“O Iate é, de muito, a sala de visita da nova metrópole”
Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília
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OBRAS NO GINÁSIO EM FASE DE
FINALIZAÇÃO

J

á estão em fase final as obras no Ginásio Poliesportivo
do Iate Clube de Brasília. Iniciadas em junho, quando
o Clube ainda estava de portas fechadas, as obras
incluíram a troca do piso por um modelo mais moderno,
a ampliação da entrada do Ginásio e do Ciate, próximo
ao Posto Médico, com a instalação da cobertura em
estrutura metálica, e o fechamento das estruturas (treliças)
nas laterais do Ginásio com tela artística (vazada), para
bloquear a entrada de pássaros.
Um antigo problema também foi corrigido no
período: o recorrente alagamento do ginásio em épocas de
chuvas. O Iate realizou uma obra nos sistemas drenagem
do lençol freático e de águas pluviais, com bombeamento
e desobstrução de redes. A medida foi para sanar o velho
problema e vai proteger e garantir durabilidade ao novo
piso recém instalado.
Novo piso - O novo piso do Ginásio foi produzido e
instalado pela Recoma, uma das empresas líderes no
mercado de infraestrutura esportiva no Brasil. “Trata-

se de um piso flutuante de madeira maciça Recomaflex
Premium Grápia, com uma tecnologia moderna, usada
nos melhores ginásios do Brasil e em ginásios onde são
realizadas competições dos Jogos Pan Americanos”,
contou o Comodoro Rudi Finger.
O piso tem sistema de absorção de impacto flutuante e
é o único testado e aprovado segundo a norma alemã DIN
18.032 Part II, que serve de parâmetro para aprovação por
diversas federações esportivas Nacionais e Internacionais.
Este é, por exemplo, o piso oficial da Confederação
Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e também
da Confederação Brasileira de Basketball (CBB). O
acabamento do piso é feito com verniz de poliuretano
especial anti-reflexivo e as demarcações das modalidades
esportivas em tinta de alta resistência. “Com essa reforma,
o ginásio do Iate contará com um dos melhores pisos para
a prática esportiva e nossos atletas terão todo conforto
e segurança de um piso de nível de competição”,
comemorou o Comodoro.

CLIMA
SÁBADO

12º C MÍN
28º C MÁX
Sol

DOMINGO

13º C MÍN
27º C MÁX
Sol

Fonte: Inmet

ATOS E CONTRATOS

ENGENHARIA

ATO DA COMODORIA AC 019/2020
Triênio 2017/2020
O Comodoro do Iate Clube de Brasília no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXII do artigo 91,
combinado com o § 9º do artigo 21 do Estatuto do Clube,
RESOLVE
NOMEAR o Diretor Secretário, CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR; o Diretor Financeiro, JOÃO
ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA e o Diretor de Operações e Logística, FRANCISCO ZENOR
TEIXEIRA, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Especial visando a organização
e execução da venda de títulos da categoria Patrimonial Familiar, de propriedade do Iate, oriundos de
aquisições feitas pelo Clube.

Ampliação da cobertura do Iate
Shopping

Brasília, 05 de agosto de 2020.
RUDI FINGER
Comodoro
EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 006/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 24 de agosto de 2020, às 15h, na sala de
treinamento da náutica, propostas comerciais observando o menor preço, para a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS,
buscando a fixação de valores por meio de Ata de Registro de Preços.
O Edital completo e demais especificações estarão à disposição dos interessados no Setor de Licitações e
Contratos, SCEN trecho 02, conjunto 04, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou pelo sítio eletrônico
www.iateclubedebrasilia.com.br.
Brasília, 07 de agosto de 2020.
CELINA MARIANO OLIVEIRA SILVA
Presidente da Comissão
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 02/2020
O Iate Clube de Brasília, na forma do artigo 56 de seu Estatuto, NOTIFICA os sócios proprietários de título
patrimonial com as numerações abaixo relacionadas, seus herdeiros ou sucessores, para dentro do prazo de
10 (dez) dias regularizem sua situação junto à Diretoria Financeira, na Sede do Clube, no SCEN Trecho 02,
conjunto 04 – Brasília-DF.
Findo este prazo e não havendo quitação dos débitos, o sócio será excluído do quadro social, na forma
estatutária.
P/879 e P/1220

Brasília, 07 de agosto de 2020.

