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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

3a SEMANA DA SAÚDE DO IATE 
COMEÇA NESTA SEGUNDA-FEIRA

Na próxima segunda feira (24), começa a 3a edição 
da Semana de Saúde, no Salão Social. O evento 
é organizado pela Diretoria Médica, em parceria 

com o EMIATE e a Diretoria do Espaço Saúde, e conta 
com apoio de diversos Associados profissionais da área. 
A Semana se destaca por oferecer uma programação de 
palestras com temas bem diversificados e atuais, que 
abrangem diversas especialidades da saúde.

No primeiro dia do evento (24), a palestra será 
com o Dr. Rogério Zambonato, que vai falar sobre a 
“Abordagem Odontológica para o Tratamento de Ronco 
e Apnéia”. Na terça-feira (25), o endocrinologista João 
Lindolfo Cunha Borges vai conversar com os Iatistas 
sobre “Reposição de testosterona no homem e na mulher: 
mitos e verdades”.

Na terceira noite (26), o tema será “Prevenção do 
Infarto do Miocárdio e o Acidente Vascular Cerebral”, 
com cardiologista José Mário Baggio, e no quarto dia, 
o ortopedista Davi Haje falará sobre as formas de 
prevenção de lesões osteoarticulares nos diferentes 
esportes praticados no Iate Clube de Brasília. A última 
palestra, no dia 28, trará um tema bastante atual, 
“Doenças preveníveis por vacina no paciente adulto: 
o que devemos saber”, e será ministrada pela Dra. Ana 
Rosa dos Santos.

Após as palestras, em todos os dias do evento, 
será realizado o Café Musical, no qual o palestrante 
de cada dia estará disponível para um bate-papo com 
os presentes, ao som de música ao vivo. Firme esse 
compromisso com a sua saúde e participe!
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A Diretoria de Administração e Recursos Humanos 
informa que no próximo dia 28 de junho, sexta-feira, 
o Lava Jato terá as suas atividades suspensas para a 
montagem da Festa Junina dos Funcionários e irá retomar 
seu funcionamento normalmente no dia 29 (sábado).

Na última terça-feira (18), a Creperia do Iate 
Shopping retomou as suas atividades, após a realização 
de processo licitatório e de uma ampla reforma estrutural 
em suas instalações. As obras foram necessárias para 
adequar o espaço às normas mais recentes de vigilância 
sanitária, além de  melhorar ainda mais o atendimento 
ao Associado. 

Na solenidade de inauguração do novo espaço, 
estiveram presentes o Comodoro Rudi Finger, integrantes 
do Conselho Diretor e diversos Associados, em especial 
os pequenos Iatistas, que tiveram a oportunidade de  
participar de uma degustação de crepes salgados.

CONCESSIONÁRIOS

Posto de Lavagem Automotiva 
fechado no dia 28

Com estrutura renovada, Creperia é 
reaberta ao público Iatista

ATO DA COMODORIA AC 29/2019
Triênio 2017/2020

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso XVIII do artigo 91 do Estatuto do Clube,
R E S O L V E
DESIGNAR o Vice-diretor de Motonáutica Sr. MARCELO TEIXEIRA 
GALLERANI – P/0430, para responder interinamente pela Diretoria de 
Esportes Náuticos, no período de 18 a 23 de junho de 2019, por motivo 
de ausência da titular.

Brasília, 17 de junho de 2019.

RUDI FINGER
Comodoro

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 e Efetivos, com direito a voz e voto, para a 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, prevista no art. 76, II, do Estatuto, a 
ser realizada no dia 4 (quatro) de julho de 2019, quinta-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:

Item I – Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo a Decisão nº 
001/2019 da Mesa Diretora, determinada ad referendum do Egrégio 
Conselho, referente ao Acordo de Cooperação nº 20/2019, para execução 
da política de incentivo à formação de atletas, a ser celebrado entre o 
Comitê Brasileiro de Clubes – CBC e o Iate Clube de Brasília.     
Item II – Deliberar sobre proposta de convênio a ser firmado entre o Iate 
Clube de Brasília e o Iate Clube do Espírito Santo. 
Item III - Deliberar sobre a revisão do orçamento do exercício de 2019. 
Item IV – Assuntos Gerais.

