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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

De 28 de abril a 5 de maio, o Iate Clube de Brasília 
será o palco do Campeonato Brasileiro e Torneio 
Nacional de Patinação Artística. O evento, que 

é promovido pela Confederação Brasileira de Hóquei 
e Patinação e pela Federação Brasiliense de Hóquei e 
Patinação Artística, com o apoio do GDF, será realizado no 
Ginásio de Esportes.

Participarão do campeonato cerca de 500 atletas de 
sete estados: Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os 
patinadores vão disputar medalhas nas categorias nacional, 
internacional e grupos de show, além de vagas para compor 
a Seleção Brasileira, que irá disputar o Campeonato Sul-
americano, na Argentina, em junho.

Dotado de um ginásio moderno, com piso adequado 
para a prática de Patinação, o Iate vai sediar o campeonato. 
Dos cerca de 500 atletas inscritos, 31 são do Clube, muitos 
deles com grandes chances de medalha. O alto nível dos 
atletas do Iate foi recentemente demonstrado na I Etapa do 
Campeonato Brasiliense de Patinação Artística e o Torneio 
Nacional da modalidade, realizado no Clube, no início 
deste mês. A equipe do Iate encerrou sua participação no 
evento com a conquista de 95 medalhas. Os atletas Arthur 

Iate sedia Campeonato Brasileiro e Torneio 
Nacional de Patinação Artística 2017

Casado, Caroline Rabelo, Marta Ziller, Gabriela Pacheco, 
Maria Fernanda Ribas, Letícia Oliveira, Laura Fruet, Clara 
Barcelos, Isadora Barreto, Natalia Janiques, Mell Barcelos, 
Jessica Wall, Joana Aragão e Helena Ximenes disputarão 
vagas para a seleção brasileira.

A Vice-Diretora de Patinação, Ana Cláudia Barreto, 
convida os Sócios a virem prestigiar a competição. “Como 
a patinação artística é um esporte que combina elementos 
técnicos com movimentos de dança, além de uma 
competição esportiva, o Campeonato Brasileiro será um 
belíssimo espetáculo”, disse. A entrada é franca.

O esporte está em ascensão no Distrito Federal. Nos 
últimos 10 anos houve um expressivo crescimento no 
número de atletas inscritos na Federação Brasiliense de 
Hóquei e Patinação, o que demonstra que o esporte está 
mais difundido no âmbito regional. O aumento de atletas 
também gerou elevação do nível técnico competitivo. 
Os campeonatos de patinação artística acontecem em 
três níveis: regional, nacional e internacional. Por ano, 
são realizadas quatro etapas do Campeonato Brasiliense 
e duas etapas do Campeonato Brasileiro. Os atletas de 
nível internacional ainda participam de campeonatos sul-
americanos, pan-americanos e mundiais.
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A celebração do 57º aniversário do Iate Clube 
de Brasília foi memorável. Duas grandes festas 
movimentaram o Clube, com presença maciça dos 
Sócios. Na sexta-feira, dia 21, o Salão Social foi 
finamente decorado para receber Sócios e convidados 
para o show da Banda Blitz, um ícone da música pop 
brasileira. O público lotou a pista em frente ao palco, 
dançando e cantando os maiores sucessos dos ídolos 
dos anos 80, como “Você Não Soube Me Amar”, “Geme 
Geme”, “Biquini de Bolinha Amarelinha” e “Dois Passos 
do Paraíso”. A abertura foi com a banda Infinity, que 
animou o ambiente com músicas variadas. A festa, que 
teve open bar, coquetel e jantar com reposição a noite 
inteira, seguiu movimentada e animada até depois das 
2h da manhã. 

