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27º C MÁX

Possibilidade de trovoadas isoladas
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet
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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 Iate Clube de Brasília, por meio da Diretoria de 
Esportes Náuticos, está sediando o Campeonato 
Brasileiro da Classe Finn, que teve início no dia 

26, com a realização de inscrição, credenciamento e 
pesagem dos velejadores. As competições seguem de 27 
de fevereiro a 1º de março, sempre a partir das 9h30.

O Finn está nas Olimpíadas desde 1952 e estará 
presente nos jogos de Tóquio 2020. O Brasil já conquistou 
uma vaga e possui grandes chances de medalha com o 
atleta Jorge Zarif, campeão mundial e quarto lugar nas)
Olimpíadas do Rio 2016. 

“Pela primeira vez o Campeonato Brasileiro da 
Classe Finn é realizado em Brasília e a expectativa é 
que tenhamos uma boa participação de velejadores de 

CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE 
FINN COMEÇA NO IATE

diversos estados e do Distrito Federal, aproximadamente 
25 barcos. A grande esperança brasiliense é o velejador 
Juliano Camargo Rosas, Vice-Diretor de Escolas Náuticas 
e atleta do Iate”, contou Flávio Pimentel, Diretor de 
Esportes Náuticos do Iate.

Também são considerados favoritos o vice-campeão 
brasileiro e campeão da Copa Brasil de Vela 2019, 
Antônio Moreira, do Clube Naval Charitas/Marinha do 
Brasil, e o campeão Sul-americano 2018, Ricardo Santos, 
do Yacht Clube Santo Amaro, de São Paulo. “Mais uma 
vez o Clube está fazendo um evento à altura da classe, 
dentro e fora da água, prestigiando os atletas e àqueles 
que estão torcendo por nossos velejadores. Venham 
prestigiar!”, convidou o Diretor.
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ATO DA COMODORIA DARH

Treinamento “Atendimento Encantador”

De 17 a 20 de fevereiro, cerca de 80 colaboradores 
do Iate Clube de Brasília participaram do treinamento 
“Atendimento Encantador”, baseado na metodologia 
Disney. Promovido pela Diretoria Administrativa e de 
Recursos Humanos, o curso foi ministrado em parceria 
com a equipe da ViverRh e consistiu na construção 
da arte de encantamento a partir de conhecimentos, 
habilidade e atitudes essenciais em atendimento.

O intuito é que, a partir do curso, os colaboradores 
possam atender com mais empatia e compreender os 
diversos perfis comportamentais. “A DARH acredita 
que o investimento em treinamento, desenvolvimento 
e capacitação profissional de nossos funcionários 
é uma excelente estratégia, que tem se mostrado 
efetiva para melhoria na produtividade, retenção de 
talentos, motivação da equipe e constante qualificação 
profissional”, disse a Diretora do setor, Marili Amorim.

EMIATE

O EMIATE e a Vice-diretoria de Beach Tennis vão 
promover a Caminhada da Amizade, no dia 14 de março, 
com percurso de 5km (saindo do Quiosque do Atleta, 
passando pela Portaria Norte, Faculdade dos Correios, Ibama 
e retornando ao Clube pela Portaria do Tênis, fazendo a 
pista de cooper passando pela Academia até o Quiosque do 
Atleta). A concentração será às 9h, no Quiosque do Atleta. 
As inscrições podem ser feitas na Coordenação do EMIATE, 
no Ed. Multifunções, e na Secretaria de Esportes Coletivos, 
mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

Participe da Caminhada da Amizade

De 06 a 08 de março, o Iate Clube de Brasília vai 
sediar mais uma importante competição, o Campeonato 
Brasiliense de Patinação Artística, no Ginásio de Esportes. A 
abertura será na sexta-feira (06), às 19h, e as apresentações 
serão no sábado (07), das 9h45 às 20h. Já no domingo (08), 
as provas começam às 10h e seguem até às 17h. A previsão 
é que cerca de 60 atletas das agremiações Alta Rotação, 
Escola de Patinação Marcel Stürmer e do Iate Clube de 
Brasília participem do torneio, que é o primeiro do ano na 
modalidade. Do Iate, 26 atletas vão participar. Venha torcer 
pela Equipe Iatista!

