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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

A aguardada Feijuca do Iate Clube de Brasília vem 
aí para agitar as festividades pré-carnavalescas da 
capital, no dia 23 de fevereiro, com muito samba e 

axé, com shows de Dhi Ribeiro e Guga Cammafeu, além de 
DJ nos intervalos. O evento será realizado no Salão Social 
do Clube e este ano terá três horas a mais de duração. Será 
das 13h às 22h!

Serão nove horas de diversão e animação, com muita 
fartura, com buffet premium completo de feijoada, com 
carnes separadas e sobremesa. Haverá, ainda, open bar de 
chopp, caipirinha, caipiroska, refrigerante, suco e água.

O tema deste ano será muito especial. A Feijuca fará 
um resgate dos antigos carnavais do Iate, desde aqueles que 
aconteciam no Galpão da Náutica. Nesta edição, a Feijuca 
também terá um viés de responsabilidade ambiental e todos 
os participantes vão receber, logo na entrada, um copo 
ecológico personalizado, para ser usado no próprio evento 
para sua bebida de preferência. Além do copo ecológico, 
haverá na Feijuca copos descartáveis biodegradáveis.

Em breve informaremos, aqui no Jornal do Iate, a data 
do início das vendas dos ingressos, que vão custar R$ 140 
para Sócios e R$ 190 para não sócio – valores referentes ao 
1º lote. Crianças de até 07 anos de idade não pagam (sem 
direito a camiseta e sem lugar à mesa) e de 08 a 14 anos, 
pagam apenas R$ 55 (Sócio) e R$ 85 (não sócio). Menores 
de 18 anos terão acesso apenas acompanhados dos pais ou 

responsáveis legais e deverão estar munidos de documento 
de identificação.

Shows - Veterana do samba, Dhi Ribeiro completou 30 
anos dedicados à música em 2018 e celebrou com o 
lançamento de seu primeiro DVD, ‘Leme de la Liberation’. 
A cantora costuma dizer seu samba é resultado de uma 
mistura no caldeirão de influências: nascido no Rio de 
Janeiro, criado em Salvador e com sede em Brasília há 25 
anos. Sua marca é a busca pela qualidade e diversidade 
dos grandes cantores brasileiros. 

Em sua carreira, Dhi sempre privilegiou o repertório 
que trata de três temas: fé, raiz e amor. “Fé para ter a certeza 
do que fazer, para se dedicar a quem você é. Acreditar 
que isso pode levar, mas nunca falha. Raiz é a fonte de 
inspiração, do momento de encontro com os grandes, da 
lembrança de imersão e absorção do conhecimento dos 
mentores. Ame ser intenso, transbordar o que é melhor, de 
dentro para fora e de fora para dentro”, contou a cantora. 

E de volta à Feijuca, estará um dos artistas com 
maior expressão no cenário musical de Brasília, Guga 
Cammafeu! Conhecido por seu carisma e profissionalismo, 
o cantor brasiliense já abriu shows de grandes artistas como 
Saulo, Natiruts, Durval Lélis e Timbalada. Suas principais 
influências vão do samba ao axé music, passando por 
MPB e reggae. Seus shows são sinônimo de alegria e alto 
astral. Quem vier à Feijuca, pode esperar um show muito 
dançante, com ritmos brasileiros.

FEIJUCA DO IATE JÁ TEM DATA MARCADA!
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ATO DA COMODORIA – AC 002/2019
GESTÃO 2017/2020

 
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso III, do artigo 91 do Estatuto do Clube,
R E S O L V E
EXONERAR, a pedido, a sócia patrimonial Sra. ROSSANA STANIZIO FRATTINI 
RAMOS – P/2849, do cargo de Vice-Diretora de Iatismo.
 
Brasília, 17 de janeiro de 2019.
 

RUDI FINGER
Comodoro

ATOS COMODORIA GESTÃO 

A Orla do Iate Clube de Brasília, além da vista espetacular, 
oferece a oportunidade de momentos especiais para 
conversas entre amigos, leitura e relaxamento às margens do 
Lago Paranoá. Para que todo o Quadro Social possa desfrutar 
com tranquilidade, é importante lembrar que o normativo 
do Iate não permite a utilização de aparelhos de som pelos 
Associados nas mesas e instalações do Clube. Caso o Sócio 
deseje ouvir música, deve utilizar os fones de ouvido.