Brasília, 19 de junho de 2019

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO

ATO DA COMODORIA

O Iate Clube de Brasília está recebendo propostas 
comerciais/orçamentos para o fornecimento e instalação 
de Sistema de Aquecimento Solar da Água de Banho, 
com 150 coletores, 22 reservatórios de 2.000 litros e 
03 reservatórios de 5.000 litros, substituindo os 103 
chuveiros elétricos existentes, além do fornecimento e 
instalação de Sistema de Aquecimento Solar para Água 
das Piscinas, com 298 coletores solares que atenderão 
03 piscinas com volume aproximado de 1.800m³.

O prazo para visitas técnicas e recebimento das 
propostas comerciais/orçamentos encerra-se às 18h do 
dia 02 de julho de 2019. Para mais informações acerca 
das especificações e prazos de execução, os interessados 
devem entrar em contato com a Diretoria de Engenharia 
do Iate Clube de Brasília, através do telefone 3329-8739, 
ou solicitar o envio do Termo de Referência do serviço, 
através do e-mail engenharia.iate@iatebsb.com.br.

ENGENHARIA

Iate recebe propostas para sistema 
de aquecimento solar de água de 
piscina e de banho
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A Vice-diretoria de Peteca informa ao Quadro Social 
que as aulas da escola de prática da modalidade estão 
com novos horários e funcionarão normalmente durante 
todo o mês de julho.

PETECA
Novos horários da Escola de Peteca

DIA HORÁRIO IDADE PROFESSOR

Terça 16h10 às 17h 7 a 14 anos 7 a 9 anos - Profs. Wilson
10 a 14 anos - Marlus

Quarta 17h10 às 18h 7 a 13 anos Profs. Wilson
Quinta 16h10 às 17h 10 a 14 anos Profs. Marlus

No sábado passado, dia 15, aconteceu a Regata 
Solitário de Veleiros Cabinados. A premiação foi no 
Espaço Gourmet da Náutica logo após o término da 
regata de percurso, que saiu do Cota Mil e chegou em 
frente ao Iate Clube de Brasília. O veleiro Ventania 
ficou em 1º lugar pela Flotilha Delta 26. Na Flotilha 
Fast 230, o barco Lung Tá ficou em 2º lugar. O veleiro 
Jaleco conquistou a 1ª posição pela Flotilha Ranger 22 
e o barco Pithoco, o 1º lugar na categoria Cruzeiro.

Na Regata Ele & Ela, que aconteceu no domingo 
(16), a largada foi em frente ao Iate e a chegada no 
Cota Mil. O barco Lung Tá foi o primeiro a cruzar a 
linha de chegada pelo Percurso Curto, conquistando o 
Fita Azul e também o 1º lugar pela Flotilha Fast 230. 
Na Flotilha Delta 26, o veleiro Inspiration ficou em 1º 
lugar e o veleiro Queen Victória, em 3º lugar. O barco 
Jaleco conquistou a 1ª posição pela Flotilha Ranger 22 
e o veleiro Pithoco o 1º lugar na categoria Cruzeiro. 
A premiação ocorreu no Cota Mil, após a regata. O 
resultado completo está disponível no site do Iate: 
www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica.

Estão abertas as inscrições para o 2º semestre de 2019 
para a Vela Infantil, Jovem e Adulto, além do Windsurf. A 
Escola de Vela Infantil traz novidades para este semestre. 
No ato da inscrição, o aluno pode escolher a turma de 
acordo com seu objetivo: Lazer ou Competição. 

Com o lema “Velejar para a Vida”, as aulas da turma 
Infantil de Lazer serão aos sábados, das 14h às 16h45, 
e têm como objetivo ensinar a velejar de forma lúdica e 
espontânea. Já as aulas da turma Infantil de Competição 
serão realizadas aos sábados e domingos, das 9h30 
às 12h30, e vêm com o intuito de ensinar a velejar 
e preparar o aluno para representar o Iate em futuras 
competições, inclusive em outros estados e países.

As aulas são gratuitas, e voltadas para meninas e 
meninos com idade entre 7 e 14 anos. Na iniciação, 
tanto o barco (Optimist) quanto os materiais e coletes 
salva vidas, são oferecidos pelo Iate sem nenhum custo. 

As aulas terão início no dia 3 de agosto e, em 
dezembro, será realizado o encerramento do semestre 
com a tradicional Gincana e Acampamento, com diversas 
brincadeiras utilizando conhecimentos náuticos.

