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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

CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES 
ONLINE DE VELA

Na segunda-feira (13), terá início o 1º Campeonato 
Brasileiro Interclubes Online de Vela, com apoio do 
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Confederação 

Brasileira de Vela (CBVela), Federação Náutica de Brasília 
(FNB) e Noroeste Náutica, para velejadores/jogadores com 
até 22 anos.

As inscrições começaram nesta semana e foram 
esgotadas após apenas quatro horas de divulgação. São 38 
inscritos de 14 clubes: Iate Clube de Brasília, Iate Clube 
Itamaracá, Tempo Wind Clube, Iate Clube Lago de Itaipu, 
Cabanga Iate Clube, Veleiros do Sul, Team Brazil, Yacht 
Club Santo Amaro, Projeto Grael, Clube Naval Charitas, 
Yacht Clube da Bahia, Iate Clube do Rio de Janeiro, Iate 
Clube de Santa Catarina e Escola de Vela Lars Grael. Oito 
estados participam da competição: Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito 
Federal, Bahia e Pernambuco.

Jovens velejadores consagrados participarão da regata 
online, com Nina Pessôa (Campeã Brasileira Feminino da 
Classe Optimist), Gustavo Glimm (Campeão Brasileiro 
da Classe Optimist), Guilherme Menezes (Vice-campeão 
Sul Americano e 3º colocado no Campeonato Asiático e 
Oceânico da Classe Optimist), Tiago Monteiro (Campeão 
Brasileiro da Classe Optimist e Classe Laser 4.7 e Vice-
campeão Sul Americano por equipes da Classe Optimist), 
Andrey Godoy (Bicampeão Brasileiro e Tricampeão Sul 
Americano da Classe Laser 4.7 e Campeão Brasileiro da 
Classe Laser Radial) e Fernando Menezes (4º colocado no 
Campeonato Europeu da Classe Optimist).

O evento promete grandes disputas. Serão três regatas 
por dia, de aproximadamente oito minutos cada, nas classes 
Laser, 49er e Offshore para todos os competidores, nos dias 
13, 14 e 15 de julho. No dia 16 de julho, será disputada 
uma regata (Medal Race) na classe J70 com apenas os 10 
melhores da súmula geral, que será transmitido ao vivo 
pelo Youtube.

O evento será realizado por meio da plataforma do 
jogo “Virtual Regatta Inshore”. O jogo é reconhecido pela 
Confederação Brasileira de Vela e possui a chancela da 
World Sailing. Através do jogo Virtual Regatta o velejador 
consegue estudar o vento (birutinhas, buracos de vento e 
rajadas); testar o grau de orça saindo do barco e da boia; 
fazer o aquecimento (contagem de boia, balão, aceleração); 
traçar os planos da regata; utilizar os recursos de navegação; 
ângulo do contra vento e popa; definir melhor relação orça 
e velocidade (VMG); praticar e entender as regras de regata; 
escolher o melhor lugar para largada; praticar a aceleração 
do barco e aprender a noção de espaço temporal na 
largada; identificar as sombras do vento na área da regata; 
identificar as oscilações e rondados do vento durante a 
regata; observar o layline da raia, praticar as manobras 
dos barcos e montagem de boia; e definir a estratégia da 
próxima perna do percurso, entre outros.

Para os participantes que concluírem sete regatas, 
também haverá sorteio de brindes fornecidos pela loja 
Noroeste Náutica “Tudo para o seu veleiro”: (61) 33494940 
/ 982470008.
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EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº 062/2020, oriundo do Pregão Eletrônico nº 001/2020 – Lote 
03, CONTRATANTE: IATE CLUBE DE BRASÍLIA, associação civil de direito 
privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.018.978/0001-80, 
com sede no SCEN trecho 02, conjunto 04, Brasília/DF - CONTRATADA: 
empresária individual TEREZINHA PRIETO ROJAS, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.083.756/0001-90, estabelecida na 
Rua Pará, 1834, Centro – Catanduva/SP, CEP 15800-040 - Objeto: Aquisição 
de 01 (um) bote inflável motorizado, marca Zefir, modelo gold 4,6 sport, 
na forma do programa de formação de atletas do CBC – Comitê Brasileiro 
de Clubes - Vigência: 180 dias - Valor global: R$ 101.138,74 (cento e um 
mil, cento e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos) - Foro: Brasília/
DF - Data da assinatura: 15/06/2020 - Assinam, de um lado, o Comodoro do 
contratante e, de outro, o representante da empresa contratada.