Iate sedia Campeonato Brasiliense 
de Patinação Artística

PATINAÇÃO

ATO DA COMODORIA AC 006/2020
Triênio 2017/2020

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso XXII do artigo 91 do Estatuto do Clube, 
R E S O L V E
Art. 1º. DESIGNAR o Sr. HÉLIO DE ARAÚJO FREITAS, prestador de serviços 
autônomos, como PREGOEIRO para orientar, operacionalizar e conduzir o Pregão 
Eletrônico nº 001/2020, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS 
PARA A NÁUTICA, VISANDO A ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS 
PARQUES ESPORTIVOS QUE O IATE CLUBE DE BRASÍLIA DISPONIBILIZA 
AOS ATLETAS EM FORMAÇÃO, NA FORMA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
DE ATLETAS DO CBC – COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES.
Art. 2º. DESIGNAR os integrantes da Comissão Permanente de Licitação, 
nomeados através do Ato da Comodoria AC 42/2019, para, em conjunto com 
o Diretor de Esportes Náuticos Sr. FLÁVIO MARTINS PIMENTEL, compor a 
equipe de apoio ao Pregão Eletrônico nº 001/2020, visando a observância e o 
cumprimento das normas estabelecidas pelo Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, 
bem como a formalização dos atos institucionais necessários à realização do 
referido certame.

Brasília, 29 de fevereiro de 2020.

RUDI FINGER
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 007/2020
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,
R E S O L V E
DESIGNAR o Vice-Diretor de Sinuca Sr. MOISÉS DO ESPÍRITO SANTO JUNIOR 
– P/1837, para responder interinamente pela Diretoria de Secretaria, no período 
de 29 de fevereiro a 16 de março de 2020, por motivo de ausência do titular.

Brasília, 29 de fevereiro de 2020.

RUDI FINGER
Comodoro



JORNAL DO IATEEdição nº 09, 29 de Fevereiro a 06 de março de 2020 3

NÁUTICA

Convocação para uso de vaga de box

Escola de Vela Infantil

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.

Ainda há vagas disponíveis para a Escola de Vela 
Infantil, para alunos iniciantes, de 7 a 14 anos. São 
quatro turmas à escolha dos interessados: 5° feira, das 9h 
até 11h; 6° feira, das 14h até 16h; sábado, das  14h até 
16h45; e aos sábados e domingos, das 9h30 até 12h30.

 
As aulas para os Sócios são gratuitas e na iniciação 

tanto o barco (Optimist) quanto os materiais e coletes salva 
vidas são oferecidos pelo Iate sem custo. Informações 
e detalhes sobre as aulas podem ser consultados na 
Secretaria Náutica: 3329-8747/8748.

Nº Tít. Nome do Sócio Tipo
P/3100 Thiago Rodrigues de Alcantara Silva Box no Deck

P/2198 Frederico Henrique Viegas de Lima Box no Deck

Nos dias 29 de fevereiro e 1º de março, será realizado 
o Torneio de Truco Iate 60 Anos, no Espaço Poliesportivo 
Sul, às 10h.

Vem aí o Torneio de Buraco Iate 60 Anos, que será 
realizado na próxima sexta-feira, dia 06 de março, no 
Espaço Poliesportivo Sul, a partir das 10h. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 05 de março, no IateTV ou na 
Secretaria de Esportes.

No dia 07 de março, o Espaço Poliesportivo Sul será 
o palco de mais um torneio Aniversariantes da Peteca, a 
partir das 9h. Participe!

De 07 a 15 de março, será realizado o Torneio de 
Sinuca Iate 60 Anos, no Espaço da Sinuca, às 9h. As 
inscrições podem ser feitas até o dia 06 de março, no 
Espaço da Sinuca e na Secretaria de Esportes.

