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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 Brasil está no centro do Tênis infantojuvenil 
da América do Sul. Neste começo de 2020, 
os principais atletas juvenis do continente 

competem em grandes torneios realizados aqui. Um deles 
é a Copa BRB - Sul-Americano de Tênis 18 Anos, que vai 
movimentar as quadras do Iate Clube de Brasília, de 17 a 
22 de fevereiro.

Parte do World Tennis Tour Juniors GB1, a competição 
vale pontos para o ranking mundial juvenil da Federação 
Internacional de Tênis (ITF), mas é exclusiva para atletas sul-
americanos. Por isso, devido ao elevado grau de pontuação, 
a expectativa é que os maiores nomes da atualidade entre 
os jovens e as futuras promessas do circuito profissional 
participem do evento.

“Esta é a primeira vez que este torneio acontece em 
Brasília e é uma grande honra para o Iate sediá-lo. Trata-
se de uma das competições mais importantes para o 
tênis Sul-americano juvenil, de nível técnico altíssimo 
e com toda certeza, vai revelar futuras promessas para o 
circuito profissional. A excelente estrutura física do Iate foi 
fundamental para recebermos tão relevante evento e vamos 
trabalhar para aliar nossa usual hospitalidade, ao saudável 
convívio entre os atletas e torcer por belas e disputadas 
partidas”, disse o Vice-diretor de Tênis, Gilson Luz.

IATE VAI SEDIAR UM DOS MAIORES TORNEIOS DE 
TÊNIS INFANTOJUVENIL DA AMÉRICA DO SUL

No masculino, são esperados alguns nomes que estão 
no top 100 juvenil, como os brasileiros Natan Rodrigues 
(16º), Gustavo Heide (32º) e Bruno Oliveira (46º), além dos 
argentinos Roman Burruchaga (37º), Alex Barrena (39º) 
e o venezuelano Lorenzo Claverie (68). A peruana Dana 
Guzman (21ª), a equatoriana Mell Gonzalez (37ª) e a 
uruguaia Guillermina Grant (62ª) são algumas das mulheres 
que devem compor a chave feminina.

Realizado em São Paulo nos últimos anos, o torneio 
chega a Brasília em um importante momento do Tênis 
brasileiro. O país sediou, desde o início de fevereiro, o 
Brasil Juniors Cup (em Porto Alegre) e o Banana Bowl (em 
Criciúma e no Rio de Janeiro). Agora, o circuito vem para 
Brasília, cidade com tradição em realizar grandes eventos 
da modalidade e que já revelou grandes atletas para o 
esporte.

Grandes nomes passaram pelo torneio ao longo dos 
anos. O campeão da última edição foi o argentino Thiago 
Tirante, que encerrou 2019 como o número 1 do mundo 
na categoria juvenil. Em 2018, o campeão foi o brasiliense 
Gilbert Klier Júnior, que no mesmo ano conquistou a 
medalha de bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude. 
Felipe Meligeni também brilhou na competição em 2016, 
quando ficou com o título.
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BEACH TENNIS

Torneio Interno Perebão 3

No fim de semana passado, o espaço Poliesportivo 
Sul recebeu o primeiro torneio interno do ano do Beach 
Tennis, o Perebão 3. Diferente dos demais torneios 
realizados no Clube, nos quais o atleta escolhe a sua 
dupla, neste os atletas mais experientes jogam com 
os iniciantes, formando duplas mais equilibradas. “O 
formato do torneio foi desenvolvido por atletas do Iate 
para proporcionar uma integração entre os jogadores de 
Beach Tennis”, explicou Cecília Moço, Vice-diretora da 
modalidade.

O evento foi um sucesso de público, com 101 
atletas inscritos. Mesmo com a chuva insistente, os 
participantes compareceram em peso e foi um fim de 
semana com excelentes jogos e muita diversão. “O 
resultado final foi muito envolvimento, novas parcerias 
e uma confraternização espetacular. Gostaria de 
agradecer o apoio do nosso Vice-comodoro Quinho 
Grossi e do nosso Comodoro Rudi Finger, às pessoas 
da organização e do apoio”, disse Cecília. Lilia Barros 
e Marcelo Verano foram os campeões, seguidos por 
Sandra Gomes e Marcus Túlio Tristão. Os atletas Cibele 
Togawa e Emerson Coimbra receberam a premiação de 
revelação do torneio.