A partir do dia 1º de fevereiro, os preços dos serviços 
prestados e dos alimentos e bebidas comercializados  
pelos concessionários do Iate Clube de Brasília serão 
reajustados em 4,75%, mesmo percentual utilizado 
na atualização da contribuição de manutenção dos 
Associados.

Aproveite o campus do Iate com 
harmonia e respeito ao próximo

Atenção: atualização dos preços 
praticados pelos concessionários

GESTÃO 

No segundo semestre de 2018, os estacionamentos 
da Sede Social, churrasqueiras e acessos rotativos do Iate 
passaram por obras de recuperação da pavimentação, 
aplicação de nova pintura viária, colocação de placas de 
sinalização verticais e pintura dos meios fios, como parte 
do programa permanente de melhorias no campus do Iate 
para deixá-lo cada dia mais bonito e operacional para o 
Quadro Social. 

Contudo, alguns Associados seguem não dedicando a 
atenção devida no momento de estacionar seus veículos, 
os posicionando em cima das faixas de demarcação recém 
pintadas, ou estacionando em local proibido. 

O Regulamento do Estacionamento Interno, aprovado 
pelo Conselho Deliberativo, já está em vigor e determina 
a aplicação da sanção prevista no art. 40 do Estatuto 
do Clube ao Associado que não respeitar as normas de 
estacionamento.

Reincidência e suspensão

É importante lembrar que o eventual cometimento pela 
segunda vez da mesma transgressão prevista no art. 10 do 
Regulamento de Uso dos Estacionamentos (por exemplo, 
estacionar em local indevido ou em vaga de idoso sem 
o documento de autorização visível pelo para-brisas) 
poderá ensejar a aplicação de penalidade de suspensão ao 
associado infrator, prevista no VIII do art. 42 do Estatuto 
do Clube, após regular procedimento administrativo 
disciplinar.

Cadastre seu veículo!

Para que o Iate opere oferecendo conforto e segurança 
para todo o Quadro Social e para evitar possíveis transtornos 
referentes ao bloqueio do acesso de veículos estranhos aos 
registros do Clube, é importante que o Associado cadastre 
seu automóvel junto à Secretaria Social.

A exigência do registro dos veículos que acessam 
o Clube é uma medida que aumenta a segurança dos 
Associados e está em conformidade com o Regulamento 
de Uso dos Estacionamentos, em vigor, em seu art. 11, 
inciso 3º - No caso de veículo não identificado no sistema 
do Clube, sua placa e características constarão em cadastro 
de restrição de acesso. Cadastre seu veículo e aproveite o 
Iate com tranquilidade!

Sócio, atenção ao estacionar o seu 
veículo!

ACADEMIA

Os frequentadores da Academia do Iate Clube de 
Brasília já contam com mais um recém-chegado lote 
dos novíssimos aparelhos de última geração da marca 
norte-americana LifeFitness. Aos poucos, a Direção do 
Espaço Saúde está reestruturando todo o complexo de 
equipamentos cardiovasculares e neuromusculares, com 
o objetivo de sempre trazer ao alcance do usuário o que 
existe de melhor no mercado fitness mundial.

“Essas aquisições reforçam o nosso compromisso 
com a qualidade e o propósito de realizar uma contínua 
modernização da nossa Academia”, disse Eduardo Eric 
Martins de Toledo, Diretor do Espaço Saúde. Você ainda 
não frequenta a academia? Agende uma aula experimental, 
para conhecer as modalidades oferecidas, os profissionais 
e os novos equipamentos.

Espaço Saúde inicia 2019 com 
grandes novidades 
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O Iate Clube de Brasília, por meio da Diretoria de 
Esportes Náuticos, investe continuamente na Vela, 
principalmente na Classe Optimist, a base do esporte, 
que permite que os Sócios com idade entre 7 e 15 anos 
desfrutem de toda a estrutura oferecida pelo Clube.

