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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

Na próxima segunda-feira, dia 23 de outubro, 
terá início um dos maiores torneios de Tênis 
realizados pelo Iate Clube de Brasília, o Century 

Open (masculino) e o Ladies Open (feminino) 2016. Esta 
é a 13a edição do tradicional torneio de duplas, que será 
realizado nas quadras de saibro do Clube.

 
Para participar, a somatório das idades dos integrantes 

das duplas masculinas deve ser no mínimo de 100 anos 
e, no caso das mulheres, 75 anos. As inscrições foram 
encerradas na última quarta-feira, dia 18, e participarão 
do torneio mais de 90 duplas.

 
Os jogos serão realizados à noite, a partir das 18h30, 

de segunda até sexta-feira, dia 27. As semifinais serão no 
sábado, dia 28, a partir das 09h30. As finais ocorrerão 
no domingo, dia 29, também a partir das 09h30.

 
No masculino, o torneio será disputado em quatro 

categorias: especial, nível A, nível B e nível C (definido 
pelo melhor jogador da dupla). No caso do Ladies Open, 
o torneio será disputado em duas categorias:  nível A 

XIII CENTURY OPEN E LADIES OPEN DE TÊNIS 
COMEÇA NESTA SEGUNDA-FEIRA

e nível B (definido pela melhor jogadora da dupla). 
Professores, profissionais, juvenis e primeiras classes de 
Brasília jogam a categoria especial. A disputa será no 
formato melhor de três sets, sendo o 3º set um “super 
tiebreaker”.

 
O objetivo é promover a troca de experiências e 

a interação entre os atletas mais experientes e os mais 
jovens, reunindo duplas de alto nível técnico, além 
de se tornar um momento de confraternização. “O 
Century Open e o Ladies Open são considerados pelos 
tenistas brasilienses os torneios mais emblemáticos e 
mais esperados da modalidade, tanto pela qualidade 
na organização geral como na beleza dos troféus 
presenteados aos vencedores, além do tratamento 
diferenciado dado aos tenistas inscritos nos referidos 
eventos”, disse o 1º Vice-comodoro e Vice-diretor de 
Tênis, Gilson Machado da Luz.

 
As informações sobre as chaves e a programação 

dos jogos estão disponíveis no site do Iate, desde o dia 
20 de outubro.
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IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MESA DIRETORA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 006/2017

A MESA DIRETORA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE 
BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando 
a decisão tomada na reunião realizada nesta data e, em atendimento ao disposto 
no § 2º do art. 88 do Estatuto, após ouvir a Comissão constituída pela Decisão nº 
014/2017, composta pelos Conselheiros Maurício Carneiro de Albuquerque, José 
Carlos Damásio e Marcos Gustavo Sperandio, R E S O L V E, aprovar, nos termos 
do parecer da referida comissão, a proposta do Conselho Diretor de contratação de 
empresa para o fornecimento de estações de trabalho (desktops) e computadores 
portáteis (notebooks), para complementar mais 25% do Projeto de Revitalização do 
Parque Tecnológico do Iate, iniciado há dois anos. 

Brasília, 19 de outubro de 2017.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

    CÉSAR RODRIGUES ALVES                   MAURO DINIZ BRUMANA
           1º vice-Presidente                                 2º vice-Presidente

       JOÃO LIMA BASTOS                     CARLOS ALBERTO CARDOZO
             1º Secretário                                          2º Secretário

ATOS E CONTRATOS CONSELHO DELIBERATIVO

GESTÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 03/2017

O Iate Clube de Brasília, na forma do artigo 56 de seu Estatuto, 
NOTIFICA os sócios proprietários de título  patrimonial com as 
numerações abaixo relacionadas seus herdeiros ou sucessores, para 
dentro do prazo de 10 (dez) dias regularizem sua situação junto à 
Diretoria Financeira, na Sede do Clube, no SCEN Trecho 02, conjunto 
04 – Brasília-DF.

Findo este prazo e não havendo quitação dos débitos, o sócio será 
excluído do quadro social, na forma estatutária.