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

ATO DELIBERATIVO 001/2020

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE 
CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatutárias 
e regimentais (Estatuto, art. 81, e Regimento Interno, art. 45), 
e considerando as decisões tomadas nas Reuniões Ordinária e 
Extraordinária de 13 de fevereiro de 2020, faz saber que o Colegiado 
resolveu: 

I. por unanimidade, aprovar a Ata das Reuniões Ordinária e 
Extraordinária de 12 de dezembro de 2019.

II. por unanimidade, aprovar o Relatório de Atividades do 
Conselho Diretor, inclusive quanto aos investimentos previstos 
e executados, referentes ao 2º semestre de 2019, nos termos do 
Parecer da Comissão.

III. por ampla maioria, aprovar a demolição do Prédio da Antiga 
Sauna, nos termos do Parecer da Comissão de Infraestrutura, que 
acatou uma emenda apresentada em Plenário, no sentido de que 
o Conselho Diretor proceda essa demolição no prazo de até 120 
(cento e vinte dias). 

IV. por ampla maioria, aprovar a troca do piso do Ginásio de 
Esportes e a aquisição de piso para a Escola de Tênis de Mesa, nos 
termos do Parecer da Comissão.

V. por unanimidade, aprovar o convênio entre o Iate Clube de 
Brasília e o Instituo Federal de Educação Ciência e Tecnologia de 
Brasília, para contratação de estagiários para o Clube.  

Brasília, 14 de fevereiro de 2020.

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO

GESTÃO
Iate participa de audiência com o 
Governador

Na última quarta-feira, dia 12, o Governador Ibaneis 
Rocha recebeu representantes do Iate para uma audiência, 
que aproveitaram a oportunidade para convidá-lo para a 
Feijuca 2020, que acontece neste sábado. Participaram 
do encontro, o Diretor Social, Nelson Campos, o 1º Vice-
comodoro, Quinho Grossi, o Secretário de Governo, 
José Humberto Pires, o Comodoro Rudi Finger, o ex-
Comodoro Edison Garcia, e o Presidente do BRB, Paulo 
Henrique Costa. O Governador e o presidente do BRB 
são Sócios do Iate e já confirmaram presença no evento!
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Importantes matérias são aprovadas pelo Conselho Deliberativo em 
reunião

O Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasília 
aprovou, em reunião ordinária e extraordinária realizada 
na última quinta-feira, dia 13, o Relatório das Atividades 
do Conselho Diretor, referente ao 2º semestre de 2019, 
por unanimidade. Também foram aprovadas as propostas 
de troca do piso do Ginásio de Esportes e a aquisição de 

CONSELHO DELIBERATIVO

Orquestra Tabajara voltará ao Iate em março

A Orquestra Tabajara se apresentará novamente no Iate, dia 21 de março, 
às 21h, tocando o repertório do inesquecível Maestro Severino Araújo. A 
apresentação integra o projeto Venha Dançar, que traz de volta os grandes 
sucessos de artistas inesquecíveis dos anos 60 e 70, para embalar as pessoas que 
amam dançar ao som de uma orquestra.

Com a regência do maestro Francisco Araújo, filho de Severino Araújo, que 
por quase 80 anos comandou o famoso grupo musical, o baile contará com 20 
músicos vindos direto do Rio de Janeiro para a apresentação exclusiva.

Os ingressos vão começar a ser vendidos na próxima quarta-feira, dia 19, na 
Secretaria do Iate, por R$ 80,00 por pessoa para Sócios e R$ 120,00 para não 
sócios. Bebidas e petiscos serão comercializados no local.

