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informe semanal do iate clube de brasília                                                              edição nº 07, 18 a 24 de fevereiro de 2017

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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

No Iate Clube de Brasília, o Carnaval será 
animado para toda a família! A largada será 
dada hoje, a partir das 13h, com a tradicional 
Feijuca do Iate, com shows de Adriana 

Samartini e da banda Coisa Nossa. Sucesso absoluto 
de vendas, os ingressos foram esgotados dias antes do 
evento.

Boteco da Folia - Na sexta-feira, dia 24 de fevereiro, 
será a vez do Emiate, que vai promover o Boteco da 
Folia, às 20h, no Espaço Poliesportivo Sul (Bar da 
Peteca). O evento carnavalesco é aberto aos Sócios e 
seus convidados e haverá música ao vivo, com samba 
e marchinhas. O concessionário estará funcionando 
para a venda de comida de boteco e bebidas. Mais 
informações: 3329-8745.

Matinê da Alegria - Já parte integrante do calendário 
de carnaval da capital, a Matinê da Alegria será no 
domingo, dia 26 de fevereiro, das 15h às 19h, no Salão 
Social. A edição deste ano tem como tema “O Mundo 
da Fantasia”, de forma a estimular a imaginação e o 
uso dos mais diversos adereços para que as crianças 
venham fantasiadas para pular o carnaval.  A criançada 
vai poder dançar ao som do mais variado repertório, 
com as tradicionais marchinhas e as músicas mais 
tocadas da atualidade. A diversão ficará por conta de um 
grupo de animação infantil, que vai organizar diversas 

Carnaval para toda a Família Iatista

brincadeiras,  pintura de rosto e performance com 
personagens infantis. 

No dia da Matinê haverá venda de lanche com as 
comidinhas preferidas da garotada: pipoca, algodão 
doce, crepes, mini pizza, churros, hambúrguer e batata 
frita. Para beber, refrigerante, água e suco.  A entrada 
é gratuita para os Sócios. Convidados de até 04 anos 
de idade não pagam. Para crianças de 05 a 08 anos, os 
ingressos custam R$ 20, e acima de 09 anos e adultos, 
R$ 40,00. A venda dos ingressos terá início neste sábado, 
dia 18, na Tesouraria do Clube. Serão vendidos ingressos 
também no dia do evento (sujeito à disponibilidade).

Conforme a exigência da Lei 8069/90 Art 243, crianças 
e adolescentes deverão trazer seus documentos oficiais de 
identificação.

Curiosidade - O carnaval consiste nos três dias de folia 
que precedem a quarta feira de cinzas. A festa chegou ao 
Brasil por volta do século XVII, influenciado pelas festas 
da Europa, especialmente Itália e na França, onde eram 
realizados desfiles urbanos, com máscaras e fantasias. 
Personagens como o pierrô e a colombina foram logo 
incorporadas ao carnaval brasileiro. No início, as festas 
de carnaval aconteciam apenas nas ruas, com desfiles de 
fantasias, e depois passaram a ser realizadas também nos 
clubes, com as tradicionais marchas, os sambas e os frevos.
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Atos e ContrAtos

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DIRETOR

Decisão nº 04/2017

O CONSELHO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA no uso de suas atribuições conferidas 
no Estatuto do Clube, bem como, a deliberação na 30ª Reunião Ordinária, biênio 2015/2017, 
realizada em 23 de janeiro de 2017, sobre o Processo Administrativo nº 24/2016, 
RESOLVE
Art. 1º. Aplicar a pena de Suspensão pelo prazo de 15 (quinze) dias, ao sócio, Sr. J. P. S. A. T., 
dependente título US/2796, prevista no inciso VII, 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, e o 
cumprimento da penalidade se iniciará a partir do dia 21 de fevereiro de 2017.
Brasília, 06 de fevereiro de 2017.

Edison Antônio Costa Britto Garcia
Comodoro

Carlos Alberto Ferreira Junior
Diretor Secretário

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DIRETOR

Decisão nº 02/2017

O CONSELHO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA no uso de suas atribuições conferidas 
no Estatuto do Clube, bem como, a deliberação na 30ª Reunião Ordinária, biênio 2015/2017, 
realizada em 23 de janeiro de 2017, sobre o Processo Administrativo nº 20/2016, 
RESOLVE
Art. 1º. Aplicar a pena de Suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias, ao sócio Sr. D. M. R. título 
patrimonial especial UE/3002, prevista no inciso II, 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, e o 
cumprimento da penalidade se iniciará a partir do dia 21 de fevereiro de 2017.

Brasília, 06 de fevereiro de 2017.