R/0041
P/0121
P/1267
P/1656
P/3015
P/3151

Brasília, 17 de outubro de 2017.

 CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Diretor Secretário

Na manhã da última sexta-feira (20), o comodoro 
Edison Garcia assinou um contrato de parceria com 
o Banco Santander. Na reunião estavam presentes  o 
Presidente do Conselho Deliberativo e comodoro eleito, 
Rudi Finger, o Diretor financeiro, João Wellisch, o Diretor 
de Administração e RH, Helton Costa, e representando o 
Banco Santander, Jader Barbosa de Souza Jr.

 
As tratativas para a parceria firmada começaram 

com a proposta do Comodoro Edison Garcia ao Banco 
Santander para que patrocinasse o Iate in Concert 2017. 
Em contraproposta, a instituição ofereceu um aporte de 
50 mil por ano de patrocínio, tendo como contrapartida 
a operação financeira do pagamento dos salários dos 
funcionários. Com o objetivo de dar transparência e 
competitividade à operação, o Diretor Financeiro João 
Wellisch fez proposta semelhante ao Banco do Brasil, 
quem detém hoje a folha, e ao Banco Itaú, sendo 
que ambos não ofereceram nenhuma vantagem ou 
contrapartida, tendo se limitado a mostrar interesse pela 
folha.

Diante do fato de que só o Santander ofereceu 
aporte financeiro ao Iate, o Conselho Diretor aprovou o 

Iate firma contrato de parceria com o Banco Santander 
andamento das negociações, que foram acompanhadas 
pelo Presidente do Conselho Deliberativo Rudi Finger, 
que aprovou a negociação bem-sucedida. “É importante 
buscar alternativas mais vantajosas para o Clube, e 
essa parceria é um bom exemplo. Além de garantir 
recursos para eventos relevantes como o Iate in Concert, 
ainda irá oferecer mais uma opção de terminal de 
autoatendimento no Clube,  o que beneficia os nossos 
Associados”, comentou.

 Nos termos do acordo, o Santander irá proporcionar 
ao Iate o aporte de patrocínio de 250 mil reais em quatro 
anos, a maior cota de patrocínio conquistada pelo Iate 
Clube de Brasília em toda a sua história. A contrapartida 
por parte do Clube será a disponibilização dos 
serviços bancários para os funcionários, como folha de 
pagamento, pelo período de cinco anos. Também ficou 
acertado que os caixas automáticos do Banco do Brasil 
permanecem instalados no Iate, com a implantação de 
mais um terminal, agora do Santander, à disposição dos 
Associados e funcionários.

O contrato não prevê exclusividade de patrocínio 
para o Santander, o que significa que o Iate tem liberdade 
de captar recursos junto a outros bancos para patrocinar 
eventos esportivos. A parceria firmada também pode ser 
rescindida a qualquer tempo pelo Clube sem cláusula de 
multa, prevendo apenas a suspensão dos pagamentos do 
patrocínio ou devolução do valor referente ao ano, caso 
o patrocínio já tenha sido pago.

O Comodoro Edison Garcia comentou a parceria. 
“O acordo com o Santander foi muito interessante para o 
Iate, que não vinha recebendo nenhum bônus dos outros 
bancos. Pela primeira vez um banco conveniado com 
o iate firma uma linha permanente de patrocínio para 
o clube. O Iate in Concert dos próximos 4 anos estão 
garantidos com esse aporte do Santander”, finalizou. 
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GESTÃO

Nos próximos dias, a comodoria irá enviar ao 
Conselho Deliberativo uma proposta para readequação do 
ponto de abastecimento. Com a publicação do acórdão 
do Tribunal Regional Federal da 1° Região, ficou firmado 
o entendimento de que, com a alteração normativa 
promovida pela  Resolução da ANP N° 12/07, o Ponto de 
Abastecimento só está autorizado a abastecer veículos de 
propriedade do Clube.