SOCIAL

piso para a Escola de Tênis de Mesa, além da celebração 
de convênio com o Instituto Federal de Educação Ciência 
e Tecnologia de Brasília, para a contratação de estagiários 
para o Clube. Na ocasião, também foram aprovados os 
termos do parecer da Comissão de Infraestrutura quanto 
ao Prédio da Antiga Sauna.
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NÁUTICA

Resultado do Torneio Pré-Brasileiro 
da Classe Finn

Campeonato Sul-americano da 
Classe 470

Resultado da 1ª Etapa do Ranking 
da Classe Optimist

Convocação para uso de vaga de box

Nos dias 8 e 9 de fevereiro, foi encerrado o Torneio 
Pré-Brasileiro da Classe Finn, aqui no Iate. Foram 
realizadas 10 regatas nos dois últimos finais de semana. 
O Sócio e Vice-diretor de Escolas Náuticas, Juliano 
Camargo Rosas, foi o campeão, vencendo todas as 
regatas que participou. Este torneio foi um preparatório 
para o Campeonato Brasileiro da Classe Finn, que será 
realizado no Iate, de 26 de fevereiro a 1º de março.

O Campeonato Sul-americano da Classe 470 
começou no dia 11 e segue até o dia 16 de fevereiro, em 
Mar Del Plata, na Argentina. O importante campeonato 
definirá a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. 
O campeão vai levar a vaga olímpica para o seu país.

Posteriormente, o melhor brasileiro classificado 
no Campeonato Mundial, em março, na Espanha, vai 
desfrutar desta vaga estando classificado para competir 
nas Olimpíadas. ‘‘Estamos muito confiantes, pois 
treinamos bastante para conseguir defender este título 
que conquistamos no mesmo campeonato no ano 
passado. Apesar das condições serem extremas, com 
muito vento e ondas grandes, chegamos com bastante 
antecedência para nos ambientar nestas condições. 
Será um campeonato de altíssimo nível e bastante 
disputado’’, comentou Ricardo Paranhos, Sócio do Iate, 
que vai competir com seu proeiro, Rodolfo Streibel, do 
Veleiros do Sul.

O Iate Clube de Brasília realizou, nos dias 01, 02, 08 
e 09 de fevereiro, a 1ª Etapa do Ranking do DF da Classe 
Optmist. Pela categoria Veterano, a atleta Vitória Borges 
Viegas de Lima foi a campeã, seguida por Renato Gomez 
Lunetta (2º lugar) e Pedro Rocha Dantas (3º lugar). Na 
categoria Estreante, o atleta campeão foi o Breno José 
Almeida, seguido por Luís Henrique Ferreira Silva (2º 
lugar) e João Pedro Nicolini (3º lugar). O resultado 
completo pode ser consultado no site do Clube: www.
iateclubedebrasilia.com.br/nautica.

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 próximo ao 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 o disposto no artigo 
16º do RISN.

Nº Tít. Nome do Sócio Tipo

P/378 Mariana Giacometti R. Coelho Box no Deck

A atleta do Iate Julia Mendonça Vasconcelos participou 
do CBT GA - Ega Group Internacional de Beach Tennis, 
realizado de 6 a 9 de fevereiro, em Santos (SP), com 
resultados muito expressivos. Ela foi a campeã Mista Sub14 
e Vice-campeã Feminina Sub14. 

BEACH TENNIS
Iatista participa do Ega Group 
Internacional de Beach Tennis
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SOCIAL

Matinê da Alegria 2020 vem em 
dose dupla

Chegou o dia da Feijuca do Iate 2020!

Já estão à venda os ingressos para o bailinho de 
carnaval mais aguardado de Brasília. A festa 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. No domingo, 
o tema será “Super Heróis” e o Salão Social do Iate vai se 
transformar numa divertida Sala da Justiça. Já na terça-
feira, o tema será Neon!

A criançada vai poder dançar ao som do mais variado 
repertório, com as tradicionais marchinhas de carnaval e 
as músicas mais 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.

Haverá Praça de Alimentação com venda de lanches. 
Não será vendida bebida alcoólica ou tabaco no evento 
e não será permitido o acesso de qualquer pessoa 
portando bebida alcoólica. 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 é realizada no Espaço Concierge, na Tesouraria 
do Clube. Serão vendidos ingressos também no dia do 
evento (sujeito à disponibilidade).

