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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

25/2/2012
Sábado

Hudson de Souza

26/2/2012
Domingo
José Luís Gurgel

EDIÇÃO Nº 8, DE 25 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 2012

Programa-se: 
A edição 2012 da Noite do Cuba Libre será em 24 de março (sábado), no Salão Social. Imperdível!

Vem aí a Regata 
Conselho Deliberativo 

C omeça no próximo fi nal de semana (3 e 4/3) a 
temporada de vela 2012 no Iate Clube de Brasí-
lia. Para abrir o calendário, será realizada a XvII 

regata do Conselho Deliberativo, um dos eventos náu-
ticos mais importantes do Distrito federal.

a expectativa é de que a raia Norte do Lago Paranoá 
receba mais de 200 atletas nos dois dias de disputa. No 
sábado, a partir das 13h, as provas são entre os barcos 
monotipos. Já no domingo, às 10h, é a vez dos veleiros 
de oceano entrarem n’água.

“Os velejadores estão muito ansiosos, literalmente ‘lou-
cos’ para colocar o barco na água. alguns ainda não 
participaram de regatas este ano e por isso a ansieda-
de é ainda maior. Convidamos a todos os Iatistas para 

prestigiar essa tradicional competição”, destaca o diretor de 
Esportes Náuticos, Sérgio müller.

as instruções de regatas, fi chas de inscrições e toda a progra-
mação estão disponíveis no www.iateclubedebrasilia.com.br. 
Outras informações: 3329-8747.

Programação:
Sábado (3/3): 

largada às 13h – monotipos 

Domingo (4/3): 
largada às 10h – Oceanos

A
PO

IO
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DO COMODORO
Palavra

aniveRsaRiantes

1º/03 marco antônio roda figueiredo, ruy montenegro, Davi francisco 
Dias Guimarães, andré Tibirica fuão, askanio Stanislau ferreira Pincowsky, 
Carlos alberto amorim Júnior, murilo Soares de andrade Júnior, William 
martins da Silva, valmir Jacinto Pereira Júnior, alexandre Guimarães, Enilda 
Goetze marques, João alberto Gomez de Souza e José Carneiro vasconcelos 
Júnior.

02/03 Cláudia morais Braga, marcos vieira malvar, Carlos raimundo Goês 
martins, marisa Isar dos Santos, José roberto de Oliveira, Cristiane Borja 
rodrigues, José Carlos freire murta, Cláudia Helena miranda Guimarães, 
rosana macedo Barcelos, Sérgio araújo de Sá, maria Izabel Tafuri, Simone 
figueira Dourado, Paulo Borges Teixeira, ana Cláudia Cunha Barbosa e Pau-
lo Gustavo maiurino.

25/02 fabrício Lima de andrade moura, Walter Horst reinicke, ary Leonar-
do vianna, Cármen Lúcia Pereira Carmona, Jéferson Simas de Oliveira, ricar-
do Carneiro amarante, romeu Barbosa Jobim, adalcyr Luiz da Silva Júnior, 
Ernâni César e Silva Cabral, Beatriz Baroni Pereira, Eduardo monteiro Nery, 
Suely andrade de moraes Sarmento, Eugênio César alves Lacerda, Luiz fer-
nando augusto de Oliveira e rosane Soares de Queiroz.

26/02 Luiz alberto Dias ramagem, Stelio Lacerda Bona, Ângela maria Ote-
ro Cariello, vicente Paulo Dutervil Colas Neto, anelise Carvalho Pulschen, 
Heloísa Pereira da Silva, José antônio C. de arrochela Lobo e marcus viní-
cius de Oliveira.

27/02 Beatriz rodrigues de almeida, Ieda rubstem Sado, Gustavo Ernâ-
ni Cavalcanti Dantas, Jaime Junqueira Payne, Leandro de Oliveira, marcus 
Campello Cajaty, Severino Cavalcanti de moraes, Carolina de azevedo P. 
Cunha, marcelo favarini mitraud, Denise Dutra massera e andré Cordeiro 
magalhães.  

28/02 Pablo Crispim Loureiro, fátima abrahão Kohlrausch, rafael alfi nito 
ferreira, Sérgio Soares vianna, Oswaldo Carlos rego do Couto, fayed an-
toine Traboulsi, filinto figueiredo Pacheco, antônio Oscar Guimarães Los-
sio, Daniel monteiro rosa, Nelio Carlos de alarcão, flávio martins Pimentel, 
Christine Krau de Ururahy e alberto Lasserre Kratzl filho.