Apesar da norma ter sido modificada em 2007, a ANP 
não sinalizou e nem notificou o Iate para se adequar às 
mudanças, tendo, inclusive, renovado a concessão nesse 
período. Somente em 2014 a ANP passou a alegar a 
proibição para venda para Sócios, o que foi questionado 
pelo Iate em todas as esferas administrativas e judiciais 
possíveis. Contudo, com a decisão consolidada do TRF1 de 
que o ponto de abastecimento poderá somente atender aos 
veículos do Iate, a gestão realizou um estudo para buscar 
soluções para restabelecer o atendimento ao Associado. 

A Comodoria, após análises detalhadas, entende que 
a solução que melhor atende às necessidades do Clube 
é a criação de uma Pessoa Jurídica para comercializar 
combustível para os Sócios. Neste caso, o ICB protocolará 
na ANP o pedido de conversão de ponto de abastecimento  
para posto revendedor. Outra alternativa seria a concessão 
do espaço para alguma empresa revendedora de 
combustível, por intermédio de processo licitatório, ao 
exemplo de postos que já funcionam em outros clubes, 
como o Cota Mil e o Iate Clube do Rio de Janeiro. A decisão 
sobre qual a melhor alternativa para o Clube deverá ser 
tomada em conjunto pelo Conselho Diretor e o Conselho 
Deliberativo.

A proposta de se constituir uma Pessoa Jurídica 
retomar o serviço de abastecimento para os Sócios 
vem sendo trabalhada pela gestão desde 2015, com a 
atuação do ICB junto ao GDF para que o Projeto de Lei 
(PL) autorizando a mudança de destinação de terrenos de 
shopping e supermercados para a construção de postos de 
abastecimento também previsse clubes, o que foi garantido 
por meio de emenda parlamentar apresentada ao PL. Com 
a aprovação da Lei, bem como a Lei Complementar que 
regulamenta o tema, os clubes podem destinar parte de seu 

Comodoria envia ao Conselho Deliberativo proposta de readequação do 
ponto de abastecimento

FUTEBOL

Hoje, dia 21 de outubro, será a grande final do 
Torneio Interno Infantil Champions League 2017, das 9h 
às 12h. O campeonato, que teve início no dia 23 de 
setembro, foi promovido pela Escolinha de Futebol do 
Iate, envolvendo as categorias Chupetinha, Fraldinha e 
Pré-mirim, no qual os atletas disputam os jogos utilizando 
uniformes dos times da Champions League: Real Madrid, 
Barcelona, Bayer de Munique e Manchester City.

Final do torneio infantil Champions 
League

terreno para uso de posto de revenda, pagando uma taxa 
de mais valia pela mudança de destinação. 

Com a decisão do TRF1, tomou-se a decisão de solicitar 
junto à ANP a reabertura do ponto para o atendimento 
dos veículos e embarcações do Clube, que vinham sendo 
abastecidos em postos de gasolina regulares, o que vinha 
aumentando os gastos do ICB com combustível para a 
frota. Os lacres foram retirados na última sexta-feira (20).

CIATE

O time do CIATE foi o grande vencedor da Copa SESC 
de Futsal, realizada no Guará no último fim de semana. 
A turminha conquistou o bicampeonato na categoria 
sub9, ao vencer o Sesc Taguatinaga Norte na final. O Iate 
também levou os títulos de goleiro menos vazado, com 2 
gols, para Guilherme Pires, e de artilheiros, com 3 gols, 
para Daniel Padilha e Alan Lopes. Também integram o 
time do CIATE: Guilherme Barral, Guilherme Chaves, 
Vítor Colodette, Maurício Aragão, Pedro Augusto Silva, 
João Vitor Chacon, Luis Felipe Mourão e Danilo Castro, 
orientados pelo técnico Wilson Júnior e pelo auxiliar 
Alexandre Morachir. Confira o placar:

CIATE é bicampeão da Copa SESC de 
Futsal

1° jogo: CIATE 3x0 Sesc Taguatinga Norte
2° jogo:CIATE 1x1 Sesc Ceilândia
Semi-final: CIATE 6x1 Sesc Guará
Final: CIATE 2x0 Sesc Taguatinga Norte
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TÊNISRH