NÁUTICA
Resultado das Regatas Solitário e Ele 
& Ela

Inscrições abertas para Escola de 
Desportos Náuticos
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NATAÇÃO

Nos dias 15 e 16, a Escola de Natação realizou seu 
tradicional Festival, celebrando o desenvolvimento 
das crianças. Com número recorde de participação, o 
evento foi dividido em dois dias, sendo que o sábado foi 
dedicado às crianças de 3 a 8 anos, dos níveis Kids 1, 2 e 
3, que demonstraram as habilidades aprendidas no meio 
aquático, como técnicas de sobrevivência e os primeiros 
passos nas técnicas de nado.

No domingo foi a vez dos alunos de 8 a 14 anos, das 
categorias Pré-mirim, Mirim, Petiz e Infantil, competirem 
com bastante equilíbrio, provas de 25m e 50m, nos estilos 
livre, costas e peito, empolgando o público presente. 

O Festival foi promovido pela equipe de professores 
e estagiários, sob a coordenação do professor Guilherme 
Sari. Na ocasião, o Comodoro Rudi Finger ressaltou 
a importância de um Festival que reúne mais de 160 
crianças e o crescimento da modalidade do Clube. O 
Vice-diretor de Esportes Aquáticos, Edward Cattete, 
falou sobre o aumento do número de alunos da Escola 

Festival de Natação encanta pais

de Natação, que passou de 375 no início do ano, para 
610 atualmente. A Diretora de Esportes Individuais, 
Ana Claudia Barreto, também participou do evento. 
Para encerrar os dois dias de festival, foram realizadas 
apresentações do Palhágico Chochou, que divertiram o 
público na Antiga Sede.
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A última competição do semestre dos atletas mirins 
(9 e 10 anos) e petizes (11 e 12 anos) foi um sucesso 
absoluto. O Campeonato Brasiliense de Natação das 
categorias aconteceu nos dias 15 e 16 de junho, na 
piscina da ASBAC, encerrando a primeira temporada de 
competições dos pequenos nadadores.

Os cinco atletas do Iate Clube conquistaram diversas 
medalhas, contabilizando os excelentes resultados 
obtidos. Nina Morenna foi ouro nos 50m livre e 100m 
borboleta e prata nos 100m, 200m livre e 200m medley. 
Nina Xavier conquistou ouro nos 400m livre, além da 
medalha de prata nos 100m costas e de bronze nos 
200m livre. Gabriel Cruz foi campeão nos 50m costas 
e prata nos 50m e 100m livre. Luísa Carsalade levou a 
prata nos 100m livre e bronze nos 50m livre e 100m 
costas. Carolina Horigoshi foi prata nos 100m costas.

Numa disputa acirrada e emocionante, as quatro 
garotas da equipe ainda levaram a medalha de prata 
no revezamento 4x50m livre. Os resultados colocaram 
a pequena equipe do Iate em terceiro lugar geral do 
Campeonato, evidenciando o excelente trabalho da 
Comissão Técnica.

NATAÇÃO

Atletas das equipes Mirim e Petiz 
brilham no Campeonato Brasiliense

A Diretoria de Esportes Coletivos informa aos 
Associados que as Escolinhas de Futsal, Futebol, Beach 
Tennis, Basquete e Voleibol estarão em recesso no mês 
de julho. As atividades serão retomadas a partir do dia 
1º de agosto.

No caso da Diretoria de Esportes Individuais, as 
escolas de Natação, Patinação, Judô e Squash estarão 
em recesso de 8 a 21 de julho, e as escolas de Tênis 
e Tênis de Mesa permanecerão com a programação de 
aulas normais durante todo o mês.

ESPORTES

Recesso das Escolinhas Esportivas

Os beachtenistas do Iate fizeram bonito no Torneio de 
Beach Tennis FBT 250 Bola pro Alto! A competição foi 
disputada no Centro de Treinamento Bola Pro Alto, na 
Asa Norte, entre os dias 6 e 9 de junho, e na categoria 
Masculino PRO, a dupla Lucas Sant’ana e Júlio Crossara 
foi a grande campeã. Na categoria Masculino A, 
Matheus Muniz e Luiz Eduardo Ricci também ficaram no 
lugar mais alto do pódio. Carlos Mandarino e Leonardo 
Capistrano formaram a dupla campeã na categoria 
Masculino B. Na categoria Masculino C, Claudio Castelo 
Branco e Fabiano Burjack foram os grandes vencedores. 
Na categoria Masculino 40+, dobradinha Iatista, com  
Bruno Gagliardi e Leonardo Bastos em primeiro lugar e 
Artemont Repezza e Júlio Crossara no vice-campeonato.