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº 061/2020, oriundo do Pregão Eletrônico nº 001/2020 – Lote 
02, CONTRATANTE: IATE CLUBE DE BRASÍLIA, associação civil de direito 
privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.018.978/0001-80, 
com sede no SCEN trecho 02, conjunto 04, Brasília/DF - CONTRATADA: 
ACTIVE SAILING ACESSÓRIOS NÁUTICOS E ESPORTIVOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.908.232/0001-
05, estabelecida na avenida Pasteur 333, loja 02, Bairro: Urca, Patamar 
do Hangar 01, Botafogo/RJ, CEP 22.290.240 - Objeto: Aquisição de 
equipamentos e materiais esportivos para a náutica, na forma do programa 
de formação de atletas do CBC – Comitê Brasileiro de Clubes - Vigência: 
180 dias - Valor global: R$ 218.999,98 (duzentos e dezoito mil novecentos e 
noventa e nove reais e noventa e oito centavos) - Foro: Brasília/DF - Data da 
assinatura: 15/06/2020 - Assinam, de um lado, o Comodoro do contratante 
e, de outro, o representante da empresa contratada.

ATOS E CONTRATOS
Clube de Corrida mantém alunos 
ativos mesmo com distanciamento 
social

Campanha da solidariedade do 
EMIATE

Mesmo em plena pandemia, os atletas de corrida 
do Iate conseguem manter a rotina e trazer troféu para o 
Clube. Nos meses de maio e abril, a professora Larissa 
Pacheco manteve à distância um desafio com os alunos 
do Clube de Corrida, para que eles não deixassem de 
praticar atividade física, tão importante neste momento. 
Os alunos tinham que cumprir as metas no quintal de 
casa, na esteira, ou na rua, desde que não corressem 
acompanhados e nem em lugares movimentados, o que 
motivou os alunos a se manterem ativos.

Com o novo formato de corridas no Brasil, foi criada 
a corrida virtual pela GO RUN, da empresa Conta Passos. 
Os kits foram entregues em casa, a largada foi ao vivo 
pelo Youtube e o resultado publicado no site pelo relógio 
de cada atleta. O Iate obteve duas excelentes colocações 
no geral. Carla Benevides conquistou o 1º lugar nos 
7km correndo na esteira e Paula Mantovani ficou com 
o 2º lugar nos 21km correndo na rua. “A corrida é um 
dos únicos esportes que tem agitado as pessoas na 
pandemia, por ter a vantagem de ser praticada sozinha e 
em qualquer lugar”, disse a professora.

No dia 08 de julho, terça-feira, as cestas básicas 
e donativos doados pelos Sócios do Iate chegaram à 
instituição “Lar Francisco de Assis e Casa Lar Ampare”, 
que estão cadastradas no setor. As doações foram 
recolhidas pela instituição.

 
Para quem quer ajudar, ainda é possível fazer 

doações. Por meio do apoio dos Amigos Voluntários, 
Sócios do Iate Clube de Brasília, o EMIATE vem há 
alguns anos ajudando instituições de caridade como 
creches, casa de idosos, casas de apoio diversos, entre 
outros. “Em 2020, frente a uma pandemia, estamos nos 
mobilizando na tarefa de arrecadar doações de cestas 
básicas. Aqueles que desejarem contribuir, podem entrar 
em contato com EMIATE ou fazer a entrega diretamente 
no setor, no primeiro andar do Edifício Multifunções”, 
explicou Eliete de Pinho Araujo, presidente do setor. Mais 
informações: 3329-8745 ou 3329-8813. “Salientamos 
que toda a contribuição será bem-vinda, e desde já 
agradecemos seu apoio, fundamental para o sucesso 
deste trabalho”, concluiu Eliete.