Nos dias 7 e 8 de outubro, foram realizadas as 
finais da Copa Iate de Duplas de Tênis. O torneio reuniu 
74 duplas dentro das categorias: abaixo de 45 anos 
masculino, entre 46 e 55 anos masculino, entre 56 e 65 
anos masculino, acima de 66 anos masculino e femininas 
abaixo de 55 anos. Confira os resultados do torneio:

Na última sexta-feira, dia 20, os atletas do Tênis 
do Iate receberam as quadras 12 e 13 da modalidade 
totalmente restauradas. Foram realizados, pela 
Engenharia, os serviços de raspagem, lixamento e 
aplicação de camadas sucessivas de resinas (a base de 
emulsão asfáltica especial, tec 200 a base de emulsão 
acrílica, resina acrílica tec 300 coloridas e resina LB cola 
industrial). Para finalização, foi realizada a pintura das 
faixas de demarcação na cor branca. Além disso, nas 
quadras 1 e 2, as lâmpadas foram trocadas pelas de LED, 
mais econômicas.

O Setor de Recursos Humanos do Iate Clube 
foi o grande vencedor do Prêmio Ser Humano 
Brasília 2017, no Eixo Gestão de Pessoas, Categoria 
Organizacional, com o trabalho “Entrelaçando Gerações: 
Apadrinhamento Digital”. O prêmio, promovido pela 
ABRH-DF (Associação Brasileira de Recursos Humanos), 
foi entregue na última quarta-feira, dia 18, no Encontro 
Anual de Recursos Humanos do Planalto Central – 
27º Encontrarh, em cerimônia realizada no Centro 
de Convenções Israel Pinheiro, com as presenças do 
Comodoro Edison Garcia, do Diretor Secretário Carlos 
Alberto Ferreira Júnior e do Diretor Administrativo e 
de RH, Helton Costa. Na ocasião, a gerente do setor, 
Fernanda Sales, apresentou o projeto vencedor aos mais 
de 300 profissionais de RH participantes do evento. 

O Iate recebeu um Certificado de Premiação, troféu 
e o Selo de Excelência em Gestão de Pessoas 2017/2018. 
Como levou o 1º lugar, o projeto vai concorrer ao prêmio 
nacional 2018 com todos os vencedores dos demais 
estados brasileiros. Desenvolvido pelo RH, em parceria 
com a TI, o projeto teve como objetivo treinar e capacitar 
os colaboradores Baby Boomers e da Geração X (com mais 
idade) para a utilização do sistema integrado de gestão 
do Clube, com a ajuda dos colaboradores da Geração Y 
(mais jovens). “Durante os treinamentos para o uso do 
sistema identificamos que os mais velhos apresentavam 
dificuldades no uso da ferramenta, faltavam às aulas ou 
tiravam notas mais baixas”, explicou Fernanda. “Assim, 
contamos com a importante ajuda dos colaboradores 
mais jovens, já acostumados ao uso de tecnologias, 
para ajudá-los a ter mais intimidade com esse mundo”, 
continuou.

Segundo Fernanda, tudo começou com a introdução 
desses colaboradores às redes sociais. “Além de quebrar 
a natural resistência, foi uma forma leve de deixá-
los familiarizados ao uso de tecnologias, facilitando o 
entendimento dos sistemas informatizados”, disse.

O Prêmio Ser Humano Brasília 2017 tem como 
objetivo reconhecer, disseminar e premiar boas práticas 
e bons trabalhos acadêmicos que visem a gestão e o 
desenvolvimento de pessoas no ambiente de trabalho, 
bem como a responsabilidade social corporativa e o 
desenvolvimento sustentável.