Edison Antônio Costa Britto Garcia
Comodoro

Carlos Alberto Ferreira Junior
Diretor Secretário

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DIRETOR

Decisão nº 05/2017

O CONSELHO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA no uso de suas atribuições conferidas 
no Estatuto do Clube, bem como, a deliberação na 31ª Reunião Ordinária, biênio 2015/2017, 
realizada em 06 de fevereiro de 2017, sobre o Processo Administrativo nº 27/2016, 
RESOLVE
Art. 1º. Aplicar a pena de Suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias, ao sócio, Sr. H. F. S., título 
P/0967, em razão da prática da conduta descrita no inciso VI, do artigo 42 do Estatuto do Clube.

Brasília, 08 de fevereiro de 2017.

Edison Antônio Costa Britto Garcia
Comodoro

Carlos Alberto Ferreira Junior
Diretor Secretário

Com a presença de 52 pais e responsáveis das 
crianças da Escolinha de Natação, foi realizada, no 
dia 11 de fevereiro, uma reunião com a Vice-diretoria 
de Esportes Aquáticos, a Coordenação da Natação e a 
Supervisão da Secretaria de Esportes Individuais.

O novo Vice-diretor de Esportes Aquáticos, Edward 
Cattete, foi apresentado formalmente aos presentes  
e falou sobre as mudanças para o ano de 2017. A 
Coordenadora de Natação, Fernanda Nogueira, abordou 
assuntos referentes à metodologia e sobre a sua equipe 
de natação. Após a explanação das novas orientações, 
foi realizada uma sessão de perguntas e respostas com a 
demanda dos presentes.

Confira os principais assuntos tratados na reunião:

Vem aí o 1º Torneio de Buraco do ano do Iate Clube 
de Brasília! O evento é exclusivo para Sócios e será nos 
dias 11 e 12 de março, a partir das 10h. As inscrições 
estão abertas e podem ser feitas na Secretaria de Esportes 
Coletivos ou Cyber Café.

reunião com pais da escola de 
natação

1º torneio de buraco 2017

nAtAção

CArtAs

1. Apresentação da equipe de Natação e organograma 
da área esportiva;
2. Resumo da Metodologia do Gustavo Borges 
aplicada na Escola de Natação, objetivos, número de 
professores e alunos  por turma;
3. Informações do programa da Escola de Natação 
para Bebês;
4. Explicação do funcionamento da lista de espera 
por uma vaga;
5. Agora os alunos que frequentam as aulas de 
terças e quintas-feiras, também poderão frequentar 
as aulas sextas-feiras;
6. Apresentação do calendário 2017 de atividades 
da Natação e o novo regulamento dos projetos 
esportivos.

ConseLHo DeLIBerAtIVo
IATE CLUBE DE BRASÍLIA

CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, C O N V O C A os senhores integrantes do Colegiado, 
composto por Conselheiros Natos, Efetivos e Suplentes convocados, com direito a voz e voto, para 
a REUNIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 76, I, “c”, do Estatuto, e, a seguir, para a REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA, prevista no art. 76, II, do mesmo diploma legal, a serem realizadas no dia 
21 (vinte e um) de fevereiro de 2017, terça-feira, na Antiga Sede do Clube, 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 das Atividades do Conselho Diretor, inclusive quanto aos 
investimentos previstos e executados, referentes ao 2º semestre de 2016.
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Item I – Submeter à apreciação do Conselho Deliberativo o parecer da Comissão que analisou o 
processo de licitação para aquisição de refletores de LED para iluminação das quadras de Tênis 
nºs 4, 5, 6, G1 e G2 (Concorrência nº 007/2016); bem como sobre a solicitação do Sr. Comodoro 
de dispensa dos processos licitatórios para a etapa seguinte, ou seja, iluminação das quadras de 
Tênis nºs 1, 2 e 3; e das 7 (sete) quadras de areia do Espaço Poliesportivo Sul (Estatuto, arts. 75, 
X, e 88, § 2º).   

Item II – Assuntos Gerais.

Brasília, 8 de fevereiro de 2017.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo
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Aos interessados em ingressar na Escola de Vela 
Infantil do Iate Clube de Brasília, que tenham idade 
entre 7 e 14 anos, a Diretoria de Esportes Náuticos 
informa que estão abertas as inscrições para o curso. As 
aulas terão início no dia 11 de março e são gratuitas. 
O barco (Optimist), materiais e colete salva vidas são 
oferecidos pelo Iate, sem custo para os alunos. As aulas 
são realizadas aos sábados e domingos, 9h30 às 12h30. 
As vagas são limitadas! Há, ainda, disponibilidade do 
Curso de Windsurf, no valor de R$ 300. São cinco aulas 
com duração de 1h30 cada, que acontecem aos finais de 
semana. Informações na Secretaria de Esportes Náuticos, 
telefones 3329-8747 e 3329-8748.

venha velejar conosco! 