No dia 23, um domingo de muito sol, a comemoração 
foi ao ar livre, com o tradicional Churrasquinho de 
Aniversário. A apresentação da Banda Volta por Cima e 
de DJ, com o melhor do samba, MPB e pop rock nacional 
animaram os Iatistas, que tiveram à disposição espetinhos 
de churrasco e bebidas. As crianças se divertiram nos 
brinquedos infláveis e se deliciaram com pipoca e 
algodão doce. Como não poderia faltar, os parabéns 
para o Iate foram cantados pela banda, acompanhado 
de revoada de balões e rajada de fogos.

comemoração de aniversário movimenta o iate
SoCIALAtoS e ContrAtoS

ConSeLHo DeLIBerAtIVo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DIRETOR

Decisão nº 08/2017

O CONSELHO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA no uso de suas atribuições 
estatutárias, e, considerando deliberações na 35ª Reunião Ordinária, biênio 
2015/2017, realizada em 11 de abril de 2017, sobre o Processo Administrativo n.º 
02/2017, respectivamente,
RESOLVE
Art. 1º. Pela aplicação da pena de suspensão dos direitos estatutários à dependente 
de sócio, Sra. H. L. H. - P/1100, pelo período de 15 (quinze) dias, por infringir as 
regras estatutárias esculpidas nos artigos 39, inciso XVI e 42, inciso VII do Estatuto 
do ICB, facilitando o ingresso, no Clube, de pessoa não autorizada dentro de porta-
malas do veículo.

Brasília, 13 de abril de 2017.

Edison Antônio Costa Britto Garcia
Comodoro

Carlos Alberto Ferreira Junior
Diretor Secretário

EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 006/2017

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 15 de maio de 2017, às 
15h, na Sala de Reunião da Comodoria, propostas comerciais observando o menor 
preço global para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 
A EXECUÇÃO DA OBRA DO EDIFÍCIO MULTIFUNÇÕES. 
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 www.iatebsb.com.br. 

Brasília, 28 de abril de 2017.

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Presidente da Comissão

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

ATO DELIBERATIVO 003/2017

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais (Estatuto, art. 81, e Regimento 
Interno, art. 45) e considerando as decisões tomadas na reunião extraordinária de 27 
de abril de 2017, faz saber que o Colegiado resolveu: 

I. por unanimidade, aprovar a Ata da Reunião Ordinária de 28 de março de 2017; 

II. por unanimidade, aprovar a alocação das sobras do exercício de 2016, no 
Orçamento de 2017, e o valor da Cota Patrimonial do Iate Clube de Brasília, com 
uma emenda acatada, nos termos do parecer da comissão; 

III. por unanimidade, aprovar as Resoluções Normativas que instruem os 
procedimentos concernentes às aplicações financeiras e o fundo fixo de caixa do Iate 
Clube de Brasília, nos termos do parecer da comissão e com uma emenda acatada;

IV. por maioria (3 votos contrários), aprovar o Regulamento para o Uso dos 
Estacionamentos do Iate Clube de Brasília, nos termos do parecer da comissão e 
com uma emenda acatada;

V. por unanimidade, aprovar os projetos de reforma da entrada do clube e da compra 
de mobiliários, nos termos do parecer da comissão de obras;

VI. por unanimidade, aprovar a inclusão da alínea “c” do item II do art. 2º do 
Regulamento Interno do Setor Náutico. 
 
Brasília, 28 de abril de 2017.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 005/2017

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso 
de suas atribuições estatutárias e regimentais, em conformidade com o art. 16, IX do 
Regimento Interno do Colegiado, 
RESOLVE:
Constituir Comissão composta pelos Conselheiros Natos HERMENEGILDO 
FERNANDES GONÇALVES, JOÃO RODRIGUES NETO e ROBERTO DE CASTRO 
ALMENDRA para, sob a presidência do primeiro, analisar e emitir parecer sobre o 
Processo Administrativo nº 009/2017. 

Brasília, 27 de abril 2017.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

Em virtude da troca do piso da escada de acesso, 
nos dias 2 e 3 de maio, o vestiário feminino das piscinas 
Semiolímpicas I e II estará interditado para uso do 
público. As melhorias no local deixarão o ambiente mais 
bonito e seguro para os Associados.