Será hoje, dia 15, a esperada Feijuca do Iate. Com 
ingressos esgotados há 10 dias, o evento será realizado 
no Salão Social do Clube, das 13h às 19h30, com 
muito samba e axé, com shows de Dhi Ribeiro, Thiago 
Nascimento e do Grupo 7naRoda, além de DJ nos 
intervalos.

Diversão e animação não vão faltar, assim como 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 deste ano será Havaí Tropical e a 
decoração é assinada por Eliana Brandão, com tons 
alegres por todo o salão. Para as crianças, o Iate vai 
montar um Espaço Kids para entreter crianças com até 
13 anos de idade, das 13h às 19h, ao custo de R$ 19,00 
(por criança).

Crianças e adolescentes terão acesso apenas 
acompanhados de pelo menos um dos pais ou de tutor 
legal e deverão estar portando documento oficial de 
identificação.

23 e 25
de fevereiro

ESPORTES
Recesso das Escolinhas de Esportes 
Individuais no Carnaval

Durante o Carnaval as escolinhas esportivas da 
Diretoria de Esportes Individuais terão recesso nas 
seguintes datas:

NATAÇÃO De 24 a 26/02, com retorno dia 27/02
JUDÔ De 24 a 26/02, com retorno dia 27/02
TÊNIS De 22 a 26/02, com retorno dia 27/02
PATINAÇÃO De 24 a 26/02, com retorno dia 27/02
TÊNIS DE MESA De 22 a 26/02, com retorno dia 27/02
SQUASH De 22 a 26/02, com retorno dia 27/02
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SOCIAL

Iate entra no clima do Carnaval 
com muito samba

O Iate Clube não vai ficar de fora da festa popular 
mais animada e esperada do ano e vai trazer muito 
samba para os Associados, nos dias 22 e 24 de fevereiro, 
a partir das 16h, em frente ao Restaurante Caravela. 

No sábado (22), a animação vai ficar por conta da 
Roda de Samba Sagaz. O grupo foi criado em 2014, com 
o intuito de resgatar o samba mais tradicional, do passado. 
O repertório é formado essencialmente por músicas de 
grandes sambistas como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, 
Almir Guineto, Paulinho da Viola, Dona Ivone Lara, Fundo 
de Quintal, além de compositores como Chico Buarque, 
Caetano Veloso, Gonzaguinha e Cazuza. Com seu estilo 
próprio, o grupo firma suas apresentações com um jeito 
irreverente, alegre e descontraído de cantar e tocar, 
conquistando e transmitindo uma energia muito positiva.

 
Na segunda-feira, 24, será a vez de Teresa Lopes, 

conhecida por interpretação diferenciada, grande potencial 
vocal e repertório refinado, marcadamente influenciado pelas 
sonoridades afro-brasileiras. Teresa é uma fiel representante 
do samba produzido em Brasília e do legado cultural de 
grandes cantoras negras brasileiras. Em sua trajetória, figuram 
apresentações junto a nomes consagrados do samba, como 
Almir Guineto, Luis Carlos da Vila, Neguinho da Beija-Flor, 
Fundo de Quintal e Fabiana Cozza.

Inscrições abertas para o Concurso de 
Fotografia 2020

Serão abertas neste sábado, dia 15, as inscrições 
para o Concurso de Fotografia do Iate, promovido pela 
Diretoria Cultural. Este ano, o tema é a bandeira da 
FENACLUBES, hasteada no Clube durante solenidades, 
eventos ou mesmo alguma participação do Clube em 
campeonatos brasileiros interclubes. As bandeiras estão 
localizadas na Náutica e no Mastro Central, localizado 
próximo à Piscina do Feijão.

O concurso é destinado exclusivamente aos Sócios 
do Iate e seus dependentes. Os interessados podem 
participar com uma única fotografia inédita a cada 
edição do concurso, em formato JPEG, com resolução 
mínima de 300 DPI e formato mínimo de 2.100 x 1.500 
pixels, lembrando que fotos recebidas fora do padrão 
descrito serão automaticamente desclassificadas. Vale 
foto de câmara profissional e até de celular.

As inscrições serão de 15 de fevereiro a 16 de 
março (até às 23:59). Para facilitar a participação dos 
Sócios, a foto e o formulário de inscrição devidamente 
preenchidos deverão ser enviados para o e-mail dir.
culturalicb@gmail.com.