 
Na categoria Feminino PRO, outra dobradinha 

do ICB, com a dupla Alessandra Moura e Daniela 
Miari, em primeiro, e formada por Amanda Campos 
e Tatiana Ferreira, em segundo lugar. Na categoria 
Feminino B, Patricia Cavalcante e Adriana Brill foram 
as grandes campeãs. Daniela Miari e Antonela Stamm 
foram as campeãs da categoria Feminino 40+, com as 
também Iatistas Eliane Oliveira e Valéria Costa no vice-
campeonato.

Nas duplas mistas, a Categoria B garantiu mais 
uma dobradinha do ICB, com  Marcelo Klimkievicz e 
Claudia Cavalcante em primeiro lugar, com Elismar e 
Júlia Vasconcelos, em segundo. Na categoria Mista 40+, 
João Brant e Daniela Miari também conquistaram o lugar 
mais alto do pódio. A categoria Mista 50+ ostentou nova 
dobradinha iatista, com Alexandre Granjeiro e Claudia 
Cavalcante em primeiro lugar, e a dupla Marcelo 
Klimkievicz e Valéria Costa com o vice-campeonato. 
Parabéns aos atletas!

BEACH TENNIS

Equipe Iatista brilha em Torneio na 
Asa Norte 
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O IateTV agora oferece um equipamento de última 
tecnologia para os Associados. O novo telão instalado 
no local, de LED ULTRA, tem 86 polegadas, oferece 
imagem em alta definição e um sistema de som JBL, de 
última geração. Aproveite a novidade e venha torcer 
pela Seleção Brasileira de Futebol na Copa América aqui 
no Iate! Neste sábado, dia 22, o Brasil vai jogar contra o 
Peru, às 16h.

Você Sócio, que gosta de ler e assistir filmes, a 
Diretoria Cultural traz novidades: um novo projeto que 
fala sobre Cinema e Literatura, coordenado por Nagib 
Nassar, Sócio do Clube desde 1987. O projeto visa formar 
um grupo de Associados que se reunirão mensalmente 
para assistir e debater sobre filmes baseados em obras 
literárias, como Dr. Jivago, O Poderoso Chefão, Zorba 
O Grego, Viva Zapata, entre outros. A discussão literária 
e cinematográfica é uma ferramenta preciosa para 
ampliar a visão sobre a cultura e a arte. Não perca essa 
oportunidade e inscreva-se! As inscrições podem ser 
feitas pelo e-mail diretoriacultural@iatebsb.com.br ou 
pelo telefone (61) 3329-8759.

CULTURAL
Novo televisor no IateTV para ver os 
jogos de futebol

Novo projeto vai promover debates 
sobre literatura e cinema no Iate

Comemorando 32 anos de existência, o projeto 
Venha Dançar nasceu com o propósito de trazer 
grandes orquestras nacionais para a Capital Federal, 
em um evento dançante sempre muito concorrido. Esta 
celebração chega ao Iate, que vai sediar a próxima 
edição do evento, no dia 31 de agosto, a partir de 21h. 

O baile, com 4h de duração, terá como atração 
principal a Orquestra Tabajara, uma das mais tradicionais 
do Rio Janeiro, e promete embalar todos os presentes. 
Os ingressos, limitados, começaram a ser vendidos na 
última terça-feira (18), no concierge e não haverá reserva 
de mesas. Menores de 18 anos só poderão entrar no 
evento acompanhados dos pais ou responsável. Sócio 
Iatista tem desconto especial no preço do ingresso, que 
custa R$ 60 no primeiro lote. Não perca!

ATRAÇÃO ORQUESTRA TABAJARA

Serviço Venda de comida e bebidas no 
local do evento

VALORES:
Sócio - Lugar à mesa R$ 60,00
Não Sócio - Lugar à mesa R$ 90,00 até o dia 30/06/2019

FORMAS DE PAGAMENTO
Sócio e não sócio-Cartão débito

HORÁRIOS DE VENDA
Segunda à Sexta-Feira 12h às 18h
Sábado e domingo 12h às 16h

ENTRADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO INGRESSO
E DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Edição especial do projeto Venha 
Dançar

No último dia 16, foi disputada a Super Copa 
Ouro de Futebol Infantil, no campo da Portuguesa de 
Desportos. Na final da categoria SUB 08, a equipe 
Iatista, comandada pelo Professor Wigeldo, foi a grande 
campeã do torneio ao superar a equipe do Cardim Sports 
pelo placar de 6x2. Parabéns aos nossos atletas!