O Clube conquistou excelentes resultados na Copa 
Brasil de Estreantes e no Campeonato Brasileiro da 
Classe Optimist, disputados em Ilhabela (SP), de 09 a 
15 de janeiro. O torneio contou com a participação de 
134 barcos veteranos e 81 estreantes, com muitas ondas 
e ventos fortes, totalmente diferente das condições 
climáticas de Brasília.

Os atletas André Akira, Arthur Mendes, Carolina 
Maximino, Isabella Ferreira, Lucas Dantas, Luiza Vargas, 
Luiz Felipe Giaggio, Maria Fernanda Vargas, Pedro 
Dantas, Renato Lunetta e Vitória Viegas demonstraram 
muito compromisso e dedicação durante toda a 
competição. Eles contaram com a coordenação dos 
técnicos Allan Godoy, Bruno Lóssio e Gabriel Mattos, e 
com apoio dos pais, responsáveis e do marinheiro Lira. 

O velejador Iatista Luiz Felipe Giaggio (Pipe) foi o 
único atleta do ICB que participou pela Flotilha Ouro e 
conquistou o 7º lugar infantil. Na Flotilha Prata, André 
Akira ficou com o título de Campeão Brasileiro ao 
conquistar o 1º lugar Geral. Foi dele, ainda, o 1º lugar 
na categoria Juvenil. Também na Flotilha Prata, Vivi 
Viegas sagrou-se campeã brasileira na Mirim Feminino 
e Carol Maximino conquistou a 3a colocação na mesma 
categoria. Parabéns aos atletas!

NÁUTICA

Resultados da Copa Brasil de 
Estreantes e Campeonato Brasileiro 
de Optimist em Ilhabela

EMIATE

As pré-inscrições para os cursos de 2019 do EMIATE 
já estão abertas, desde a última segunda-feira, dia 14. As 
atividades vão começar no dia 04 de fevereiro e terão 
duração de 10 meses. A pré-inscrição para qualquer um 
dos cursos oferecidos pelo setor pode ser realizada na 
Secretaria do Emiate, de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 18h. Mais informações pelos telefones 3329-8745 ou 
3329-8813.

Pré-inscrições para cursos do 
EMIATE 

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 
Avulso, no Prédio da Secretaria Náutica 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 o disposto no artigo 16º 
do RISN.

Estão abertas as inscrições para o 1º semestre de 2019 
da Escola de Desportos Náuticos, nas modalidades Vela 
Infantil, Jovem, Adulto e Windsurf. O início das aulas da 
Escola de Vela Infantil está previsto para o começo em 
fevereiro e serão realizadas aos sábados e domingos, das 
9h30 às 12h30, no Setor Náutico do Clube.

A Escola de Vela infantil é destinada a crianças e jovens 
com idade entre 7 e 14 anos. As aulas são gratuitas e o barco 
(Optimist), materiais e colete salva vidas são oferecidos 
pelo Iate, sem nenhum custo. Ao final do semestre, é 
realizada a tradicional gincana com acampamento e 
caça ao tesouro, que utiliza os conhecimentos náuticos 
transmitidos e diversas brincadeiras. Mais informações na 
Secretaria Náutica, pelos telefones 3329-8747/8748.

Inscrições abertas para a Escola de 
Desportos Náuticos

Convocação para uso de Vaga de 
Box

N do Título Nome do Sócio Tipo
P/ 3085 Luiz Alberto Mendonça de Freitas Box Avulso
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ANIVERSARIANTES
19/01 - Breno Lima Kuppens, Irani Barbosa 
Braga, Francisco Zenor Teixeira, Eduardo 
Augusto de Castro Pinheiro, Rosane de Faria 
Felix Cantanhede, Renata Franco do Carmo, 
Ednaldo Mesquita Carvalho, Juliana Quirino de 
Faria, Fernando Queiroz Neves, Gustavo Frota 
de Negreiros
 
20/01 - Sebastião Murilo U. Lobo, Arnaldo 
Lopes Martins Filho, Leo Sebastião David, Atila 
Cesetti, Leo Sebastião David, Newton Ferreira 
da Silva Marques, Zeno William Gaspar Dias, 
Antônio Augusto Cardoso Dorea Filho, Gelta 
Bueno de Abreu, Armando Assumpcão Laurindo 
da Silva, Thiago Petra da Motta Campos, 
Fernando Augusto de Santana Gonçalves