A partir do dia 1º de maio, a tabela de preços dos 
Concessionários do Iate Clube  sofrerá reajustes. A nova 
tabela de preços não inclui os serviços prestados pelo 
Spa Saúde ( massagem) e pelo Lava Jato, que começaram 
as suas atividades no início do ano, com os preços já 
corrigidos para o período. 

interdição do vestiário feminino das 
piscinas semiolímpicas 

atenção ao reajuste da tabela de 
preços dos concessionários

A Diretoria Financeira comunica aos Associados 
que o Iate Clube de Brasília firmou convênio com o 
Banco Itaú para gerenciar sua carteira de cobrança. 
Neste mês de abril, serão emitidos boletos do Banco Itaú 
para algumas categorias patrimoniais. Está, ainda, em 
negociação convênio para débito autorizado em conta 
corrente da mensalidade, que assim que concretizada 
a negociação, será divulgada aos Sócios. A Diretoria 
esclarece, contudo, que não haverá qualquer alteração 
quanto ao atual sistema de débito em conta junto ao 
Banco do Brasil. Mais informações na Tesouraria ou 
pelos telefones 3329 8711/8712.

A piscina infantil (Baleia) do Iate Clube ficará 
interditada de 02 a 05 de maio para a substituição de 
peças do sistema de circulação de água. A piscina do 
toboágua e hidromassagem funcionarão normalmente.

convênio com banco itaú

interdição da Piscina infantil

GeStão

Atenção SóCIo

Administração trabalhando pela 
mellhoria do Clube para seu conforto
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Em reunião extraordinária realizada na última quinta-
feira, dia 27, o Conselho Deliberativo aprovou temas 
de grande importância para o Iate Clube de Brasília, 
encaminhadas pelo Conselho Diretor: a reforma da portaria 
principal do Clube e aquisição de mobiliário para a Central 
de Atendimento de Associado, o novo Regulamento dos 
Estacionamentos e fluxo de veículos, Resoluções Normativas 
quanto às aplicações financeiras e o fundo fixo de Caixa, e 
a alocação dos saldos  financeiros do Orçamento de 2016 
e a estabelecimento de cálculo para definição do valor 
financeiro da Cota Patrimonial do Iate.

Assentido na 35° Reunião Ordinária do Conselho 
Diretor, os projetos de reforma da entrada do Clube e da 
compra de mobiliário foram apreciados pela Comissão de 
Obras, composta pela Conselheira Eliete de Pinho Araújo, 
como Presidente, pelo Conselheiro Nato Paulo Roberto 
de Moraes Muniz, e pelos Conselheiros Máximo Ascário 
Sanchez Paredes, Roberto Gomes Ludwig e Erasmo Aimone 
Pinto Júnior. O parecer emitido pela Comissão, acatando o 
projeto proposto e autorizando a licitação e contratação, foi 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros.

O projeto surgiu a partir de duas demandas, referentes 
à proposta da administração de reunir em um único local 
todos os funcionários de atendimento aos Sócios nos 
setores que ficam naquele prédio e também a questão da 
acessibilidade na portaria principal quando a comissão de 
obras avaliou o projeto de pavimentação asfáltica na entrada 
principal. “Vamos criar um Centro de Atendimento ao Sócio, 
onde ele poderá resolver os mais diversos assuntos em um 
só local, com comodidade. No prédio onde hoje funciona 
a Tesouraria, teremos disponíveis os serviços, integrados 
no sistema, de Secretaria, Tesouraria, Reservas de espaços, 
aquisição de convites para eventos e o novo Concierge e 
funcionarão, ainda, a Superintendência e a Comodoria e o 
Conselho Diretor” explicou o Comodoro Edison Garcia. A 
Secretaria Social mudará de local se juntando aos demais 
funcionários da tesouraria e superintendência, e onde ela se 
encontra ficará apenas o controle de acesso de convidados, 
visitantes e sócios que entram a pé.

conselho deliberativo aprova temas importantes para o iate
GeStão

A reforma inclui a modernização dos espaços, 
alargamento das pistas de rolamento de veículos, faixa de 
pedestre na rua de acesso e de controle de velocidade, além 
da marcação da acessibilidade, com rampas e corrimãos. 
“O projeto visa a eficiência no atendimento e melhoria nas 
instalações. Ficaremos com uma entrada mais agradável e 
funcional. Serão preservadas todas as características originais 
dos prédios, que são considerados patrimônio histórico e 
terão a arquitetura respeitada e preservada, e a vegetação 
dos locais”, explicou o Comodoro. O Plenário também 
será modernizado, com correção acústica e renovação da 
moldura de madeira na Galeria dos Comodoros. 