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Diretor Secretário

CONSELHO DELIBERATIVO
IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO
REUNIÕES ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
(CARÁTER RESERVADA – Regimento Interno, art. 14, Parágrafo único).
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de
suas atribuições estatutárias e regimentais, C O N V O C A os senhores integrantes do Colegiado,
composto por Conselheiros Natos e Efetivos, com direito a voz e voto, para as REUNIÕES
ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA, previstas no art. 76, I, “e”; e art. 77 do Estatuto, a serem
realizadas no dia 13 (treze) de agosto de 2020, quinta-feira, na Sede Social do Clube, às 19h, em
primeira convocação, ou, às 19h30, em segunda e última convocação, com a seguinte ORDEM
DO DIA:
REUNIÃO ORDINÁRIA
Item único – Deliberar sobre o Processo Eleitoral do Iate Clube de Brasília, para o triênio
2020/2023.
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Item I – Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo a Decisão nº 002/2020 da Mesa Diretora,
determinada ad referendum do Egrégio Conselho, referente às matérias das Reuniões Ordinária e
Extraordinária do dia 26/03/2020.

A Diretoria de Engenharia está trabalhando na
ampliação da estrutura da cobertura do Iate Shopping e
da entrada do Ginásio de Esportes e do Ciate, próximo ao
Posto Médico. Com a obra, toda a varanda do Iate Shopping
ficará protegida de chuvas e do sol, trazendo mais conforto
e segurança aos usuários e também aos concessionários.
Toda a área, inclusive a cobertura da entrada do Ginásio,
está recebendo uma nova testeira metálica, estrutura, forro
de pvc, pintura, jardineiras e nova iluminação. Na segunda
fase da obra, serão realizadas algumas adequações na
jardineira e nas pedras portuguesas.
A nova cobertura vai proporcionar uma entrada oficial
para o Ginásio de Esportes e para o Ciate, facilitando
inclusive o acesso aos eventos realizados nesses locais.
Além disso, esta cobertura facilitará o acesso de ambulância
e veículos ao Posto Médico.
A obra está sendo realizada pelo Iate Clube de Brasília,
com parte dos serviços terceirizados, e será finalizada até o
final deste mês de agosto.

ESPORTES

Iatistas se destacam em corrida
virtual

Item II – Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo a Decisão nº 003/2020 da Mesa
Diretora, determinada ad referendum do Egrégio Conselho, referente ao desconto de R$200,00
(duzentos reais) para cada Título, pelo período de 02 (dois) meses.
Item III - Assuntos Gerais.
NOTA: Em razão da pandemia do novo coronavírus que reclama a tomada de medidas de
prevenção, controle e contenção de risco, com o objetivo de evitar a disseminação da doença, em
conformidade com o Parágrafo único do art. 14 do Regimento Interno deste Colegiado, as reuniões
acima referidas, terão caráter reservando, isto é, somente poderão ser assistidas pelos integrantes
do Conselho Deliberativo.
Brasília, 28 de julho de 2020.
ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo
IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
DECISÃO 007/2020
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso de suas atribuições
estatutárias e regimentais, e com fundamento nos art. 22, § 1º; e art. 75, XIV, do Estatuto,
RESOLVE
Constituir Comissão composta pela Conselheira Nata ELIANA COUTINHO DO ORIENTE CRUZ, e
pelos Conselheiros ÁLVARO JOSÉ LINDOSO VEIGA e ANTÔNIO AUGUSTO PINTO PINHEIRO para,
sob a presidência da primeira, apresentar as propostas de concessões de Títulos Honoríficos, categoria
BENEMÉRITO, ao Conselheiro Nato MAURO DINIZ BRUMANA, indicado pela Mesa Diretora do
Conselho Deliberativo, e ao Diretor de Operações e Logísticas, o Conselheiro Nato FRANCISCO ZENOR
TEIXEIRA, indicado pelo Conselho Diretor.
Brasília, 6 de agosto de 2020.
ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo
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Os atletas do Clube de Corrida do Iate Clube continuam
ativos e motivados! A equipe Iatista participou de mais uma
etapa da Run Virtual, que ocorreu no dia 25 de julho. A corrida
foi dividida em duas categorias, esteira e rua. Paula Innecco
ficou com a 2ª colocação nos 5km, na Categoria Esteira, e
Carla Benevides conquistou o 2º lugar nos 10km, também
na Categoria Esteira. Ana Paula Mantovani conquistou o 2º
lugar nos 10km, na Categoria de Rua. A competição contou
com a participação de 400 atletas.
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NÁUTICA

