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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

O bailinho de carnaval mais aguardado pela 
criançada de Brasília está chegando! A Matinê 
da Alegria do Iate 2020 será realizada em dose 

dupla, no domingo, 23 de fevereiro, e na terça-feira, dia 
25, das 15h às 19h, no Salão Social do Clube.

Com toda segurança e conforto, a Matinê do Iate 
remete aos antigos bailes de carnaval de clubes. Famílias 
inteiras poderão curtir a festa e soltar a imaginação com 
o uso dos mais diversos adereços. A ideia é que todos 
venham fantasiados para pular o carnaval. A criançada 
vai poder dançar ao som do mais variado repertório, com 
as tradicionais marchinhas de carnaval e as músicas mais 

MATINÊ DA ALEGRIA VAI ANIMAR O 
CARNAVAL DAS CRIANÇAS

tocadas na atualidade. A diversão ficará por conta do grupo 
de animação infantil Sol e Lua, que vai organizar diversas 
brincadeiras, pintura de rosto e performance com personagens 
infantis.

Nos dias da Matinê haverá Praça de Alimentação com 
venda de lanche com as comidinhas e bebidas preferidas 
da garotada. A entrada é gratuita para os Sócios do Iate. 
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 em 
breve, no Espaço Concierge. Informaremos a data de início 
das vendas aqui no Jornal do Iate e nas redes sociais do Clube.
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ATO DA COMODORIA - AC 002/2020
GESTÃO 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, 
DESIGNAR o Vice-Diretor de Escolas Náuticas Sr. JULIANO CAMARGO 
ROSAS – P/3523, para responder interinamente pela Diretoria de Esportes 
Náuticos, no período de 28 de janeiro a 05 de fevereiro de 2020, por motivo 
de ausência do titular. 

Brasília, 23 de janeiro de 2020.

ATOS DA COMODORIA

TEMÍSTOCLES GROSSI
Comodoro em Exercício

TEMÍSTOCLES GROSSI
Comodoro em Exercício

SOCIAL

ESPORTES

Orquestra Bianchini se apresenta 
no Iate neste sábado

Será neste sábado (25), às 21h, a apresentação 
da aclamada Orquestra Bianchini, que há 37 anos 
conta com a regência Maestro Roberto Bianchini. A 
apresentação faz parte do Projeto Venha Dançar, que 
encantou os Sócios na festa realizada no Clube, ano 
passado. O projeto reúne tanto a velha guarda quanto 
os jovens com gosto musical inspirado nas décadas de 
30 a 80. Os últimos ingressos estão à venda no Espaço 
Concierge e custam R$ 80,00 para Sócios e R$ 120,00 
para não sócios. Mais informações pelo telefone 99172-
2020 ou pelo site www.venhadancar.com.br.

Iate preserva gramados

O Departamento de Operações e Logística (DOL) vem 
cuidando dos gramados do Iate para proporcionar mais 
conforto e segurança aos Associados. Na última quarta-feira, 
dia 22, a grama foi cortada e, no dia seguinte, foi realizada 
a dedetização para combater eventuais focos de insetos e 
carrapatos, na área do Brejo (gramado das piscinas).

Lixeiras em formato 
de coco foram instaladas 
na área dos restaurantes 
para o descarte exclusivo 
desta fruta, com o 
objetivo de facilitar a 
separação do lixo. Esta 
é mais uma ação do Iate 
rumo à meta do Lixo 
Zero, que consiste no 
máximo aproveitamento 

DOL

Iate instala lixeiras especiais

Interdição de quadra

A quadra de esportes do Espaço Poliesportivo Sul ficará 
interditada de 23 a 30 de janeiro, para revitalização da 
pintura e manutenção das tabelas.

O Iate Clube de Brasília sai na frente na prevenção 
contra a dengue. O Clube mantém, durante todo o ano, um 
robusto trabalho preventivo no campus, fazendo, além da 
limpeza rotineira, uma completa varredura semanal, a fim 
de verificar a existência de água parada, realizar a sopragem 
de folhas e a retirada de recipientes que possam acumular 
água. A cada dois meses também é realizado o fumacê, 
ação que é potencializada na época das chuvas, quando 
aumenta o acúmulo de água e a quantidade de casos da 
doença em todo o DF. Nesse período, o fumacê passa a ser 
feito a cada 15 dias, nas diversas áreas do Iate, inclusive nas 
churrasqueiras, restaurantes, no gramado e na orla do Lago.