Os vencedores do Concurso de Fotografia 2017 
do Iate Clube de Brasília foram anunciados na última 
quarta-feira (15), em cerimônia realizada no Iate TV, 
com as presenças do Comodoro Edison Garcia, do 
Presidente do Conselho Deliberativo, Rudi Finger, do 
Diretor Cultural, Carlos Santiago, e demais integrantes 
dos conselhos Diretor e Deliberativo do Clube. Os 20 
Sócios inscritos no concurso foram homenageados 
na ocasião e receberam certificados de participação. 
Estiveram presentes no evento, ainda, o fotógrafo Célio 
de Melo Costa, que compôs a comissão julgadora, e o 
Diretor do Arquivo Nacional, Ricardo Marques.

resultado do concurso de fotografia 2017
CuLturAL

O primeiro lugar ficou com a Sócia Naiara Macedo 
Lahud, com a foto “O amanhecer das garças”. Em segundo 
lugar, ficou Sávio Batista Kzam, que registrou “A paz 
da manhã”, e o terceiro lugar com Jonathas Delduque 
Júnior e seu clique das “Primeiras Luzes”. O Concurso 
teve como tema “Imagem inédita do Clube sob o olhar 
do Associado Iatista” e foi destinado exclusivamente aos 
Sócios do Iate e seus dependentes, fotógrafos profissionais 
e amadores, que puderam mostrar seu talento. 

A vencedora, Naiara, ficou surpresa com a primeira 
colocação e contou que fez a foto pelo celular. “Venho 
ao Iate todos os dias por volta das 5h30 da manhã para a 
Academia e costumo caminhar pelo Clube e sempre tiro 
fotos, pois o nascer do sol daqui é muito lindo”, contou. 
As fotos vencedoras e todas as demais inscritas poderão 
ser conferidas na exposição do Concurso, no Iate TV, até 
o dia 26 de fevereiro, das 9h às 18h, nos dias úteis, e das 
9h às 14h, aos sábados e domingos. 

Foto vencedora do concurso

Foto premiada com 2º lugar

Foto premiada com 3º lugar

náutICA

Em atendimento ao artigo 5º do Regulamento Interno 
do Setor Náutico (RISN), a Diretoria de Esportes Náuticos 
comunica a concessão de direito de uso de vaga para 
Box no Deck do Comodoro na Marina do Iate. O Sócio 
convocado poderá registrar o box no prazo máximo de 7 
dias, contados a partir desta publicação, lembrando que 
deve ser cumprido previamente o disposto no artigo 16º 
do RISN.

convocação para uso de vaga de box

Nº Tít. Nome do Sócio Tipo
P/2509 Flavio Dias Patrício Box - Deck Comodoro
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DIRETORES DO DIA

18/02/2017 – Sábado 
Felipe Rocha

19/02/2017 - Domingo
Silvia Cristina Frabetti

AnIVersArIAntes
18/02 Joao Henrique Siqueira Engel, Patricia Ashton 
Baere de Araujo Baeta, Antonio Marcelo Simoes 
Ramos, Luiz Alfredo Feresin de Abreu, Felipe Vilela 
Pinheiro, Jose Antunes Teixeira, Ney Soares Sette, 
Andrea de Castro Bicalho, Tania de Sousa Barros, 
Marise Aragao Lelis, Joana Crivaro Lobo, Guilherme 
Lopes Maranhao, Carlos Frederico Santos, Paulo 
Andre Paiva de Oliveira, Carlos Alberto Bandeira 
de Mello, Eduardo de Miranda M. Machado, Andre 
Airton de Macedo Reboucas

19/02 Janaina de Araujo Ferreira Santos, Alexandre 
Magno Mello Dias, Monica Chmielewski Ferreira, 
Mara Beatriz Nicolau Raymundo, Tulio Bastos 
Barbosa, Marcos Mattos Baby, Lycurgo Leite Neto, 
Yvone Pinto do Carmo, Paulo Cesar Siqueira, 
Patricia Regina Marins, Liss Mary Fraga Araujo, 
Daniela Melazo dias, Fernanda Barros Reis Alves, 
Mariano Alvaro Seijas de Piovesan Zanini,  Ricardo 