CARTAS
Torneio de Truco Iate 60 Anos

Torneio de Buraco Iate 60 Anos

PETECA

SINUCA

Torneio Aniversariantes da Peteca
Torneio de Sinuca Iate 60 anos 
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SOCIAL

Matinê da Alegria encantou famílias neste Carnaval

O bailinho de Carnaval mais animado de Brasília 
encantou centenas de famílias que vieram ao Iate nos 
últimos dias 23 e 25 de fevereiro. A Matinê da Alegria 
foi realizada no Salão Social, com toda segurança e o 
conforto do espaço coberto, e contou com a animação 
do grupo Sol e Lua, que organizou diversas brincadeiras, 
pintura de rosto e performance com personagens infantis. 
As crianças entraram na brincadeira e vieram fantasiadas 
para curtir a festa! Confira algumas fotos.
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SOCIAL
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SOCIAL

Feijuca 2020 ainda repercute entre Iatistas

A Feijuca do Iate 2020, realizada no dia 15, ainda 
repercute entre os Associados do Clube! A belíssima 
festa abriu as comemorações carnavalescas da cidade 
com muito samba, axé e um público muito animado, 
que lotou a pista de dança durante todo o evento. A 
festa começou ao som do Grupo 7naRoda, contou com 
o show animadíssimo de Thiago Nascimento e seguiu 
com a rainha do samba de Brasília, Dhi Ribeiro. A 
decoração assinada por Eliana Brandão trouxe um pouco 
da tropicalidade do Havaí para o Iate, numa belíssima 
ambientação com tons alegres do todo o salão. Confira 
mais algumas fotos da festa.
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SOCIAL
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JUDÔ

II Etapa do Campeonato Brasiliense 
de Judô

No dia 15 de fevereiro, foi realizada a  II Etapa do 
Campeonato Brasiliense de Judô, no ginásio de esportes 
da Candangolândia, pela Federação Metropolitana 
de Judô (FEMEJU). A equipe do Iate Clube de Brasília 
foi representada por três atletas, nas categorias pré-
juvenil peso médio, peso leve e peso meio leve. Kristian 
Mizuno foi o 5º colocado na categoria peso médio. Na 
categoria pré juvenil peso meio leve, Matheus Maizon 
classificou-se no 5º lugar e Aquiles Alcacio, com um 
ótimo desempenho conquistou, o 3º lugar na categoria 
pré juvenil peso leve.

A participação dos alunos do Judô do Iate nessas 
etapas do campeonato da FEMEJU, evidenciam o 
desenvolvimento da prática da modalidade no Clube. 
Para os alunos que queiram participar de torneios, 
está sendo oferecido um novo horário de treinamento 
específico para competições. Os interessados devem 
procurar o professor Eduardo Costa. 

Workshop Judô nas escolas

No dia 18 de fevereiro, foi realizado no Ginásio 
de Esportes da Candangolândia um Workshop de Judô 
nas Escolas. O instrutor foi o bicampeão mundial e 
medalhista Olímpico peso médio pela seleção japonesa, 
Hirotaka. O curso foi traduzido pelo Sensei Umakakeba, 
professor que formou vários atletas Olímpicos do Brasil. 
O professor de judô do Iate, Eduardo Costa, participou do 
workshop e vai passar para seus alunos os ensinamentos 
adquiridos no evento.

Inscrições abertas para o Concurso 
de Fotografia 2020

Seguem abertas 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 irão até o dia 16 de março (até às 
23:59) e a foto e o formulário de inscrição devidamente 
preenchidos deverão ser enviados para o e-mail dir.
culturalicb@gmail.com.

CULTURAL

Após a implantação do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS), o DOL vem executando o correto 
recolhimento e destinação dos seus resíduos. Já foram 
1.839kg de recicláveis, 7.520Kg de orgânicos e 1.803kg de 
vidros. Durante este ano de 2020, o setor vai demonstrar a 
quantidade de resíduos que são gerados no Clube, pois o 
auxílio dos Sócios no descarte correto do material é essencial 
para o sucesso do projeto. Ajude o Iate a ser o primeiro clube 
Lixo Zero do Brasil!