Rampa de Acesso aos Fingers

A Diretoria de Esportes Náuticos informa que foi
finalizada, esta semana, a instalação de duas rampas de
acesso aos fingers de atracação onde ficam as lanchas
que possuem vagas molhadas. O objetivo é conferir mais
segurança ao acesso a essas embarcações. O Diretor de
Esportes Náuticos, Flávio Martins Pimentel, informou que
já foi contratada uma empresa para instalar um parapeito
ao longo do cais de madeira, com o intuito de oferecer
mais segurança aos usuários daquela instalação.

Iate Clube de Brasília participará
de mais um edital do CBC

Na sexta-feira passada, dia 31 de julho, o Iate Clube
de Brasília apresentou um novo projeto de acordo com
o Edital nº 8 do CBC, voltado para a contratação de
profissionais das áreas esportivas do Clube, notadamente
para as modalidades de Vela, Tênis e Natação. O Iate
receberá, para o ciclo Olímpico 2021 e 2024, cerca
de R$ 926.600,00 para custear o salário líquido de
técnicos esportivos, preparador físico e fisioterapeuta.
Em contrapartida, o Clube deverá arcar com os encargos
trabalhistas, tendo em vista que todos os profissionais
devem ser contratados pelas normas da CLT.
Segundo o Diretor de Esportes Náuticos, Flávio
Pimentel, essa é uma boa oportunidade para o Iate
melhorar o nível de treinamento oferecido aos atletas
associados, para poderem obter cada vez mais melhores
resultados. Em setembro, o CBC lançará o Edital nº 9
voltado para a aquisição de materiais de consumo.
“O Iate agradece o apoio do CBC, cujos editais têm o
objetivo de formar atletas nos clubes e desenvolver o
esporte olímpico e paraolímpico”, disse Flávio.

Simulador
de
escoradeira à venda

contrapeso/

A Diretoria de Esportes Náuticos informa que
vai repassar simuladores de contrapeso/escoradeira
desmontáveis para velejadores da Classe Optimist, por
meio de reembolso no valor de R$ 300,00. O modelo
pode ser encontrado no Galpão da Náutica.
Os Sócios podem formalizar o interesse no material
pelo e-mail nautica.iate@iatebsb.com.br, bem como
autorizar o débito do valor juntamente com a mensalidade
do Clube. O setor vai juntar todos os pedidos para o
cálculo da quantidade e posteriormente adquirir todos
os materiais necessários (ferro, madeira e alça).

Inscrições abertas para aulas de
kitesurf

Estão abertas as inscrições para aulas de kitesurf
com o instrutor Alex Leo. Os Sócios interessados
podem procurar a Secretaria Náutica para obter mais
informações e posteriormente agendar dia e horário
diretamente com o Alex, pelo telefone (61) 99909-9662.
O instrutor é formado em Educação Física, tem
experiência no esporte desde 2000, é federado pela
Associação Brasileira de Kitesurf (ABK), juiz de todas as
modalidades de kite (inclusive juiz de protesto), gestor
de escolas da ABK e foi Campeão Brasiliense de Kitesurf
do último evento realizado em 2019.
O valor do curso para Sócios é de R$ 2.400,00, com
duração de 12 horas. Também podem ser contratadas
aulas avulsas de 1 hora cada, por R$ 250,00. Mais
informações pelos telefones: (61) 3329-8747/8748.
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Limpeza e manutenção do campus

A Diretoria de Operações e Logística segue com os
procedimentos de fina limpeza em todas as dependências
do Iate Clube de Brasília. Merece destaque, na última
semana, o serviço realizado nas janelas externas da Sede
Social. Para a execução, foi necessária a utilização de
guindaste.