Segundo a Conselheira Eliete, a execução desses projetos 
é de suma importância, por se tratar da sala de visitas do Iate. 
“O projeto está bem completo, com detalhamento inclusive 
do mobiliário, que era um pedido da Comissão para uma 
estimativa orçamentária real”, disse. O Conselheiro Nato 
Paulo Muniz elogiou o projeto. “O Clube tem envelhecido e 
a acessibilidade é importante para todos os níveis. O projeto 
apresentado atende a Norma 8050, a mais recente em vigor, 
e com certeza daremos mais qualidade ao Sócio, com um 
investimento pequeno, reaproveitando itens como piso e 
acabamentos das rampas”, disse. 

“Fiquei bem impressionado com o projeto e parabenizo 
a equipe do Clube e a comissão. Esse trabalho foi feito de 
forma magnífica. Vai resgatar e dispor de um espaço no nível 
e padrão do Iate Clube”, disse o Conselheiro Luiz André Reis. 
Os recursos para a reforma e a aquisição já estão previstos e 
disponíveis no orçamento de 2017.

Estacionamento - Tema que gerou amplo debate entre os 
Conselheiros, o Regulamento de Uso dos Estacionamentos 
e Fluxo de Veículos do Iate foi aprovado por maioria, com 
apenas três votos contrários. A comissão que analisou a 
proposta foi presidida pelo Conselheiro José Gomes de 
Matos Filho e composta pelos Conselheiros José Jorge Ramos 
Barbosa e Julyanna Machado Rodrigues.

O Comodoro Edison Garcia explicou que o 
encaminhamento é um dispositivo estatutário que necessita 
de regulamentação. “Sentimos a necessidade colocar o 
assunto em pauta a partir de questões vivenciadas no dia-
a-dia, inclusive abusos relatados pela falta de regramento. 
É necessário demarcarmos para que se possa coibir 
condutas exageradas e desrespeitosas que são ruins para 
a coletividade”, explicou. O regulamento foi aprovado 
após ajustes realizados por demanda dos Conselheiros 
presentes e será disponibilizado aos Sócios em breve no 
site no Iate. O documento estipula normas para a utilização 
dos estacionamentos do Clube, destinação de vagas para 
ambulâncias, viaturas policiais, pessoas idosas e com 
necessidades especiais e determina punições previstas no 
Estatuto para possíveis descumprimentos.

 
Orçamento - A proposta de alocação de saldos não 
executados do orçamento do exercício de 2016 aprovada foi 
analisada pela mesma comissão que tratou da avaliação do 
Orçamento de 2017, presidida pelo Conselheiro Maurício 
Albuquerque, e composta pelos Conselheiros José Carlos 
Damásio e Marcos Gustavo Sperandio. A adequação foi 
apresentada pelo Conselho Diretor para destinar a diferença 
positiva entre a previsão de saldos remanescentes e o que 
efetivamente foi apurado no balanço a título de Resultado 
do Ano Anterior (sem Reformas e Aquisições). Inicialmente, 
foi estimada uma diferença positiva R$ 746.800,00, 
mas após a consolidação dos números do exercício, os 
recursos provenientes no ano anterior na rubrica somaram 
R$ 2.784.363,05. A diferença, de R$ 1.490.345,42, foi 
resultado da política de administração austera dos recursos 
no exercício de 2016, ano marcado por grande instabilidade 
econômica no país.