Copa Iate de Duplas

Quadras de tênis renovadas

Projeto de RH do Iate é premiado

CATEGORIA ABAIXO DE 45 ANOS MASCULINA
Campeão Rodrigo Starling/ Rogério Coimbra
Vice Campeão Jean Muniz/ Rodrigo Patier

CATEGORIA ENTRE 46 E 55 ANOS MASCULINA
Campeão Carlos Murilo/ Christian Neder
Vice Campeão Marcelo Klimkievicz/ Henrique Soares

CATEGORIA 56 E 65 ANOS
Campeão José Damásio/ Roosevelt Loureiro
Vice Campeão Gilson Luz/ Omar Silva

CATEGORIA ACIMA DE 66 ANOS MASCULINA
Campeão Roberto Ludwig/ Altair Da Silva
Vice Campeão Walmir Silva/ Ricardo Oliveira

CATEGORIA FEMININA ABAIXO DE 55 ANOS
Campeã Rosa Okamura/ Adriana Soares
Vice Campeã Lara Castro/ Ana Dantas
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BEACH TENNIS NÁUTICA

Uma equipe formada integralmente por Sócios 
do Iate Clube de Brasília foi a vice-campeã Brasileira 
na Categoria Master 45+, na Copa das Federações de 
Beach Tennis, realizada em Florianópolis, de 12 a 15 
de outubro. São eles: Eliane Moisés, Valéria Oliveira, 
Marcelo Kimklievick e Edward Borba. O Iate teve 10 
atletas da modalidade convocados pela Federação 
Brasiliense de Tênis para compor a delegação de 16 
atletas que representaram o Distrito Federal. A Copa 
traz as emoções das areias da praia para a Semana Guga 
Kuerten, que acontece todos os anos em Santa Catarina.

O Iatista Edward Borba também foi o capitão da 
delegação do DF e explicou que neste campeonato, o 
formato foi diferente do convencional, já que as disputas 
eram por equipes, em times de quatro pessoas, sendo 
dois homens e duas mulheres (Time Cup). “Esta foi a 
primeira vez que foi montada uma equipe a partir de 
seletiva técnica feita pela Federação Brasiliense de 
Tênis. Não conhecíamos o nível das seleções dos outros 
estados e percebemos que foi extremamente elevado. 
Fomos com vontade de uma participação competitiva, 
mas o vice-campeonato foi uma grata surpresa. Foi uma 
experiência fantástica, num evento de grande dimensão 
com muita troca de experiências. Foi o melhor evento 
nacional que eu já participei em toda a minha trajetória 
no esporte”, contou o atleta.

A tenista Valéria Oliveira também falou da 
experiência no torneio: “Enfrentamos equipes de alto 
nível no cenário nacional e graças ao apoio do Iate 
Clube, tanto na infraestrutura proporcionada quanto 
na gestão de nossa modalidade, os resultados estão 
aparecendo. Um agradecimento especial ao Comodoro 
Edison Garcia e equipe pelo apoio dado ao Beach Tennis 
e aos atletas Iatistas que tão bem representaram nossa 
Unidade da Federação e acima de tudo nosso querido 
Clube”, disse.

Nos dias 21, 22, 28 e 29 de outubro acontecerá o 
Campeonato do DF da Classe Optimist. Este evento será 
o último de 2017 válido para o ranking da classe, cujos 
vencedores serão indicados pela Federação Náutica 
de Brasília para receber a Bolsa Atleta do Governo de 
Brasília. Confira a programação completa:

Iatistas levam o vice-campeonato na 
Copa das Federações de Beach Tennis

Campeonato do DF da Classe 
Optimist

DATA HORÁRIO ATIVIDADES

21/out (sábado) 8h45/ 9h30 Reunião de participantes (Espaço 
Gourmet da Náutica) Regatas

22/out (domingo) 9h30 Regatas
28/out (sábado) 9h30 Regatas
29/out (domingo) 9h30 Regatas
29/out (domingo) 9h30 Após as regatas Regatas Premiação

No dia 02 de outubro, o Iate Clube de Brasília 
recebeu os 60m de cais flutuante. O objetivo é desafogar 
a demanda de Sócios por local de atracação nos dias de 
maior movimento, além de beneficiar mais 12 Associados 
que queiram atracar veleiros. A inauguração do Cais será 
no dia 29 de outubro. 