Sócio: Atenção à sinalização dos
estacionamentos do Clube!

O setor também fez a poda das plantas no telhado do
Ginásio de Esportes e intensificou o serviço de irrigação,
devido ao período de seca no Distrito Federal.

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 realizando a vistoria dos estacionamentos
e 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.
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CONCESSIONÁRIOS

Já conhece a Lion Barberaria?
O Iate Clube de Brasília conta agora com uma inovadora
barbearia, com maquinários modernos e serviços de qualidade,
para atender gostos clássicos e também os diferenciados! Tudo
isso com preço mais acessível do que o da concorrência. A
Lion Barbearia funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às
21h, aos sábados das 10h às 19h, e aos domingos e feriados,
das 10h às 16h.
O novo concessionário pretende trazer, para o público
masculino do Iate, as mais recentes novidades do segmento,
sem perder a essência dos serviços clássicos de barbearia.
O atendimento está sendo realizado de acordo medidas de
segurança determinada pelo GDF e pelos órgão de saúde e
segundo o protocolo interno do Iate, em regime de agendamento
para que não haja fila de espera. Para informações sobre os
serviços oferecidos e para marcar horário, o telefone é 33298815.

Promoções dos
para agosto

concessionários

O Lava Jato New Car está com promoção para o Dia
dos Pais. Durante todo o mês de agosto, o concessionário vai
oferecer 10% em todas as lavagens, com pagamento efetuado
em dinheiro. De brinde, o cliente leva novos cheirinhos para
o carro. Para agendar atendimento, basta ligar para 984221826.
Já no Spa Saúde, o papai terá direito a 15% de desconto
nas massagens avulsas e nos pacotes com 10 sessões.
A promoção será válida até o dia 20 de agosto. Para mais
informações e agendamento, o Sócio pode ligar para 33298729 ou entrar em contato por WhatsApp, pelo número
99435-6895.
Na loja 4Ondas, na compra de três peças, a de menor
valor sai com 50% de desconto. A promoção vale de 08 a 14
de agosto.
O Salão de Beleza Amparo também traz promoções
para agosto: Morena Iluminada com hidratação e escova
por R$ 299,99; Unha de fibra com cutilagem por R$ 159,90;
Sobrancelha Brown Lamination por R$ 139,90; e Hidratação
profunda fios de seda por R$ 89,99. Para homenagear os pais,
o salão oferece limpeza de pele pai e filho por R$ 239,90.
O funcionamento é de terça a sexta-feira, das 10h às 18h, e
aos sábados, das 10h às 17h. Agendamentos e informações:
3329-8771 ou 9464-7645 (WhatsApp).
FUNCIONAMENTO DOS CONCESSIONÁRIOS A PARTIR DE 08/08/2020
RAMO ALIMENTÍCIO
ESTABELECIMENTOS

DIA E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Banca de Jornal

Sábado, domingo e feriado das 8h às 18h

Bar do Cunhado

Segunda a sexta-feira das 9h às 19h e aos sábados, domingos e
feriados das 9h às 18h

Bar da Peteca

Terça e quinta-feira das 15h às 22h e aos sábados, domingos e
feriados das 8h às 20h

Bar do Tênis

FECHADO

Cantina dos Funcionários

FECHADO ATÉ O DIA 10/08/2020

Caravela

Terça-feira a sexta-feira das 11h45 às 15h, e aos sábados, domingos e feriados das 11h45 às 16h

Creperia

Sábado e domingo das 10h às 17h

Cerrado Bar e Restaurante

Sábado e domingo das 10h às 17h

Quiosque da Piscina

FECHADO

Lanchonete da Academia e Sauna

FECHADO

Barbearia

Terça-feira a sexta-feira das 10h às 21h, aos sábados das 10h às 19h
e aos domingos e feriados das 10h às 16h

Boutique 04 Ondas da Academia

Segunda-feira a Sexta-feira das 08h às 14h

Boutique 04 Ondas Iateshopping

Terça-feira a Sexta-feira das 09h às 15h, e aos Sábados e Domingos
das 09h às 16h