A proposta aprovada definiu que o saldo positivo 
adicional será destinado em melhorias como  renovação do 
mobiliário de uso do corpo social, aquisição de máquinas 
e equipamentos,  conservação e reforma de edificações, a 
melhoria da infraestrutura do acesso principal do Clube, que 
abrange a área da portaria, secretaria social e tesouraria. 
Os investimentos voltados para melhoria da produtividade 
do quadro de pessoal também foram incrementados na 
proposta aprovada.  O encerramento do balanço de 2016 
revelou também um superávit na arrecadação das taxas 
de aplicação patrimonial no valor de R$ 26.036,76, que 
agregado aos recursos remanescentes de investimentos ainda 
não concluídos, geraram um saldo final de R$ 1.728.398,36, 
e que serão aplicados nos investimentos já em andamento, 
como a modernização da iluminação esportiva, a conclusão 
do Edifício Multifunção, melhorias na Academia, entre 
outros setores.

A Comissão de Orçamento também analisou a proposta 
do Conselho Diretor que institui em resolução a metodologia 
de cálculo para a definição do valor da Cota Patrimonial 

relativo ao título do Iate Clube, cuja proposta foi aprovada por 
unanimidade pelos Conselheiros na reunião. “A Comissão 
realizou pesquisas em pareceres anteriores relacionados 
com a avaliação e apreciação das propostas orçamentárias 
de gestões anteriores e não encontrou referências ao tema 
da forma como agora é tratado, afastando-nos de arbitragens 
subjetivas e aproximando-nos de um método qualificado e, 
certamente, mais preciso. Esta inovação merece destaque”, 
disse o Conselheiro e presidente da Comissão, Maurício 
Albuquerque. A nova metodologia proposta pela atual 
Administração leva em consideração os quatro diferentes 
tipo de títulos, o número de títulos no cadastro dos usuários 
e a avaliação patrimonial do Clube, cujo o resultado gerou 
um valor atual de R$ 38.123,37 para o título patrimonial. “A 
metodologia é um avanço e pode ser utilizada ano a ano, 
adequada dentro do contexto econômico. Todo os requisitos 
foram atendidos e cumpridos”, concluiu Maurício.

O último tema submetido à análise do Conselho e 
aprovado por unanimidade trata da regulamentação e fixação 
de normas para e procedimentos prudenciais que devem ser 
observados pelos gestores quando de aplicações financeiras 
das reservas do Iate Clube. Outra norma regulamenta o 
Fundo Fixo de Caixa para suporte de despesas de pronto 
pagamento, estabelecendo as regras de gestão, transparência 
e prestação de contas na sua utilização. “A Comissão de 
Orçamento reconhece a enorme importância desse tema 
para o Clube e, vale salientar, nunca foi tangenciada por 
gestões passadas. A proposta visa normatizar as ações 
dos atuais e futuros Gestores Financeiros do Iate quanto 
a depreciação decorrente de processos inflacionários e 
de eventuais aplicações financeiras”, disse o Conselheiro 
Maurício Albuquerque.

O Comodoro Edison Garcia salientou que sua 
Administração tem se dedicado à implantação no Clube 
de elevadas práticas de gestão administrativa, financeira 
e contábil. “Entretanto é importante fixar de forma clara, 
deixando registrado em normas e regulamentos esse 
procedimentos para o perfeito funcionamento administrativo 
do Clube”, disse.

O Presidente do Conselho Deliberativo, Rudi Finger, 
comentou o resultado da reunião. “A reunião foi muito 
produtiva, com debates aprofundados em todas as pautas 
discutidas, em especial nos temas que impactam mais 
diretamente no dia a dia dos Sócios, a exemplo do 
normativo que regulamenta o Estacionamento Interno do 
Clube. Agradeço a todos os Conselheiros que participaram 
das comissões, bem como os que participaram da reunião, 
enriquecendo as discussões de temas tão importantes para 
os Associados Iatistas”, finalizou.
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Foi realizado na sexta-feira, feriado de 21 de abril, 
o tradicional torneio de Futevôlei, 1a edição 2017, em 
comemoração ao 57º aniversário do Iate Clube de Brasília. 
Nesta edição, o torneio contou com a participação 16 
duplas. O senador Romário e seu parceiro Max fizeram 
prevalecer sua experiência e venceram a grande final em 
um belo jogo contra a dupla Luciano e Juan. Confira o 
resultado:

Primeiro torneio de futevôlei de 2017
FuteVôLeI náutICA

1º Lugar Romário e Max
2º Lugar Luciano e Juan
3º Lugar Pedro e Marcos

Apaixonados por Jet Ski, preparem-se! Será realizado, 
nos dias 06 e 07 de maio, o 2° Torneio Comodoro de 
Motonáutica do Iate Clube de Brasília. O campeonato 
vai contemplar quatro categorias: iniciante, Aspirado, 
Turbo Stock e Turbo GP.