CULTURAL

A Diretoria Cultural vem realizando encontros para 
incentivar a arte e a literatura entre os Iatistas. Na quinta-
feira, dia 06 de fevereiro, foi realizado o primeiro encontro 
literário deste ano, da Sociedade Livros e Raquetes. O livro 
escolhido para debate foi O Apanhador no Campo de 
Centeio, do americano J. D. Salinger, texto que desperta 
grande interesse há décadas.

Sócios se reúnem para mais um 
encontro literário

http://dir.culturalicb@gmail.com
http://dir.culturalicb@gmail.com
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EMIATE

EMIATE dá início às atividades 2020

A abertura das atividades do EMIATE, realizada 
no último sábado, dia 08, foi um sucesso, com as 
presenças de alunos e professores dos diversos cursos. 
Participaram do evento, o Comodoro Rudi Finger, a 
Presidente do EMIATE, Eliete Pinho, e membros dos 
conselhos Diretor e Deliberativo.

As atividades para este ano tiveram início dia 11 de 
fevereiro e terão duração de 10 meses. As inscrições 
podem ser feitas na Secretaria do setor, localizada no 
1º andar do Edifício Multifunções, de segunda a sexta-
feira, das 9h às 18h. Mais informações: 3329-8745 ou 
99674-7786.

Credenciamento pela Federação 
Metropolitana de Judô

No último sábado, dia 08 de fevereiro, aconteceu o 
credenciamento de técnicos e árbitros pela Federação 
Metropolitana de Judô (FEMEJU), no auditório do Sesi 
de Taguatinga. O professor Eduardo Costa Pereira foi 
credenciado como técnico do Iate Clube de Brasília.

JUDÔ

Campeonato Brasiliense de Judô

No dia 1º de fevereiro, foi realizada a I Etapa do 
Campeonato Brasiliense de Judô, pela Federação 
Metropolitana de Judô (FEMEJU), no ginásio de esportes 
da Candangolândia. Pela primeira vez participando de 
uma competição externa e federada, a equipe de Judô 
do Iate Clube de Brasília foi representada por oito atletas 
e pelo técnico Eduardo Costa. Nas classes Chupetinha 
e Mirim, cinco atletas foram premiados. Destaque para 
Thomas Amorim Mandarino, que se sagrou campeão da 
classe Infantil Peso Ligeiro; Miguel do Carmo Gomes, 
que foi o 3º colocado na classe Infantil Peso Super 
Ligeiro; e Luis Felipe Hormazabal Santos, 3º colocado 
na classe Pré-juvenil Peso Leve.

VIOLÃO
Terça-feira, das 18h às 19h
Professor: David Evaristo

ENCONTRO COM A ARTE
Quarta-feira, das 15h às 18h
Professor: Manoel de Andrade

MOSAICO
Terça-feira, das 14h30 às 17h
Professora: Elinor Caleffi (Nonô)

VIOLINO
Quinta-feira, das 18h às 19h (adulto)
Sexta-feira, das 15h às 16h (5 a 12 anos)
Professor: Konan de Oliveira
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Nos dias 29 de fevereiro e 1º de março, será realizado 
o Torneio de Truco Iate 60 Anos, no Espaço Poliesportivo 
Sul, às 10h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas 
no Salão da Sinuca ou Secretaria de Esportes Coletivos, 
até o dia 27 de fevereiro. Participe!

CARTAS

Torneio de Truco Iate 60 Anos

ANIVERSARIANTES
15/02 - Mario Luiz Bonsaglia, Jose Raimundo 
Teixeira Raposo, Artur Leonardo Coelho Rocci, 
Jacira Bernardes, Jose Roberto Ceolin, Plinio 
Eduardo de Araujo Caldeira Brant, Carlos Eduardo 
de Almeida, Mauricio da Cruz Gomes, Jose Roberto 
Assumpcao Freire, Aquiles Rodrigues de Oliveira

16/02 - Delcia Maria de Mattos Vidal, Jose Ricardo 
Ruschel dos Santos, Joao Alves de Macedo, Ariel 
Lobo de Oliveira, Paulo Coelho Avila