Mansueto Miranda Ferreira, Walkyria dos Santos 
Chianca, Cinthia Pereira, Tania Maria de Santa Ritta, 
Alexandre Paulo Simao Novgorodcev, Taina Frota 
Botelho, Anamelia Francischetti Loureiro, Helio 
Mauro Umbelino Lobo Filho

20/02 Adelino Amaral Silva, Mario Roberto T. 
do Amaral, Onofra Neusa de Miranda Menezes, 
Jordana Elias de Queiroga, Fabiana Schneider Vidal, 
Ivani Valenca da Silva, Camile Sahb Mesquita, 
Juliana Ferraz da Rocha Santilli, Carlos Augusto 
Sobral Rolemberg. Fernando Luis do Rego Monteiro 
Starling

21/02 Antonio Barbosa Abreu Junior, Juarez 
Abdulmassih Filho, Silvia Saldanha Bracsak, Patricia 
Prates Reinicke, Flavio Garcia Silva, Bruno Teixeira 
Andrade, Guillermo Garzon Diaz, Carlos Henrique 
de Luca Ribeiro, Adriano Meira Ricci, Brian Paul 
Hayston

22/02 Tatiana Franca Barreto, Durval Amaro, Angela 
Maria Marques, Janary Carvao Nunes, Murilo Santos 
Lobato, Roberto Macedo de S. Filho, Claudia Regina 
Ramalho P. El Moor

23/02 Izabella Dornas Carata, Miguel Soares Neto, 
Thiago de Almeida Campos, Maria Emilia Rodrigues 
da Cunha Viana, Marcos Antonio Assi Tozzatti, Osny 
de Luna Freire, Alexandre Sankievicz, Fernando de 
Castro Pereira, Simone Hammerschmidt, Ronaldo 
Curado Fleury, Suzana Vasconcelos Dias Teixeira,  
Alexandre Goncalves de Araujo, Valter Jose Coser, 
Jose Wilson Barbosa Junior, Alfredo Henrique Costa 
Filho, Gianna Cardoso Sagazio, Tatiana dos Santos 
Ferreira Lebeis

24/02 Ana Maria Leal Campedelli, Hugo Fernandes 
Junior, Gabriela Vaz Junqueira Artiaga

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Felipe Cirino Silva de Novais, Engels Iury Barbosa Guedes do Rego, Mario Cesar Souza Limp de Azevedo, Carlos Alberto Geraldo Pimenta, João Alberto de Negri

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

No dia 10/02, o CIATE realizou a primeira Reunião 
de Pais e Mestres de 2017, quando foram apresentadas 
a filosofia e o funcionamento do setor aos pais dos 
alunos matriculados para as atividades deste ano. O 
objetivo foi a aproximação e o estabelecimento de uma 
parceria visando o melhor aproveitamento, desempenho 
e aprendizado das crianças (família/escola/CIATE).Na 
ocasião, foi realizada a entrega oficial das instalações 
do prédio do CIATE, totalmente revitalizado. O centro 
passou por uma profunda reforma, que teve início no 
mês de dezembro de 2016. Foi realizada a recuperação 
completa da área,  com pintura das paredes e troca do 
piso das salas, renovação total dos banheiros e mudança 
de todo o interior da Brinquedoteca. 

Segundo o Comodoro e Presidente do CIATE, Edison 
Garcia, essa foi a reforma mais completa que o CIATE 
recebeu desde sua inauguração. “Esta Gestão tem 
atenção especial com o CIATE, visto que é um programa 
muito bem sucedido e premiado do Clube, e com os 
pequenos Iatistas. Para as crianças ficarem confortáveis e 

atividades 2017 do ciate começam em espaço totalmente revitalizado
CIAte

seguras e para proporcionar um bom ambiente para que 
os professores possam realizar seu trabalho, é importante 
que o espaço esteja em constante renovação”, observou.

Em razão do Carnaval, haverá recesso nas escolinhas 
esportivas de Tênis, Patinação, Natação, Judô e Squash. 
Sendo assim, não haverá aulas dessas modalidades nos 
dias 27 e 28 de fevereiro. O retorno das escolinhas será no 
dia 01 de março, quarta-feira, a partir das 14h.

recesso das escolinhas esportivas
esportes InDIVIDuAIs

eMIAte

Já estão abertas as inscrições para os cursos oferecidos 
pelo Emiate, ao valor de R$ 60 por mês. Basta procurar a 
Secretaria do Emiate, de segunda a sexta-feira, das 9h às 
18h. As atividades terão início no dia 06 de fevereiro. Já é 
possível fazer pré-inscrição para Dança de Salão, turmas 
Iniciante e Intermediário. Mais informações 3329-8745 ou 
99674-7786.

cursos para o 1º semestre de 2017