29/02 Cristiane de Quadros miranda e Cláudio Oppenheimer.  

Caros Iatistas,

a folia tomou conta do Iate Clu-
be de Brasília nas duas últimas 
semanas. Com a segurança e o 

conforto característicos da nossa insti-
tuição, realizamos uma programação 
para todos os gostos e idades. 

a feijoada Pré-Carnaval, que teve a 
presença da velha Guarda de vila Isa-
bel, abriu os festejos de momo. Inova-
mos com o Ensaio de Carnaval do San-
ta Clara, onde oferecemos ao público 
jovem um evento de alto nível. Para os 
sócios másters, promovemos uma noi-
te especial com o baile Ainda existem 
Pierrots e Colombinas. Durante a mati-
nê da alegria, não faltou descontração 
e atividades lúdicas para a criançada. 
O Baile da folia fechou as celebrações 
com chave de ouro, reforçando a tradi-
ção do Carnaval de clubes no Distrito 
federal. a festa, muito elogiada pelo 
público, contou, pelo sétimo ano con-
secutivo, com a animação da cantora 
baiana Dhi ribeiro. 

vale ressaltar que todos os eventos fo-
ram verdadeiros sucessos de público e 
organização. Parabenizamos a todos 
os profi ssionais envolvidos e agra-
decemos a presença de cada um dos 
foliões. Nosso sentimento é de dever 
cumprido por poder proporcionar mo-
mentos de lazer e diversão aos sócios 
e seus convidados. 

Boa semana,

mario sergio da costa Ramos

Coro adulto recebe inscrições
Os encontros do Coro adulto serão retomados em 7 de março. Sob o co-
mando do maestro David márcio Barbosa reis, os ensaios serão realizados 
às quartas-feiras, das 19h30 às 21h30, na antiga academia. Os interessados 
devem procurar a Diretoria Cultural, localizada na parte superior da antiga 
Sede, para fazer a matrícula.

Violino Infantil: Inscrições abertas
as aulas da turminha de violino infantil recomeçam em 6 de março (terça-feira), 
na antiga academia. a Diretoria Cultural oferece duas opções de horários: das 
15h às 16h e das 16 às 17h. as matrículas, gratuitas, são destinadas a crianças 
de 5 a 12 anos.

Pequenos coralistas iniciam atividades 
em março
O Coro Infantil volta a se reunir em 7 de março (quarta-feira), das 8h50 às 
9h40, na antiga academia. as inscrições são gratuitas e estão abertas para 
os Iatistas que têm de 5 a 12 anos. 

cuLtuRa
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agenda

novos sócios

a comissão de Sindicância está examinando as se-
guintes propostas de admissão ao Iate Clube de 
Brasília:

Leandro Ervatti Lisboa,  
Leonardo Oliveira de avila

De acordo com as normas do processo de ad-
missão no quadro social, solicita-se aos associa-
dos que comuniquem à Comodoria, no prazo 
máximo de 30 dias, fatos de seu conhecimento 
que possam incompatibilizar os candidatos ci-
tados com os princípios e normas que regem o 
convívio social.

emiate

Noite do Cuba Libre 8 
Data: 24/3 (sábado) 
Local: antiga Sede

Quinta Cultural 
Data: 29/3  
Local: antiga Sede

CONSELHO DELIBERATIVO
EDITaL DE CONvOCaÇÃO
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO 
DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas 
atribuições estatutárias, C O N V O C A os se-
nhores integrantes do Colegiado, composto 
por Conselheiros Natos, Efetivos e Suplentes 
convocados, com direito a voz e voto, para a 
REUNIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 77, I, 
“c”, do Estatuto, e, a seguir, para a REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA, prevista no art. 77, II, do 
mesmo diploma legal, a serem realizadas no 
dia 28 (vinte e oito) de fevereiro de 2012, terça-
-feira, na antiga sede social, às 19h, em primeira 
convocação, ou, às 19h30, em segunda e última 
convocação, com a seguinte ORDEM DO DIA:

REUNIÃO ORDINÁRIA

Item único - apreciar o relatório de atividades 
do Conselho Diretor, inclusive quanto aos inves-
timentos previstos e executados, referentes ao 
2º semestre de 2011.

rEUNIÃO EXTraOrDINÁrIa

Item I - Submeter à aprovação do Conselho De-
liberativo a Decisão n.º 001/2012 da mesa Dire-
tora, determinada ad referendum do Egrégio 
Conselho; 

Item II - Deliberar sobre o regimento Interno 
do Conselho Diretor;

Item III – Submeter a julgamento pelo Conselho 
Deliberativo do processo disciplinar (Proc. adm. 
092/2011), instaurado nos termos da resolução 
do Conselho Deliberativo nº 001/2011, que re-
gula a matéria; e

Item IV - assuntos Gerais.