DOL

Iate rumo à meta Lixo Zero

http://dir.culturalicb@gmail.com
http://dir.culturalicb@gmail.com
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O Iate recebeu uma das competições mais importantes 
do calendário infanto-juvenil de Tênis na América do Sul, 
a Copa BRB - Sul-americano de Tênis 18 anos. Devido ao 
elevado grau de pontuação no ranking mundial juvenil 
da ITF (International Tennis Federation), o torneio reuniu 
alguns dos melhores nomes do continente nas disputas. 
Foram 96 atletas de 10 países.

Gustavo Heide foi o campeão da categoria Masculina. 
No sábado, dia 22, o atleta de Ribeirão Preto (SP) 
derrotou o baiano Natan Rodrigues na final por 2 sets a 
0. Por causa do bom desempenho, os brasileiros devem 
apresentar boa evolução na lista na próxima atualização. 
Gustavo atualmente é o 29º colocado e Natan é o 11º do 
ranking mundial juvenil.

TÊNIS

Sul-americano de Tênis foi sucesso absoluto no Iate

Entre as mulheres, a jovem argentina Solana Sierra, de 
apenas 15 anos, ficou com o troféu ao derrotar a equatoriana 
Mell Gonzalez. Apesar de a equatoriana melhorar de 
desempenho durante a partida, a argentina conseguiu 
manter a eficiência nos momentos críticos do jogo. 

Na sexta-feira passada, foram disputadas as finais das 
duplas. As peruanas Dana Guzman e Daianne Hayashida 
levaram a melhor sobre a dupla formada pela uruguaia 
Guillermina Grant e pela peruana Camila Soares na 
decisão. No masculino, Natan Rodrigues e Bruno 
Oliveira enfrentaram os argentinos Roman Burruchaga 
e Santiago De La Fuente, que venceram por duplo 6/4 e 
ficaram com o título.
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ANIVERSARIANTES
29/02 - Alexandre Ferreira Pinto de Araujo, 
Fernanda Cardoso Miziara, Claudio Oppenheimer, 
Cristiane de Quadros Miranda

01/03 - Ruy Montenegro, Davi Francisco Dias 
Guimaraes, Andre Luiz Souza da Silveira, 
Andre Tibirica Fuao, Askanio Stanislau Ferreira 
Pincowsky, Daina Diniz Machado, Maria Helena 
Serra Salgado, Carlos Alberto Amorim Junior, 
Murilo Soares de Andrade Junior, William Martins 
da Silva, Valmir Jacinto Pereira Junior, Alexandre 
Guimaraes, Jose Carneiro Vasconcelos Junior, 
Carlos Abuchaim Weidle, Marcelo Marques 
Moreti, Wesley Almeida Ferreira   

02/03 - Cristiane Borja Rodrigues Lacerda, Jose 
Roberto de Oliveira, Rosana Macedo Barcelos, 

Sergio Araujo de Sa, Marisa Isar dos Santos, Jose 
Carlos Freire Murta, Claudia Helena Miranda 
Guimaraes, Marion Straub Vendramini, Alana 
Frensel de Moraes Tzelikis, Igor Carneiro de 
Matos, Simone Figueira Dourado, Maria Izabel 
Tafuri, Paulo Gustavo Maiurino, Ana Claudia 
Cunha Barbosa, Luciana Borges Camara, Gustavo 
Felix Cardoso, Denise Dantas  

03/02 - Ivan Magalhaes Francisco, Renata Gomes 
Araujo, Cesar Cassab Danna, Denise Miranda Starling 
de Carvalho, Fabiano Ramos de Carvalho, Luis 
Fernando Roxo Medeiros, Eduardo Barbosa Guedes, 
Tanise Monteiro Rebello, Mario de Oliveira Andrade
   
04/03 - Isabela Serra Aureliano, Rodolfo Marcos 
de Mello M. Thees, Valmir Cirilo dos Santos, Ana 

Alba Mafra, Jarba Sebastiao de Carvalho E Silva, 
Arthur Vicentini F. de Azevedo, Leonardo Ventura 
Teixeira, Claudia Neder Reis, Patricia Hernandes 
C. de Albuquerque    
      