CLUBE DE CORRIDA

EMIATE
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Associado, 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 Estacionamento, 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!

DOL

Vans do Iate são adesivadas

Dois veículos do Iate que atendem às demandas 
do Clube estão de cara nova! As vans receberam nova 
adesivação que, além de tornar mais fácil a identificação, 
protege a pintura dos veículos.

Sócio: Atenção à sinalização dos 
estacionamentos do Clube!

O Iate Clube de Brasília dispõe de um “Regulamento 
de Uso dos Estacionamentos e do Fluxo de Veículos”, que 
foi desenvolvido para disciplinar o uso correto dos mesmos 
e, assim, evitar acidentes e possíveis desconfortos aos 
Associados. O regulamento foi aprovado pelos Conselhos 
Diretor e Deliberativo em abril de 2017 e está disponível 
para consulta no site do Iate, pelo link: http://www.
iateclubedebrasilia.com.br/regulamentos.

Seguindo as normas, as vagas dos estacionamentos são 
demarcadas de maneira nítida e visível, levando em conta 
o racional aproveitamento de espaço e o melhor fluxo de 
veículos, inclusive ambulâncias e veículos do Corpo de 
Bombeiros. É de suma importância que a sinalização seja 
respeitada e que os carros não estacionem fora das vagas 
demarcadas. Existem, no estacionamento, espaços marcados 
como proibidos para estacionar, pois é imprescindível que 
fiquem abertos para garantir espaço de manobra e visão 
lateral, seguindo o normativo do DETRAN. O Iate está atento 
para cumprir rigorosamente o que o normativo de segurança 
precede e, assim, diminuir as ocorrências de colisões em 
manobras. A não observância das normas dispostas neste 
regulamento sujeita o infrator às sanções previstas no art. 
40 do Estatuto.

Retorno dos treinos de vela

No último fim de semana, foram retomados os treinos 
de vela na água para os Associados do Iate das equipes de 
competições, seguindo as medidas de cuidados sanitários 
para a prática do esporte. Foram criados protocolos para os 
proprietários de embarcações, para treinamento na água, 
para os técnicos de vela e para os marinheiros. As atividades 
presenciais das turmas de iniciação na vela ainda continuam 
suspensas devido ao risco maior de contágio, mas estão 
planejadas para iniciar juntamente com o retorno das aulas 
escolares.

NÁUTICA
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ANIVERSARIANTES
11/07 - Fernanda Meireles Estevao de Oliveira, 
Heidi Lou Mayer Reis, Daniel Cardoso Miziara, 
Eurembergue Oliveira Nunes, Felipe Ehrick Danziato, 
Camila Raya, Marcello Augusto Castro Varella

12/07 - Alberto Zanello Junior, Antonio de Padua P. 
do Valle, Larissa Renata Garisto Montes, Pedro Carlos 
Resende Junior, Maria Christina Bacelar Cezar, Jose 
Vanderlei Leite, Patricia de Camargo Figueiredo, Ana 
Gabriela Castello Branco dos Santos, Antonio de 
Padua Pereira do Valle, Tito Livio Machado Junior, 
Luiz Mauro da Rocha, Cesar de Mendonca Dantas, 
Frederico Henrique Viegas de Lima, Heraldo Moura 
Coutinho

13/07 - Heloisa Helena de C. Guimaraes, Jandir 
de Moraes Feitosa Junior, Erika Pimentel Simeao, 
Antonio Carlos de Resende Chagas, Luiz Augusto 
Espirito S. Cardoso

