Lima nos vocais desde 2011, a banda Jammil tem comemorado, nos últimos anos, uma série de 
conquistas. Além de prêmios como o Jovem Brasileiro em 2013, na categoria Melhor Música, o grupo foi indicado ao 
Grammy Latino no ano anterior pelo DVD Jammil Na Real, que unia 10 clipes e um documentário sobre a Estrada Real, que 
conta a saga do ouro no Brasil, além de ter emplacado trilhas de novelas da televisão.

O Luau do Jammil será no próximo sábado (22), a partir das 16h. O evento ainda contará com a presença de nomes 
consagrados da cena brasiliense, como a banda Surf Sessions e os DJs Marcelo Larbac, Dudu Moreira e Ralk, considerado a 
revelação da música eletrônica brasileira e autor do remix da música “O Sol”. O Associado Iatista tem desconto de 30% na 
compra de ingressos, que já estão disponíveis no Concierge do Clube. É importante lembrar que o ingresso com desconto 
só pode ser adquirido no Iate, sendo obrigatória a identificação também na entrada do evento. Não-sócios podem adquirir 
o ingresso direto no site da Imagina Entretenimento (https://www.sympla.com.br/luau-do-jammil__354308). Os valores dos 
ingressos são referentes à meia-entrada e ao lote vigente, sujeitos à alteração e lotação, sem aviso prévio. A classificação 
indicativa do evento é 18 anos. Informações: (61) 2626-2701.
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Iate recebe Luau com Jammil no próximo sábado