Inauguração do Cais Flutuante

JUDÔ

Será realizada no próximo sábado, dia 28 de outubro, 
a Troca de Faixa do Judô, no Ginásio de Esportes, às 10h. 
A Diretoria de Esportes Individuais convida todos os 
judocas alunos do Iate a participar do evento.

Troca de Faixa
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A equipe master de 
Natação do Iate Clube de 
Brasília continua a fazer 
bonito nas piscinas do DF. 
Na VI Etapa do Circuito 
Master 2017, realizada 
no dia 7 de outubro, na 
Associação do Pessoal da 
Caixa Econômica Federal 
(Apcef), o atleta Guilherme 
Miranda Rabelo bateu 
o recorde brasileiro nos 
100m costas. Quase 
todos os nadadores do 
Iate que participaram 
da competição foram 
campeões em pelo menos 
uma prova. Ao todo, 
ganharam 10 medalhas 

de ouro, 3 de prata e 8 de bronze.O campeonato foi 
organizado pela Associação Brasiliense Masters de 
Natação (ABRAMN). A última competição master do ano 
está prevista para o início de dezembro, na Secretaria 
de Esporte, Turismo e Lazer do DF (ex-Defer). Veja os 
resultados da equipe do Iate:

ANIVERSARIANTES
21/10 Adriano Peixoto Santos, Alvaro Alberto de Araujo 
Sampaio, Luis Carlos Fernando P. M. Bar. Fonseca, Joao 
Luiz Melo Novaes, Dorival Alves de Sousa, Urania Aviani 
Juca, Marcus Vinicius de Lucena Heusi, Eliane Aparecida 
Agatti Dos Santos, Marcus Vinicius Osorio Maroccolo, 
Aloysio Novais Teixeira, Maria de Fatima Lordes Saliba, 
Jose Adroaldo Nobrega de Queiroz, Eider Alves de Faria 
E Queiroz, Adriano Alexander Saliba, Ildeu Geraldo 
Magela Vargas , Ronaldo Cid de Alcantara, Wilson Jose 
Campos Dessen, Aureliano Dias Lustosa Filho, Gabriel 
Machado de Freitas, Valeria Prado Arcirio de Oliveira 
Braga, James Augusto Siqueira, Taina Silva Carneiro , 
Marcelo Dias Godoy, Maria Nazareth Medeiros Nobrega

22/10 Cecilia Maria Parlato, Leticia Castello Branco 
Liotto, Eduardo Bonifacio Ferreira, Paulo Uchoa Ribeiro, 
Rafael Gadia,  Andre Jacomo de Paula Pinto, Denise Rivas 
de Almeida Fischer, Rodrigo Rafael Cauhy Wanderley, 
Gotardo Machado de Souza Junior, Renato Wilson 
Chaves Lima Junior, Roseli Perdiz de Jesus, Joao Marques 

da Cruz Neto, Vitorio Augusto de Fernandes Melo, Silvia 
Maria Ferreira Guimaraes, Frederico Cabral de Menezes, 
Ludmila Aboudib Campos, Patricia Maria Duarte Dias 
Cunha

23/10 Carlos Bruno Ferreira da Silva, Marco Antonio Rego 
Goncalves Nunes, Renata Verissimo Gomes, Gladson 
Rogerio de Oliveira Miranda, Pedro Rocha de Moraes, 
Pedro Calmon Mendes, Debora Franco de Oliveira 
Araujo, Ludmilla Chaves de Amorim, Maria do Socorro P. 
Pessoa Guerra, Mildes Angelini Vidigal de Oliveira, Joao 
Gilberto de Carvalho Accioly

24/10 Bruno da Rocha Moreira Rezende, Simone Azeredo 
Goldner Rodrigues, Debora Barbosa Lima Aboudib, 
Ernesto Mustafa Vieira, Esmeralda De Carvalho Monteiro 
Guedes, Rafael De Aguiar Barbosa, Renato Leite Ramos, 
Alberto Moreira De Vasconcellos Filho, Wilson Pereira De 
Carvalho, Claudionor Moura Nunes Junior, Adriana De 
Souza Gnone