O Iate Clube de Brasília deseja bons ventos a todos 
os velejadores que participarão do campeonato especial 
em homenagem ao ex-diretor da Escola de Vela do 
Iate Clube de Brasília, João Ramos, que que faleceu 
recentemente. Também será homenageado, neste fim 
de semana, o ex-Comodoro George Raulino, pelos 
velejadores da flotilha da Classe Finn, por sua história 
de incentivo e engajamento na Vela do Iate Clube de 
Brasília. Os eventos, Campeonato Flotilha Laser – Taça 
Fernando Boani e João Ramos em Memória e o Torneio 
George Raulino da Classe Finn serão realizados nos dias 
29 e 30 de abril e 1º de maio. As inscrições podem ser 
feitas pelo site do Clube: www.iateclubedebrasilia.com.
br/nautica. Mais informações também pelos telefones 
3329-8747 ou 3329-8748.

Os velejadores Iatistas Felipe Rondina e João Pedro 
Peiter conquistaram o 1º Lugar Júnior e o 10º Lugar Geral 
na Taça Octanorm da Classe Snipe, que foi realizada no 
Iate Clube do Rio de Janeiro (RJ), de 21 a 23 de abril. 
Também representando o Iate Clube de Brasília, os 
velejadores Lucas Gama e Christian Shaw conquistaram 
o 11º Lugar Geral.

A Confederação Brasileira de Vela (CBVela) fará sua 
Assembleia Ordinária no Iate Clube de Brasília, na tarde 
deste sábado (29). Está é a primeira vez que Brasília 
é escolhida para receber o importante encontro, que 
reunirá o Presidente da Confederação, Marco Aurélio Sá 
Ribeiro, acompanhado da equipe executiva da CBVela, 
e os presidentes de todas as Federações Náuticas do 
Brasil. A relevante atuação do Conselheiro Maurício 
Albuquerque frente à presidência da Federação local, 
teve grande peso na escolha da cidade para a realização 
do evento. Ele explicou que está na pauta do encontro a 
discussão de temas de grande importância para o iatismo 
nacional, como mudanças estruturais na CBVela e a 
aprovação do orçamento referente ao Exercício de 2016.

A solicitação para que o evento fosse realizado 
no ICB partiu diretamente do presidente da CBVela ao 
Comodoro Edison Garcia, em reunião da Confederação 
realizada no Rio de Janeiro. “O Iate sente-se honrado em 
receber toda a estrutura federativa da CBVela. Reforçamos, 
assim, nosso compromisso com o desenvolvimento do 
Iatismo Brasileiro”, disse o Comodoro, que contou, ainda, 
que o Iate receberá, em junho de 2020, o Campeonato 
Brasileiro de Vela Juvenil, evento preparatório para as 
Olimpíadas do Japão.

O Iate Clube de Brasília foi muito bem representado 
na Regata Comodoro Cota Mil, realizada nos dias 22 
e 23 de abril. A tripulação do Veleiro Adrenalina I, 
comandado por Flávio Pimentel, recebeu o belíssimo 
troféu transitório Cidade de Brasília. Confira o resultado:

2° torneio comodoro de motonáutica 
do iate clube de brasília

fim de semana agitado no setor 
náutico - Homenagem em memória 
de João ramos

taça octanorm da classe snipe

iate sedia assembleia ordinária da 
cbVela neste sábado

resultado da regata comodoro cota 
mil

náutICA

Dia 06/5 Dia 07/05
10h - Recepção 10h às 12h20 -reinos livres
10h30 - Início dos treinos livres 13h - Início das provas