Lava - Jato

Segunda, terça, quinta-feira a domingo das 9h às 18h

Loja Náutica

Segunda a sexta-feira das 9h às 17h e aos sábados das 9h às 13h

Salão de Beleza

Terça a sexta-feira das 10h às 18h e aos sábados das 10h às 17h

SPA Saúde (massagem)

Segunda a sexta-feira das 8h às 20h e aos sábados das 9h às 15h

DEMAIS SERVIÇOS

PROGRAMAÇÃO
ESPAÇO
SAÚDE

REDUZIDA - AGOSTO 2020
GRADE HORÁRIA - ACADEMIA IATE CLUBE DE BRASÍLIA

Retorno das aulas coletivas da
Academia do Iate
Obs.: Os horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso

iatebsbacademia

www.iateclubedebrasilia.com.br/academia

SEG / QUA / SEX
HORA

ATIVIDADES

SALA

PROFESSOR

07h30 - 08h20

Iate Cross

G1

Ricardo

08h - 08h50

Cycling

EXTERNO

Rayana

09h - 09h50

Iate Cross

G1

Ricardo

09h - 09h50

Yoga

G3

Cibele

09h10 - 10h

Cycling

EXTERNO

Rayana

10h - 10h50

Ginástica Localizada (Seg / Qua)

G2

Luís

11h10 - 12h

Alongamento

G2

Luís

HORA

ATIVIDADES

SALA

PROFESSOR

8h - 08h50

Ritmos (Terça)

G2

Audila

18h-18h50

Iate Cross

G1

Pablo

18h10-19h

Ginastica Localizada

G2

Waldir

19h-19h50

Cycling

EXTERNO

Danilo

19h-19h50

Alongamento

G3

Waldir

19h10-20h

Iate Cross

G1

Pablo

HORA

ATIVIDADES

SALA

PROFESSOR

11H - 11h50

Cycling

EXTERNO

Sebastião

11h - 11h50

Alongamento

EXTERNO

Flávia

11h - 11h50

Ritmos

G2

Francisco

11h30 - 12h20

Iate Cross

G1

Pablo

TER / QUI

SÁBADO

DOMINGO

HORA

ATIVIDADES

SALA

PROFESSOR

10H - 10h50

Cycling

EXTERNO

Bruno

11h10 - 12h

Alongamento

G2

Fernanda

Outros serviços:
• Avaliação Fisioterápica
• Avaliação Nutricional
• Avaliação Física
• Montagem de série
• Piltaes

Capacidade máxima das salas:
• G1 - 08 pessoas
• G2 - 11 pessoas
• G3 - 11 pessoas
• Cycling - 10 pessoas
• Musculação/Ergometria - 40 pessoas

DIREÇÃO:
MARIA CECILIA DE A. MOCO
MARTIM FRANCISCO B. MARQUES
MARCELO VERANO SILVA

Aulas suspensas temporariamente:
• Viva mais ( interna e externa)
• Jui-jitsu
• Hora teen

COORDENAÇÃO:
CLESON SILVA DE OLIVEIRA
ELDER GUIMARÃES ALVES
PEDRO HENRIQUE SILVA ÁZARA

As aulas coletivas da Academia do Iate serão
retomadas a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de
agosto. Para garantir a saúde e o bem estar de usuários
e funcionários, a Direção do Espaço Saúde adotou todas
as medidas de segurança e limpeza exigidas pelos órgãos
oficiais de saúde e pelo Governo do Distrito Federal.
O Diretor Técnico da Academia, Martim Bottaro,
comunica que, neste primeiro momento, a grade de aulas
será reduzida. A partir de então, será avaliada a procura
dos alunos e, se necessário, serão disponibilizados mais
horários.
As aulas deverão ser agendadas pelo site do Iate,
no ícone da Academia. Mas, havendo vagas disponíveis,
os alunos poderão ser encaixados na hora. “Teremos
limite de vagas em todas as modalidades, tendo em vista
o respeito ao distanciamento mínimo exigido. Por isso,
é importante que o aluno faça o seu agendamento com
antecedência e garanta sua vaga”, explicou Martim.
A agenda para as marcações das aulas coletivas será
disponibilizada no sábado, dia 08 de agosto, a partir
das 12h. Em caso de dúvida, os alunos podem entrar
em contato com a recepção da Academia pelo telefone
3329-8755. “Estamos trabalhando para atender a todos
os alunos da melhor maneira possível e respeitando
todos os protocolos de segurança. Contamos com a
compreensão e o apoio dos Associados no cumprimento
das normas exigidas para a utilização do espaço”,
explicou a Diretora do Espaço Saúde, Cecília Moço.
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DIA DOS PAIS