05/03 - Floriano Dutra Neto, Liliane de Lourdes 
Cardoso, Max Jurno Loyola Santana Rios, Ana Flavia 
Carneiro Rezende, Jose Ronaldo A. Pereira, Bianca Pires 
Veiga, Gleice Valeria da Silva, Gilberto Ferreira da Silva, 
Murilo Queiroz Bastos, Maria das Dores Goncalves, 
Maria Eduarda Tannuri Pianto   

06/03 - Luis Gustavo Motta Severo da Silva, Guilherme 
Chianca Franca, Adauto Cidreira Neto, Jose Luiz G. 
Vasconcelos, Ricardo Franco Moura, Alessandro 
Lourenco Januario, Licio Joaquim da Silva Rego, Jose 
Marco Rezende Andrade  

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Luis Carlos Caltabiano Neves, Daniele Diniz Tavares, Juliano Augusto de Padua Montandon e Ruty Santos Nascimento 

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

29/02/2020 (Sábado)
Ana Carolina Aguiar 

01/03/2020 (Domingo)
Moisés do Espirito 

Santo Junior

Venha participar do 20º Aniversário da Confraria da 
Cachaça do Brasil, um jantar festivo que será celebrado 
na Antiga Sede do Iate Clube de Brasília, no dia 06 de 
março, a partir das 20h30.

O evento será realizado no salão histórico, 
inaugurado por Juscelino Kubitschek nos anos 60, e 
marca mais uma conquista para o destilado brasileiro, 
rompendo as barreiras históricas e os consumidores 
mais exigentes. Os participantes serão presenteados 
com uma garrafa da Cachaça Weber Haus Extra 
Premium e uma noite inesquecível com a boa música 
de Moacir Alfran e Banda e as tradicionais comidas de 
boteco, degustação, jantar, refrigerante e água. Outras 
bebidas serão vendidas à parte.

Os convites limitados, estão à venda até o dia 04 de 
março e custam R$ 80,00 para Sócios e R$ 100,00 para não 
sócios. O pagamento deverá ser feito por meio de depósito 
bancário, para o Banco do Brasil-001, Agência: 1419-2, 
Conta Corrente: 430.500-0, CNPJ: 09.455.586/0001-53. 
Após o pagamento, o comprovante deve ser enviado 
para o e-mail contato@confrariadacachacadobrasil.com.
br. Sócios devem informar o número do título no e-mail. 
Maiores informações: Orfeu Maranhão - (61) 99984-
5632 / Francisco Miranda - (61) 98153-9545.

EVENTOS ATENÇÃO SÓCIO

Coronavírus são uma família de vírus, conhecida há 
muito tempo, responsável por desencadear desde resfriados 
comuns a síndromes respiratórias graves. A transmissão 
pode ocorrer de uma pessoa para outra por meio do contato 
próximo com o doente. Recentemente, um novo tipo de 
coronavírus foi descoberto, o Covid-19, o qual tem causado 
mortes e também bastante preocupação. Ele foi isolado no dia 
7 de janeiro de 2020 e detectado primeiramente na cidade 
chinesa de Wuhan. A primeira morte ocorrida em decorrência 
desse novo vírus aconteceu no dia 11 de janeiro de 2020 
e, até o dia 25 de fevereiro, já haviam sido contabilizadas 
2708 mortes e mais de 80 mil casos confirmados em todo o 
mundo.

Os sintomas da infecção causada pelo novo coronavírus 
são: febre, dificuldade respiratória, tosse e falta de ar. Os 
casos mais graves podem evoluir para insuficiência renal e 
síndrome respiratória aguda grave. Para se prevenir de doenças 
causadas por coronavírus, as principais medidas são evitar 
contato próximo com pessoas que apresentam infecções 
respiratórias; lavar bem as mãos; evitar tocar os olhos, nariz 
e boca sem ter higienizado as mãos; evitar compartilhamento 
de objetos de uso pessoal, tais como copos e talheres; evitar 
contato com animais doentes; e cozinhar bem ovos e carne. 
Na Academia, é recomendável higienizar os aparelhos antes 
do uso com o álcool disponível no local.

Fonte: Brasil Escola

Coronavírus: o que preciso saber?Confraria da Cachaça do Brasil