17h - Premiação

VELEiROS DE OCEaNO
Colocação Embarcação Classe

1º Adrenalina I SMP2
1º Kilauea Delta 26
2º Albatroz Delta 26
3º Cayman Delta 26
1º Pitchoco Cruzeiro
3º Jaleco Ranger 22
5º Órion RGS – Regata A

No último final de semana, de 20 a 23 de abril, o Iate Clube de Brasília, em parceira com a AABB, participou com 
duas equipes femininas, nas categorias 40+ e 45+, do Campeonato Brasileiro Master de Voleibol, realizado em em Santos 
(SP). A equipe 45+ teve duas vitórias e uma derrota, terminando o campeonato na quinta colocação e garantindo vaga 
para o próximo torneio.

A equipe 40+ conquistou três vitórias em três jogos na primeira fase. Na semifinal, enfrentou a equipe da AABB de 
Belo Horizonte, e venceu por 2 X 0. Na grande final, a acirrada disputa contra o Notre Dame/RJ terminou com o placar 
de 2 sets a 1 para a equipe Iatista, que sagrou-se mais uma vez Campeã Brasileira.

equipe iate/aabb conquista campeonato brasileiro master de Voleibol 
feminino na categoria 40+

VôLeI

OPTiMiST – ESTREaNTES
Colocação Velejador

1º Pedro Dantas
2º Sarah Navarro
3º Daniel Ponchio
5º Lucas Dantas
6º César Henrique
7º Daniel Maldaner
10º Carolina Maximino
12º Bruna Carandina

OPTiMiST – VETERaNOS
Colocação Velejador

1º Álvaro Nadal
2º Juliana Alves de Seixas
3º André Akira H. Maximino
4º Amélia Nadal
5º Maurício Mancuso
6º Carolina Ponchio Ferreira
7º Artur Almeida Maldaner
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DIRETORES DO DIA

29/04/2017-Sábado
João Uchoa

30/04/2017 – Domingo
Danilo Mello

01/05/2017 – Segunda 
Jorge Brasil

AnIVerSArIAnteS
29/04 Allan Fernandes do Nascimento, Luciana Lage 
Costa, Ricardo Imperatriz, Frederico Jose Esteves 
Cabral, Jaime Fraga de Fraga, Denise Ramos Correia, 
Luisa Helena F. Vila-Verde Carvalho, Sabrina Said 
Daibes De Amorim Sanchez, Telma Maria de Freitas, 
Rodrigo Pinheiro Bezerra, Helcio Luiz Miziara, Valeria 
Pereira Freitas, Fausto Fernandez de Mello Neto, 
Hebert Vilson Franca

30/04 Carlos Eduardo Zarzur, Joao Dias Da Costa Filho, 
Catarina Lobato Vieira, Francisco Jose Vianna Palhares, 
Vincenzo Papariello Junior, Guilherme Dequiqui de 
Assis Borges, Evandro Franca Silva Lopes de Souza, 
Murilo Fleury de Carvalho E Barros, Sebastiao Jose 
Ferreira Neto, Antonio Leonel de Almeida Campos, 
Ricardo Aron Terra Fernandes Birmann, Paula 
Bucchianeri de Nadai

01/05 Wagner Canhedo Azevedo Neto, Francisco 
Castro Simplicio Filho, Carlos Gilberto Charnaux 

Serta, Marcia Guasti Almeida, Wagner Lopes de Moura 
Santos, Procopio de Noronha F. Sobrinho, Mario 
Alberto Jimenez de Almeida, Marcelo Souza Santiago, 
Marcelo Henriques R. de Oliveira, Expedito Caetano 
Leao, Luciano de Almeida Ferrer, Raphael Luiz G. L. 
Cauceglia, Luiz Mendes Garcia, Carlos Eduardo Safe C. 
Gebrim, Augusto de Marco Martins