25/10 Wania Mara De Melo Aguiar, Savio De Faria 
Caram Zuquim, Durval Barbosa Rodrigues, Bruno Ganem 
Versiani, Alexandre Assucena De Vasconcellos, Cristiano 
Cesar Soneghet Baiocco, Joao Bosco Costa Dias, Felipe 
Rocha De Morais, Ana Lucia Palmeira Pereira Chaves, 
Nara Cavalcante De Medeiros

26/10 Eudes Fernandes de Andrade, Roberto Martins de 
Miranda, Joao Henrique Zullo Castro, Rodrigo Mourao 
Cysne, oao Marcos de Azevedo Mesquita, Alcides de 
Albuquerque R. E Silva, Andre Kluppel Carrara, Patricia 
Pimpao de Paula, Iracema de Faria Malheiros, Temistocles 
Grossi

27/10 Marcello Cardoso Duarte, Karim Eid Tavares de 
Araujo, Geilza Fatima Cavalcanti Diniz, Orion Elvidio 
Leite Filho, Lucio Abreu Rosa Miari, Diana Lucia Moura 
de Pinho, Walmir Cordeiro Martins Dda Silva, Dario de 
Souza Clementino, Nathaniel Senos Bloomfield, Maria 
Rosa Ferreira Falluh, Paulo Eduardo Pinto De Almeida, 
Candice Ludwig Romano, Ana Cecilia Ribeiro Dornelles, 
Gilberto Guimaraes Mendes Junior

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Julio César Pinto, Evenin Eustaquio de Avila, Daniela Ribeiro Cordeiro Russomano, Taisa Maria Viana Anchieta, José Tadeu Fanis Júnior

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
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DIRETORES DO DIA

21/10/2017 (Sábado)
José Gustavo Alvarenga
22/10/2017 (Domingo)

 João Alfredo Uchoa

NATAÇÃO

O Sócio e nadador da equipe master do Iate, 
Zeno William Dias, obteve uma excelente atuação no 
Campeonato Mundial de Polícia e Bombeiro (World 
Police and Fire Games – WPFG 2017), realizado em Los 
Angeles (EUA), durante o mês agosto. O atleta conquistou 
nove medalhas nas provas de natação, sendo ouro nos 
100m Borboleta, prata nos 50m Borboleta e bronze nos 
100m, 200m e 400m nado livre. Zeno ainda faturou outra 
medalha de ouro e três de prata nos revezamentos nado 
livre e medley em parceria com policiais norte-americanos.

“Fiquei surpreso com meu próprio desempenho. 
Minha ideia era tentar ganhar medalhas em algumas provas, 
porém conquistei em todas que competi”, contou o atleta. 
Esta foi a participação de Zeno no evento, que acontece a 
cada dois anos e reúne policiais e bombeiros de todos os 
cantos do planeta. Sua primeira participação foi em 2011, 
em Nova York, onde ganhou um ouro, uma prata e dois 
bronzes. No mundial, Zeno era integrante da delegação 
brasileira, que teve participação recorde em medalhas e 
em número de participantes.

Nadador Master do Iate é destaque 
no Mundial em Los Angeles

Nadador do Iate bate recorde 
brasileiro

Beatriz de 
Mendonça 1º 200m livre 3º 50m livre

Edward Cattete 1º 100m costas 3º 50m peito 3º Revezamento 4x50 livre 
masculino

Fabio Costa 1º 200m livre 1º 100m 
costas 3º Revezamento 4x50 livre 

masculino
Guilherme Rabelo 1º 100m costas 1º 50m livre
Gustavo Faria 1º 50m livre 2º 50m peito 3º Revezamento 4x50 livre 

masculino
Helane 
Magalhães 1º 200m livre 2º 100m 

costas
Leandro Bressan 1º 50m peito 1º 200m livre
Marcelo Bressan 3º 50m peito 6º 50m livre
Pedro Cunha 8º 50m livre

Zeno Dias 2º 100m bor-
boleta 3º 50m livre 3º Revezamento 4x50 livre 

masculino