FUTEBOL
Equipe Iatista Sub08 fatura Super 
Copa Ouro
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No próximo sábado, dia 29 de junho, o EMIATE 
vai promover o Almoço Musical de Encerramento do 
Semestre. O valor da adesão é de R$ 20,00. A inscrição 
pode ser feita na secretaria do setor, no Edifício 
Multifunções.

O EMIATE promoveu, no dia 14, uma noite de cinema 
muito especial, com a exibição de uma comédia italiana 
no telão de LED, instalado no Salão Social. Participaram 
do evento cerca de 40 Associados, entre eles alunos do 
Viva Mais e dos cursos de pintura, mosaico e dança. 
“Servimos pipoca durante o filme e, ao final, a pizza 
do restaurante Della Pasta. Foi um evento positivo e os 
participantes pediram bis. Este é o nosso Iate!”, disse 
Eliete de Pinho Araujo, Presidente do EMIATE.

O EMIATE oferece aos Sócios o curso Encontro com 
a Arte, agora em módulos com duração de quatro aulas, 
para que os interessados possam escolher os temas que 
mais se identificam. As inscrições estão abertas, na 
secretaria do setor, no Edifício Multifunções. O primeiro 
módulo, com o tema “Noções gerais de arte - arte 
moderna e contemporânea, importância e significado 
dentro das sociedades atuais”, teve início ontem, dia 21 
de junho. As aulas são realizadas sempre às sextas-feiras, 
das 15h às 18h, com o professor Manoel de Andrade.

Confira os demais temas: Introdução aos conceitos 
de linha, sombra, Luiz volumetria; Interpretação e 
distribuição dos objetivos dentro do plano; Noções 
básicas de perspectiva; Introdução ao desenho; 
Introdução à escultura; Palestras sobre noções de 
fotografia; Palestra sobre ikebana, arte no oriente; 
Colagem em tecido e papel.

EMIATE

EMIATE realiza almoço musical Noite de cinema no EMIATE

Inscrições abertas para os módulos 
do curso Encontro com a Arte

A 1ª etapa Regional do Campeonato Brasiliense de 
Patinação Artística, realizada nos últimos dias 14 a 16, 
no Iate Clube de Brasília, contou com a participação 
de 54 atletas Iatistas. Na equipe do ICB, 33 alunas 
disputaram medalhas e 21 alunas participaram na classe 
apresentação, e ao final de dois dias de competição, os 
resultados não poderiam ser melhores: 27 medalhas, 
sendo 11 de ouro, 6 de prata, 3 de bronze, 4 de quarto 
lugar e 3 de quinto lugar.

PATINAÇÃO
Iate sedia Etapa Regional do 
Campeonato Brasiliense de 
Patinação Artística
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ANIVERSARIANTES
22/06 - William Passos Jr., Marcio Edvandro 
Rocha Machado, Luiz Felipe Mendonca 
Costa, Ana Paula Rodrigues Neves Beltrami, 
Saulo Garcia Queiroz, Delnei de Abreu 
Andrade, Rodrigo Dantas de Araujo Maia, 
Pedro Raphael Campos Fonseca, Milton 
Lopes Barroso V. B. Carvalho, Umberto 
Satyro Fernandes, Delnei de Abreu Andrade, 
Flavia Leal Coelho de S. E Oliveira

23/06 - Rafael Almeida de Oliveira, Maria 
Carolina Piloto de Noronha, Aline Rodrigues 
Ferreira, Alexandre Cardoso Veloso, Ronaldo 
Augusto A. de Carvalho, Alexandre Santos 
de S. Lima, Paula Moreno Paro Belmonte, 
Francisco Jose de Campos Amaral, Igor de 
Souza Bessa Luz, Isabella Cristina Coelho 
Campos da Paz, Ricardo da Costa Martinelli, 
Luiz Henrique Nunez de Oliveira, Luz 
Marina Ferreira da Silva, Mariana Studart 
Soares Pereira, Joao Bosco de Carvalho Lima 
Freitas, Tiago Lyra de Faro