02/05 Maria Karla Lacerda Osorio Netto, Munir Marcus 
Bessa, Rodrigo Castro Alves Neves, Cristina Queiroz 
M. Calegaro, Joao Paulo Bachur, Abdala Carim Nabut 
Neto, Murilo Reis Goncalves, Sergio Tavares Formiga 
Nery, Ana Lucia Ribeiro Marques, Cairo Cardoso 
Campos, Otavio Bocchino Dias, Ricardo Castello 
Branco Almendra, Ilmar Nascimento Galvao, Adriana 
Queiroz de Carvalho, Carlos Cesar Ricken Vanderlinde, 
Priscila Turra Mendes Dos Santos, Guilherme Ros 
Timponi, Carlos Alberto da Cruz Junior

03/05 Hudson de Faria, Maria Auxiliadora Dias, Joao 

Henrique Abrao Normanha, Luciano Dias Batista Costa, 
Guilherme Farhat Ferraz, Ana Maria Fidelis De Souza, 
Nisio Edmundo Tostes Ribeiro, Rafael Arruda Furtado, 
Georgina Maria de Oliveira Marinho, Marlon Tenorio 
Chavez, Luiz Renato Navega Cruz, Adelina Mendes 
Borges de Barros, Patricia Andrade Neves Pertence, 
Joao Batista Quintiliano, Concita Ayres Cernicchiaro, 
Caetano Costa da Silva Curi

04/05 Marcelo Ayres Carvalho, Monica de Miranda 
Rangel, Anderson Mendonça de Moura, Luiz Fernando 
Silva Caldas, Frederico Leandro Gomes, Joao Menezes 
Sobrinho, Luiz Carlos Garcia Coelho Junior

05/05 Lourdes Paiva Mello, Ana Maria de Medeiros 
Dantas, Paulo Josetti Junior, Irineu Francisco de Oliveira 
Neto, Armando Teodoro Almeida Neto, Pedro Henrique 
de Castro Barreto, Bernardo Almeida Britto Garcia, 
Frederico Jose da Silveira Monteiro

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Ronny de Souza Machado, Mariana Nogueira da Gama Cordeiro Sá Teles, Letícia Serejo de Jesus, Carlos Alberto Depaule Fonseca, 

Mahita Diegoli Gontijo Melo, Vinícius Silva Pacheco
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

A Palestra ‘A Doceira da Casa da Ponte’, ministrada 
pela escritora Sônia Helena, será realizada nesta quinta-
feira, dia 04 de maio. O evento é uma realização da 
Diretoria Cultural, em parceria com o grupo Livros e 
Raquetes. O Diretor Cultural, Carlos Santiago, convida 
os Sócios para a palestra, que vai falar da trajetória de 
vida de Cora Coralina, seu surgimento como escritora, 
da receptividade de seus livros e de características de 
suas obras. Na ocasião, serão sorteados dois livros da 
escritora Cora Coralina. A palestra será realizada no 
Salão Social, às 19h30. 

Na última quinta-feira (20), a Diretoria Cultural, 
em parceria com a Casa das Artes, realizou o evento de 
abertura da exposição coletiva “Revelações”. Orientados 
pela professora Jaqueline, os alunos buscaram evidenciar 
suas percepções por meio de suas belas obras. Ao todo, 
45 telas compõem a exposição. O vernissage contou 
com a presença do Comodoro Edison Garcia e mais de 
200 pessoas, entre Sócios e convidados. O público foi 
presenteado com uma audição musical executada pelo 
pianista Arturo Sampaio, com o dueto piano e flauta por 
Roberta Blass e Leonora Vieira. 

As pinturas em tinta a óleo e acrílico ficarão expostas 
para visitação até o dia 03 de maio, das 8h às 22h, nos 
dias úteis (aberto ao público), e das 08h às 18h, aos finais 
de semana e feriados (somente Sócios e convidados). 
O Diretor Cultural, Carlos Santiago, convida os Sócios 
a prestigiarem a exposição, que prima por evidenciar 
o talento dos artistas participantes. “Esta semana, a 
exposição “Revelações”, recebeu uma visita especial: 
mais de 100 alunos do CIATE, que puderam apreciar os 
belos trabalhos dos artistas”, contou o diretor.

encontro literário sobre cora 
coralina será nesta quinta

Vernissage da exposição coletiva 
“revelações”

CuLturAL