14/07 - Fabiano de Abreu Cunha Campos, Jose 
Eduardo Peixoto Affonso, Shanti Silva Janveja, Celso 
Renato D Avila, Luciana Bezerra Caiado, Marcela 
Brunet Renaux Mundim, Guilherme Morici Correa, 
Estefania Campos Rafael, Olavo Gomes Pires Neto, 
Pedro Ilha Vieira Peixoto, Andre de Jesus Cristino, 
Osvaldo Sampaio Netto, Julia Magalhaes Mauro, 
Thomaz Passos Ferraz Moreira, Ney Ferraz Junior, 
Renato Nobrega Rezende, Ana Cristina Bomfim 
Santos Pechir Gomes, Marcio da Mata Souza, Patricia 
Andrade de Sa

15/07 - Oswaldo Carlos Couto, Fernanda de Oliveira 
Costa Del Gaudio, Mario Augusto Craveiro, Andre 
Soares Dantas, Carlos Dias Lopes, Maria Jose 
Rodrigues Froes, Davi de Podesta Haje, Alceste Vilela 
Junior, Renata Andressa de Almeida B. R. Cunha, 
Elmio Felipe Dos Reis, Thiago Gomes Calmon

16/07 - Gabriela Flores de Noronha Figueiredo, 
Antonio Fiuza, Roberto Ortega Pedrosa, Roberta 
Blass Staub, Marco Antonio Lopes Guimaraes 
Battaglini, Pedro Paulo C. Branco Pertence, Maria do 
Carmo Baptista, Mauro Cesar Lambert Brito Ribeiro, 
Fernando Boani Paulucci Junior, Gilberto Fernandes 
Taboada

17/07 - Tania Maria de V. E Vasconcelos, Gildecio 
Sobral, Ana Cristina Pereira Lira, Lander Moreira 
Cabral, Gabriel Pinho Rodrigues, Marcio Carvalho 
Oliveira, Paulo de Sena Martins, Leonardo Lopes dos 
Santos Bordini, Joao Alfredo de Mendonca Uchoa, 
Mariana Maciel de A. de Lacerda, Omar Jose da Silva 
Junior, Nei Singer, Andre Proite, Rodrigo Amorim 
Goncalves Rosa, Jose Rangel de A. Cavalcante Filho, 
Ricardo Schietti Ferreira
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DIRETORES DO DIA

11/07/2020 (Sábado)
Jorge Eduardo 

12/07/2020 (Domingo)
Marili Maria Amorim 

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Elton Sousa dos Santos, Andre Gustavo de Oliveira, Luiz Augusto Castro de Macedo Filho, Jairo Evandro,

Karen Santiago Michels, Luciana Chaves Brasil e Yra Lima 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

Iate reabre com rotina de segurança

O Iate Clube de Brasília reabriu no último sábado, dia 04 
de julho, com protocolos de segurança, em cumprimento às 
determinações do Governo do Distrito Federal e da Organização 
Mundial de Saúde (OMS). Entre as medidas, estão o uso de 
EPIs pelos colaboradores, disponibilização de álcool em gel 
70% em todos os setores e o uso de máscara de proteção facial 
obrigatório em todo o campus. Todos os frequentadores têm a 
temperatura corporal aferida na entrada e as mesas e cadeiras 
estão dispostas a uma distância mínima de dois metros umas 
das outras e são higienizadas com frequência. 

“Foi uma grande alegria reabrir as portas e voltar a receber 
a Família Iatista. Nesta primeira semana, pudemos observar 
que os Sócios foram nossos parceiros. Não registramos 
aglomerações ou resistência no cumprimento das novas 
regras impostas para a reabertura com segurança”, contou o 
Comodoro Rudi Finger.

Piscinas, churrasqueiras, sauna e outras áreas coletivas 
continuam proibidas, assim como a prática de qualquer 
atividade coletiva, inclusive piqueniques. Bares e restaurantes 
seguem funcionando apenas para a venda de bebidas 

GESTÃO
não alcoólicas. Como os bebedouros estão interditados, é 
recomendável que o Associado traga sua garrafinha para água. 
Lembramos que o funcionamento do Iate, nesta fase, é das 7h 
às 20h, desde ontem, dia 10. A entrada dos Sócios é realizada 
apenas pela Portaria Principal e a saída, exclusivamente pela 
Portaria Norte. 