17/02 - Marcella Borges Camara Dias, Renato Lobo 
Guimaraes, Levi Otavio de A. Mendes, Stela Maris 
Carmona, Anthair Edgard de A. V. E Gonçalves, 
Ligia Fernanda G. Pimentel, Mariana Correa Maldi 
e Souza, Giancarlo Romualdo Ventura, Fabiana 
de Freitas G. Lourenço, Carlos Augusto Gadelha, 

Vinicius Teixeira Sucena, Rodrigo Saldanha Gomes 
Cazzola

18/02 - Paulo Andre Paiva de Oliveira, Eduardo Pires 
Penna, Andre Airton de Macedo Reboucas, Tania de 
Sousa Barros, Joana Crivaro Lobo, Carlos Frederico 
Santos, Eduardo de Miranda M. Machado, Guilherme 
Lopes Maranhao, Marise Aragao Lelis, Ney Soares Sette, 
Andrea de Castro Bicalho, Antonio Marcelo Simoes 
Ramos, Felipe Vilela Pinheiro, Joao Henrique Siqueira 
Engel, Felipe Vilela Pinheiro, Luiz Alfredo Feresin de 
Abreu, Patricia Ashton Baere de Araujo Baeta     
      
19/02 - Taina Frota Botelho, Tulio Bastos Barbosa, Paulo 
Cesar Siqueira, Alexandre Magno Mello Dias, Alexandre 
Paulo Simao Novgorodcev, Tania Maria de Santa Ritta, 
Ricardo Mansueto Miranda Ferreira, Walkyria dos 

Santos Chianca, Cinthia Pereira, Patricia Regina Marins, 
Marcos Mattos Baby, Monica Chmielewski Ferreira, 
Rafael Rossi do Valle, Liss Mary Fraga Araujo, Daniela 
Melazo Dias, Fernanda Barros Reis Alves, Glaucio Nery 
Henrique, Janaina de Araujo Ferreira Santos 

20/02 - Mauro Moreira Barbosa, Thiago Paiva Chaves, 
Fernando Luis do Rego Monteiro Starling, Jordana 
Elias de Queiroga, Victor Mackay Dubugras, Fabiana 
Schneider Vidal, Carlos Augusto Sobral Rolemberg, Ivani 
Valenca da Silva, Mario Roberto T. do Amaral, Adelino 
Amaral Silva, Onofra Neusa de Miranda Menezes 

21/02 - Patricia Prates Reinicke, Juarez Abdulmassih 
Filho, Antonio Barbosa Abreu Junior, Bruno Teixeira 
Andrade, Flavio Garcia Silva, Carlos Henrique de Luca 
Ribeiro  

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Tatiana Helena Paiva da Costa Gomide, Geisa Motta Lopes, Fernando Augusto Coimbra Gomes, Paula Damasco do Vale, Vitor Araujo Pinto Teixeira,

Ana Paula Neves Beltrami, Kelly Cristina Fiel Saldanha da Gama, Karine Berbigier Ribas, Antonin Kaspar, Carolina Almeida Rocha, Cristiano Diniz Fernandes
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

15/02/2020 (Sábado)
Francisco Carpoforo

16/02/2020 (Domingo)
Maria Cecília Moço

Neste mês, o atendimento médico para os 
frequentadores do Iate para a realização de exames será 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h e das 14h às 
18h. Já aos sábados, domingos e feriados, será das 9h às 
13h e das 14h às 17h. São aceitos atestados de médicos 
externos, desde que conste assinatura e carimbo do 
médico emitente.

Atendimento médico em fevereiro

Fechamento das Salas de Estudos

Neste sábado (15), as Salas de Estudos estarão fechadas 
para a montagem, utilização e desmontagem do Espaço 
Kids, para o evento Feijuca do Iate 2020. O local retomará as 
atividades normais no dia 16 de fevereiro (domingo).

ATENÇÃO SÓCIO

Brinquedoteca do CIATE fechada 
neste sábado

Devido ao Espaço Kids, que estará atendendo ao 
evento Feijuca do Iate 2020, a Brinquedoteca localizada 
no CIATE ficará fechada neste sábado, dia 15 de fevereiro.