21/01 - Benildes Roque de S. Marques, Jorge 
Francisco Murad Junior, Paulo Moreira Marques, 

Rafael de Meiroz Dias, Jacqueline Demes Marra, 
Daniel de Sousa Costa Pedroso, Miguel Griesbach 
de Pereira Franco, Marcelo Dechichi de Franca 
Correa, Paulo Mauricio Braz Siqueira, Francisco 
Carlos Zanette Silva, Ricardo José da Costa Flores, 
Daniel de Andrade Cavalcanti, Thiago de Oliveira 
Lima
 
22/01 - Ney Thadeu Milhomem Neto, Raphaela 
Cristina Bar. Baeta B. R. Lima, Luiz Antônio 
Bettiol, Luciana Regina Carvalho Leite, Andrea 
do Valle Assis, Eduardo Monteiro Pastore, Roberto 
Gomes Ludwig, Marcus José Reis Camara, Patrícia 
da Cunha Pacheco, Paula Ramos Mendes, Juliana 
Vittoria de C. Miotto Sanchez, Igor Nicolau 
Richwin Ferreira, Dulce Alves da Silva
 
23/01 - Ubirajara Berocan Leite, Ana Carolina 
Marques Fernandes Pertence, Janaina Maria 

Machado de Andrade Penido, Deborah Singer, 
José Roberto de Alcântara, Ronaldo Alvarenga, 
Caroline Yuka Habe, Claudio Teixeira Gontijo, 
Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira, 
Bernardo Sordo de Aquino Peixe, Charles 
Christian Alves Bicca, Liliana Gonçalves Araújo, 
Henrique Favilla de Mendonca
 
24/01 - Wanderlei Teixeira Pucci, Raphael Lopes 
Jorge, Angela Alves de Araújo, Fabricio Gonçalves 
Costa, Ana Claudia Bastos de Andrade, Sandra 
Maria da Rocha Antony, Alfredo Eustáquio Pinto, 
Alberto Gomes Santana Carneiro, Emmanuel de 
Souza Lacerda, Isabella Neira Lima, Wagner de 
Amorim Madoz, Lucas Guimarães Grisolia
 
25/01 - Kim Parente Currlin Perpétuo, Pedro 
Vitor Mafra, Lucio Eduardo Lima de Souza, Vitor 
Celestino Ferreira Moreira, Igor Soares Campos

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
André Luiz Furtado Pacheco e Orlando Humberto 

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
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(61) 3329-8700; Tiragem: duas mil unidades – www.iateclubedebrasilia.com.br

DIRETORES DO DIA

19/01/2019 (Sábado)
Ângela Maria Marques

20/01/2019 (Domingo)
Carlos Alberto Ferreira

PETECA

Atenção petequeiros! O novo ano da peteca já tem 
data oficial para começar! Nos dias 9 e 10 de fevereiro 
será realizado o Torneio Ano Novo Peteca de Areia 2019. 
Serão dois dias de partidas, que serão jogadas em duplas, 
nas quadras de areia do Espaço Poliesportivo Sul. No 
sábado (9), os jogos serão disputados das 8h às 17h, e 
no domingo (10), das 9h às 14h. Não perca! Informações 
e inscrições pelo telefone 98530-2809, com o professor 
Marlus. 

Torneio Ano Novo de Peteca de Areia
SERVIÇO MÉDICO

A partir do dia 1º de fevereiro, o funcionamento 
do Serviço Médico será das 8h às 18h, todos os dias 
da semana. No mês de janeiro, o Setor Médico conta 
com profissional para atendimento aos Associados nos 
seguintes horários: das 9h às 13h, de segunda a sexta-
feira, e das 9h às 13h  e  das 14h às 17h, aos sábados, 
domingos e feriados.

Nos meses subsequentes, haverá médico para 
atendimento todos os finais de semana e feriados, das 
9h às 13h e das 14h às 17h. O setor reitera que aceita 
atestado médico de profissional externo para utilização 
das piscinas do Clube, desde que preenchido, assinado 
e carimbado pelo profissional emitente.

Novos horários de funcionamento 
do Serviço Médico