Iate contra a dengue

e correto encaminhamento dos resíduos recicláveis e 
orgânicos e a redução ou mesmo o fim do encaminhamento 
destes materiais para os aterros sanitários. Também foram 
colocadas novas lixeiras, em formato de bichinhos, na área 
do parquinho infantil.

DOL

ATO DA COMODORIA AC 003/2020
GESTÃO 2017/2020

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe 
confere os incisos I e III, do artigo 91 do Estatuto do Clube
R E S O L V E
Art. 1º - CRIAR a Vice-Diretoria de Basquete, com as seguintes atribuições:

I. Planejar, formular e supervisionar, sob a orientação da Diretora de Esportes 
Coletivos, as atividades e eventos inerentes à modalidade esportiva “Basquete”. 

Art. 2º - NOMEAR o sócio patrimonial Sr. ANDRE DE AZEVEDO MACHADO 
–R/041, para o cargo de Vice-Diretor de Basquete.

Brasília, 24 de janeiro de 2020.
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Já estão à venda, no Espaço Concierge, os ingressos 
para a aguardada Feijuca do Iate Clube de Brasília, que 
será no dia 15 de fevereiro. Este ano, a festa vem em 
formato renovado, com três shows, de Dhi Ribeiro, 
Thiago Nascimento e do Grupo 7naRoda, além de DJ 
nos intervalos. O evento será realizado no Salão Social 
do Clube, das 13h às 19h30.

Serão mais de seis horas de diversão e animação, 
com muito samba e axé e com a fartura característica 
dos eventos do Iate, com buffet premium completo de 
feijoada, com carnes separadas, e sobremesas. Haverá, 
ainda, open bar de chopp Stadt, cerveja Heineken, 
caipiroska com vodka Absolut, refrigerante, suco, água 
e uma boa cachaça como aperitivo.

O tema da Feijuca deste ano será Havaí Tropical. A 
decoração será assinada por Eliana Brandão, com muita 
tropicalidade e tons alegres por todo o salão. O Iate 
vai montar, ainda, um Espaço Kids, em área separada, 
próxima ao evento, para entreter crianças com até 13 
anos de idade, das 13h às 19h, ao custo de R$ 19,00 
(por criança). Haverá vídeo game, Sala de Filme, 
brinquedoteca e computadores com jogos em rede. 
Menores de 18 anos terão acesso apenas acompanhados 
dos pais ou responsáveis legais e deverão estar munidos 
de documento de identificação

SOCIAL

Ingressos para a Feijuca do Iate 
2020 à venda

Foi realizada, de 05 a 17 de janeiro, a 55ª Colônia de 
Férias do Iate Clube de Brasília, que nesta edição teve 
como tema “Mar de Emoções” e movimentou as tardes 
da criançada com idade entre 4 e 13 anos, com muitas 
brincadeiras, atividades esportivas e passeios externos.

 
O encerramento foi na última sexta-feira, dia 17, 

com apresentação de malabares no tecido e um belo 
espetáculo de dança do Estúdio de Shirley Santos, além 
de brinquedos infláveis e carrocinhas com delícias que 
as crianças amam. “Esse é um dia de muita alegria. 
Nosso objetivo é ver as famílias unidas conosco”, disse 
a 2ª Vice-comodoro, Celina Mariano. Ela aproveitou 
para agradecer a confiança dos pais e o apoio de 
todos os parceiros e setores do Clube que se uniram 
para a realização e sucesso do grandioso evento. No 
encerramento, houve ainda a entrega simbólica dos 
1.022kg de alimentos arrecadados na Colônia de Férias 
para as instituições Creche do Varjão e Grupo Renascer.