24/06 - Mauro Cesar Vieira Naves, Helio 
Santa Rosa Camara Mafra, Marco Antonio 
Lopes, Joao Carlos Cendron, Paulo Penha 
de Lima, Uyran Ayres da Silva Junior, Joao 
Carlos de Castro Roller, Humberto Bedeschi 
Dilascio, Joao Roberto da Cunha, Jose Ruy de 
Carvalho Demes, Humberto Elio Figueiredo 
dos Santos, Joao Alexandre Ribeiro 
Goncalves Barbosa, Gabriela Moreira de 
Azevedo Soares, Alexandre Cardoso Chaves

25/06 - Luiz Carlos Ferreira de Carvalho, 
Bruna Lobao da Mota Botelho, Maurilio 
Ferreira Matos, Marilene Amaral Weiler, Jose 
Paulo Afonso de Sousa, Francisca Dalvis 
Pereira, Maria Celina Aquino Serra, Marcelo 
de Faria Franco Negrao

26/06 - Paulo Roberto Goncalves Ribeiro, 
Sebastiao Jose da Silva Neto, Marcela Mourao 
Cysne Rocha, Filipe Simas de Andrade, 
Alcides Tostes de Aquino Leite, Ferdimando 

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Camila Araujo Soares da Silva , Izabella Paolilo Calazans 

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

22/06/2019 (Sábado)
Ruy Parente

23/06/2019 (Domingo)
Rodolfo Gonçalves

Cerqueira, Jose Sarto Mendes Carneiro, 
Oswaldo Guy Machado de S. Castro

27/06 - Marcos da Silva Colares, Renata 
Santos Miranda de Almeida, Roberto de 
Azevedo Dantas, Rogerio Fontes de Resende, 
Ivan de Faria Malheiros, Mauricio Alves 
Ribeiro, Victor Evangelista Andrade Silva, 
Edmundo Starling Loureiro Franca, Carlos 
Alberto de O. Mansur, Andrea Nogueira 
de M. Pereira Pinto, Geraldo Magela Leite 
Junqueira, Breiner Araujo Queiroz, Priscila 
Pimentel Jacob, Luis Fernando Ramos 
Molinaro, Jose Luiz Rossi Junior

28/06 - Janine Malta Massuda, Luciana 
Ribeiro e Fonseca, Adriana Leite Cavalcanti, 
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Roberto 
Velloso Filho, Jairo Nobrega Martinez, 
Denise Sankievicz, Sueli Rodrigues Paes, 
Luiz Henrique Oliveira de Carvalho, Paulo 
Roberto Lacerda Mendes, Rodrigo Fonseca 
dos Santos V. Ferreira

A seleção juvenil 
brasileira foi a grande 
campeã no Campeonato 
Sul-Americano Juvenil 
de Natação, realizado na 
cidade de Santiago, no 
Chile, no mês de abril, e 
que contou com o excelente 
desempenho da Iatista 
Aimê Louise Lourenço para 
alcançar tal feito. 

Aimê, convocada para a 
Seleção depois de vencer os 

50m e os 100m livre no Campeonato Brasileiro Juvenil, 
em 2018, voltou do Chile com 6 medalhas, sendo 4 
de ouro nos revezamentos 4x100m livre, 4x100m livre 
misto, 4x100m medley misto e 4x200m livre, prata no 
50m livre e bronze no 100m livre.

O Sul-americano Juvenil, realizado a cada 2 anos, 
é um dos campeonatos de base mais importantes 
promovidos pela Confederação Brasileira de Desportos 
Aquáticos (CBDA). Participaram países como Argentina, 
Chile e Colômbia. Integraram a seleção brasileira 34 
atletas, 17 meninas e 17 meninos.

Com Aimê, Seleção Brasileira vence 
Sul-Americano

NATAÇÃO

O dia 30 de junho ( domingo) será de muita diversão 
no Clube, com a realização de mais uma edição do 
BrincaIate! As atividades terão início a partir das 
10h30 e seguirão até 14h30, ao lado do Parquinho 
Infantil. Na programação, show com o Mágico Steiner, 
apresentação do grupo infantil Tambores na Escola, 
Oficina de Slime, brinquedos infláveis, distribuição de 
pipoca e geladinho para as crianças. Traga seu pequeno 
Iatista para participar!

CIATE
Edição de junho do BrincaIate será 
próximo domingo