Dia Dos Pais
NOVOS SÓCIOS
A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Wagner Pessoa Vieira, Maria Daha Bezerra Coutinho, Wellington Rodrigues Leite e Fabíola Oliveira Morais
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.

ANIVERSARIANTES
08/08 - Mauricio O. Mendonca Jorge, Aurelio
Guimaraes Cruvinel e Palos, Marcelo Araujo Pinto
Teixeira, Marcelo Dias Lopes, Celso Dias dos
Santos, Mario Jose Pinto Lima, Francisco Otavio
Miranda Moreira, Marco Aurelio Moreira de
Souza, Maria Gorete Cosme, Rodrigo Malheiros
Pontes, Aguinaldo Gomes Ramos, Vinicius Goulart
Cury Correa, Stefani Anna Martini Fontenele
09/08 - Liliane de Carvalho Gabriel, Carolina
de Barros Pereira, Jaime Divino Alarcao, Monica
Alicia Merlo, Bruno Machado Fontana, Anna
Carolina de Azevedo V. G. Arraes, Ricardo Gaban
Fernandez, Lysippo Borges Gomide
10/08 - Vicente Antonio de Faria, Gustavo
Carvalho Gazeta, Vicente Paulo das Gracas Pereira,
Vera Lucia Ribeiro, Luiz Renato Costa Xavier, Jose
Luiz Dias de Oliveira Filho, Abdallah Jarjour,
DIRETORES DO DIA
08/08/2020 (Sábado)
Jorge Eduardo Brasil
09/08/2020 (Domingo)
Rodolfo Gonçalves Junior
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13/08 - Antonio Eury Braga Pereira Luna, Monica
de Macedo G. Lemos Ferreira, Fausto de Augusto
Cesar M. Carneiro, Michelle de Souza Pereira,
Glauco Oliveira Santana, Elizia do Carmo
Rezende, Gilson Machado da Luz, Rafael Borsoi
Leal, Childerico Jose A. F. de Carvalho, Daniela
11/08 - Marcio Herley Trigo de Loureiro, Ricardo Morato Ribeiro, Lauro Celio Rocha Gonzaga,
Chaves de Melo Rocha, Pedro Paulo Alves Felipe Pereira Meira
Nogueira, Silvana Medeiros Andrade, Eraldo Jose
de Queiroz Junior, Eduardo Muniz Machado 14/08 - Ayalla Andrezza de Soares e Maia, Denise
Cavalcanti, Daniella Ribeiro Maia, Wanessa Timo Galvao de Vellasco, Sabrina Maria Alves,
Corazza Miguel, Ana Flavia Silva Botelho, Sergio Marcia Maria Cassano, Arnaldo de Castro Costa
Slaviero, Sebastiao Goncalves Mendes
Filho, Mario Geraldo Abreu Macedo, Nelson Pierre
Mattei, Edmirson Jose de Oliveira, Raissa de Sa e
12/08 - Janete Ferreira Carneiro, Otavio Augusto Benevides Nicodemos Costa, Duque Dantas, Tiago
Ferreira da Silva, Elio Jorge Rio de Barros, Elise Gomes de Almeida, Vinicius Resende Teixeira,
Maria Pereira Feitosa Mattos, Stella Maris Silva de Larissa Tamara de Sousa Marins, Luciano Pedro de
Souza, Giovanna Martins Buzzi, Alessandra Castro Souza Lunkes
Mattos, Marcus Vinicius Quito
Guilherme Guimaraes do Amaral, Raquel Couto
de Oliveira Aucelio, Jose Newton Torres, Fernando
Neves da Silva, Karina Santos de Miranda, Talita
Lorena Nunes de Souza, Ricardo Moura de Araujo
Faria
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