CIATE

Colônia de Férias 2020 é encerrada 
com festa
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ANIVERSARIANTES
25/01 - Kim Parente Currlin Perpetuo, Pedro Vitor Mafra, 
Lucio Eduardo Lima de Souza, Vitor Celestino Ferreira 
Moreira, Igor Soares Campos

26/01 - Bianca Castelhano Teixeira, Fernando Zanetti 
Stauber, Carlos Sergio Gomes Ferreira, Hiromi Cristina 
Santos Doi, Thiago Francisco Silva, Almiro de Amorim 
Neto, Daniella Guirelli Simoes de Oliveira, Alexandre 
Coelho Teixeira, Wagner Santos de Santana, Flavio Jose 
Barbosa de Alencastro, Adriano de Almeida Marques, 
Wilson Takashi Hida, Elyssa Ramona Rodrigues Gonzales, 
Marcia de Souza      

27/01 - Vitor Fernandes Goncalves, Luiz Cesar Pinto de 
Almeida Junior, Sadek Crisostomo Absi Alfaro, Angela Silva 
Brandao, Flavia Cristina Rodrigues B. Ladeira, Daniela 

Fernandes Pontes, Carolina Santos de O. A. Ribeiro Pereira, 
Marco Antonio Moura Demartini, Cristiane Palmerston 
Xavier

28/01 - Luis Carlos Figueira Campelo, Marcelo Lavocat 
Galvao, Joao Carlos da Silva Teixeira, Hamilton Franca, 
Rodrigo Valadares Rosa, Gerson de Sousa Lima Filho, 
Edvaldo Nilo de Almeida, Olavo Goncalves Diniz, 
Alexandre de Goes Monteiro Cabral, Alvaro Silveira Junior, 
Cesar Ribeiro da Rocha, Guilherme Frejat             

29/01 - Carlos Jose Elias Junior, Guilherme Valadares 
Vasconcelos, Gabriela Neves Delgado, Valdecy Miguel 
Evangelista, Vitor Campos Nogueira, Otavio Lira Ferreira 
Maia Martins, Licio Silva de A. Grangeiro, Nadia Nishimura 
Carneiro, Alessandra de Mello Rocha, Rojer Garrido de 

Madruga, Lorena Gallo Cassini Cardillo, Beatriz Zanella, 
Celina de Matos Souza

30/01 - Alexandre Capua Martignago, Gustavo Romeiro de 
Oliveira, Marcelo de Aguiar Duarte, Rodrigo Siqueira de 
Abreu e Lima, Ewerton Muniz de Melo, Marcia Rezende 
Pinheiro, Marluce Aparecida Barbosa Lima, Leandro de 
Freitas Rocha, Ana Luiza Tamm Rabello, Helio de Araujo 
Freitas, Israel Pereira Coelho, Marcello Alencar de Araujo, 
Cecilia Penna Franco Ferreira, Monica Iannini Malgueiro

31/01 - Marilene Cardoso Ferreira, Ludovico Wellmann, 
Carine Alvares de Castro Valle, Paulo Roberto Nunes de 
Bessa, Rodrigo Quixabeira Zorzin, Rodrigo Theophilo 
Caldas, Luciano Pessoa Luduvice, Helio Fernando Siqueira 
Celidonio

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Farza Maciel Mamar Carneiro Aragão, Rita Delfina de Medina Figueiredo, Alexandre Pimenta Borges, Luciano Ribeiro Reis Barros, 

Adriano Drumond Cançado Trindade, Ana Carolina Bastos Guedes, Leonardo Duarte Dias, Ceif Isa, Segio Laranja Sá Correa
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: Ketlyn Hanna
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

25/01/2019 (Sábado)
Luciano Pontes  de 

Oliveira
26/01/2019 (Domingo)

André Luis da Silva

NÁUTICA

Estão abertas as inscrições da Escola de Vela Infantil para 
o 1º semestre de 2020. Para os novos alunos, as atividades 
vão começar no dia 15 de fevereiro. No ato da inscrição, o 
aluno pode escolher a turma de preferência, 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. Ambas 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.

Inscrições abertas para a Escola 
de Vela

Aulas para adultos

A Diretoria de Esportes Náuticos também oferece cursos 
para adultos nas seguintes modalidades:

Veleiro - Com as professoras Raquel Aimone e Rossana 
Ramos. É necessário ligar para os telefones (61) 98164-6699 
(Raquel) / (61) 99977-2799 (Rossana), para agendar a aula.

 
Kite Surf - Com o professor Alex Léo. É necessário ligar para 

o telefone (61) 99909-9662, para agendar a aula.
 
Windsurf (adulto e infantil) - Com o professor Dudu 

Pedroza. É necessário ligar para o telefone (61) 99118-0318, 
para agendar a aula.

 
Mais informações: (61)3329-8747/8748.