Brasília, 14 de fevereiro de 2012.

geRaLdo BRindeiRo

Presidente do Conselho Deliberativo

Patrícia Pacheco faz palestra sobre o 
“tempo”
Com o objetivo de promover reflexões e debates entre sócios e convi-
dados, o Iate realizará a palestra Tempo? O que é o tempo? O even-
to será ministrado pela psicanalista Patrícia Pacheco, em 14 de março 
(quarta-feira), a partir das 20h, no Salão Social. Um dos objetivos é 
estimular os participantes para que possam “pensar em novos modos 
de perceber a própria vida”. as inscrições são gratuitas e devem ser 
feitas pelo www.iateclubedebrasilia.com.br. 

sinuca

as inscrições para o Torneio 
Interno de Sinuca estão 
abertas, até 11 de março 
(domingo), no Espaço da 
Sinuca. a disputa, que será 
realizada entre 18/3 e 1º 
de abril, marca o início dos 
eventos da modalidade em 
2012. vale ressaltar que 
a competição é exclusiva 
para sócios do Iate Clube 
de Brasília. Participe!

aviso

Atestado médico obrigatório
Para ter acesso às piscinas do Iate, sócios e convidados devem apre-
sentar o atestado médico. O decreto nº 8.386, publicado no Diário 
Oficial do Distrito federal em 10 de janeiro de 1985, determina 
que “Os frequentadores das piscinas deverão ser submetidos a exa-
mes médicos, pelo menos 3 (três) vezes por ano”.

Nosso Clube disponibiliza um profissional para realização dos exa-
mes aos finais de semana e feriados das 9h às 13h e das 14h às 17h. 
O documento é válido por 90 dias para sócios e 30 dias para convi-
dados, desde que acompanhado do comprovante e convite. Quem 
optar por fazer o exame em outro local deve trazer o documento 
que comprove a realização do mesmo para que o acesso às piscinas 
seja liberado. Neste caso, a validade é de um dia.

O exame é gratuito para o quadro social e r$ 24 para convidados. 
O pagamento deve ser feito na Tesouraria.

Torneio Interno:  
Faça já a sua inscrição
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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.
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Telefone: (61) 3329-8743 – fax: (61) 3329-8702. http://twitter.com/iatebsb - www.iateclubedebrasilia.com.br

nÁutica

categoRias

Associados

Autorização de Embarque

Convidados de Sócios

Convidados de Diretores

Convidados de Conselheiros

Clubes conveniados

3.759

43

266

7

30

26

5.619

71

473

15

37

32

domingo
(19/2)

totaL

Números gerais

1.860

28

207

8

7

6

sÁBado
(18/2)

2.116 4.131 6.247

FiQue PoR dentRo

O Iate Clube de Brasília contabilizou 6.247 aces-
sos entre sábado e domingo da última semana 
(18 e 19/2). Desses, 5.619 são sócios e 557 convi-
dados. Os outros 71 são referentes à autoriza-
ção de Embarque para a área náutica (quando 
o sócio convida alguém para velejar ou andar 
de lancha).

a qualidade dos serviços prestados, a privilegia-
da infraestrutura e as diversas opções de lazer 
e esporte são alguns dos motivos que impactam 
diretamente na assiduidade dos frequentadores.

Confi ra as informações detalhadas na tabela ao 
lado:

Frequência em 18 e 19 de fevereiro

Curso de vela para adultos
Seguem abertas as inscrições para a turma de vela adulto do 
Iate Clube de Brasília. as aulas são realizadas aos sábados ou 
domingos, das 9hs às 12hs, e todo o material é cedido pelo 
Clube. Os interessados devem procurar a Secretaria Náutica. 
mais informações: 3329-8748.

Seguro obrigatório para embarcações 
anualmente, é imprescindível fazer a renovação do seguro obrigatório para embarcações. É importante que todos 
verifi quem o vencimento do seu seguro, para evitarmos transtornos. De acordo com a Lei nº 8.374, de 30 de dezem-
bro de 1991, os barcos motorizados são obrigados a contratar o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 
Embarcações ou por suas Cargas (DPEm). Para mais informações, procure a Secretaria Náutica ou ligue: 3329-8747.


