
CLIMA
12º C MÍN
28º C MÁX

Sol

13º C MÍN
27º C MÁX

Sol
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

IATE TERÁ ELEIÇÕES EM OUTUBRO

Em reunião Ordinária e Extraordinária do Conselho 
Deliberativo, realizada na última quinta-feira 
(13), em caráter reservado devido à pandemia, 

foi definido que o Iate Clube de Brasília terá eleições 
no modelo presencial no dia 10 de outubro. Na data, 
serão escolhidos os futuros membros da Comodoria e do 
Conselho Deliberativo, para o triênio 2020/2023.

“Por maioria, os membros do Conselho Deliberativo 
decidiram pela eleição presencial, conforme previsto 
no Estatuto do Iate. Temos plena convicção de que 
o Iate tem todas as condições de realizar o processo 
eleitoral com responsabilidade e segurança para todos. 
O planejamento será realizado pela Comissão Eleitoral, 
com o intuito de inserir algumas facilidades, como 
prioridade para a votação dos idosos e opção de voto 
por Drive Thru. Contaremos com o apoio da Diretoria 
Médica e serão atendidos todos os protocolos preventivos 
exigidos pelas organizações de saúde e pelo GDF, 
como o respeito ao distanciamento mínimo, aferição 
de temperatura e disponibilização de álcool em gel. 
Vamos dar exemplo para o todo país!”, explicou Antônio 
Oscar Lóssio, presidente do Conselho Deliberativo. No 

entendimento do Conselho, segundo ele, para a eleição 
em formato eletrônico, seria necessário alterar o Estatuto 
e pesa ainda o receio em razão dos riscos inerentes deste 
tipo de procedimento.

Assim, a eleição será realizada no dia 10 de outubro, 
com instalação da Assembleia-Geral Ordinária às 9h 
e processo de votação das 11h às 20h. Serão eleitos 
três Sócios patrimoniais que irão integrar a Comodoria 
do Iate, composta pelo Comodoro e seus 1º e 2º vice-
Comodoros, e também os sessenta Sócios patrimoniais, 
que irão integrar o Conselho Deliberativo, sendo quarenta 
Conselheiros Efetivos e vinte Suplentes de Conselheiro.

O Regulamento das Eleições Gerais do Iate Clube 
de Brasília para o triênio 2020/2023, estará disponível 
para consulta do Quadro Social, no site do Clube (www.
iateclubedebrasília.com.br), a partir de hoje, dia 15 de 
agosto.

CONTINUA NA PÁGINA 03
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ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE 
BARCOS, MASTREAÇÕES E VELAS DA CLASSE OPTIMIST, 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.

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA, através de seu Comodoro, autoridade competente do Clube, 
faz saber que, tendo em vista a adjudicação do objeto do Pregão Eletrônico nº 002/2020 
à empresa PRO NAUTIC MATERIAIS NÁUTICOS LTDA, realizada em 06/08/2020 pelo 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente constituída pelo AC 018/2020, no valor total 
de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) e, ainda, considerando a inexistência 
de qualquer vício ou irregularidade na condução do Pregão Eletrônico nº 002/2020, 
HOMOLOGOU, em 13/08/2020, o objeto do referido Pregão Eletrônico.

Brasília, 15 de agosto de 2020.

Rudi Finger
Comodoro

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, “c”; e art. 77 do Estatuto, 
a serem realizadas no dia 27 (vinte e sete) 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 – Apreciar o Relatório de Atividades do Conselho Diretor, inclusive quanto aos 
investimentos previstos e executados, referentes ao 1º de semestre de 2020. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

Item I – Deliberar sobre as propostas de concessões de Títulos Honoríficos, categoria 
Benemérito, ao Conselheiro Nato Mauro Diniz Brumana, indicado pela Mesa Diretora 
do Conselho Deliberativo, e ao Conselheiro Nato Francisco Zenor Teixeira, indicado pelo 
Conselho Diretor.

Item II – Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo proposta de convênio a ser firmada 
entre o Iate Clube de Brasília e o Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico – Ltda. 
(Estácio). 

Item III - Deliberar sobre o parecer da Comissão Permanente de Infraestrutura, referente à 
contratação de empresa especializada para execução dos serviços de desassoreamento da 
Dársena 2, localizada na Náutica do Iate Clube de Brasília.  

Item IV - Submeter a julgamento pelo Conselho Deliberativo o Proc. Adm. 002/2020, com o 
parecer da Comissão instaurado nos termos do Estatuto do Iate Clube de Brasília e da Resolução 
do Conselho Deliberativo nº 001/2015, que regula a matéria.

Item V - 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, 13 de agosto de 2020.

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ELEIÇÕES GERAIS - 2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O COMODORO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições 
estatutárias, prevista no inciso I do art. 61 do Estatuto, guardando obediência ao 
Regulamento das Eleições Gerais 2020, aprovado pelo Conselho Deliberativo 
em 13 de agosto de 2020, C O N V O C A os senhores Fundadores e os Sócios 
Patrimoniais Proprietários e Especiais, na plenitude dos seus direitos sociais e 
quites com as suas obrigações perante a Tesouraria e a Secretaria do Clube, para 
a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, prevista no art. 60, inciso I, e no art. 113 do 
Estatuto, a realizar-se no dia 10 (dez) de outubro de 2020, quinta-feira, na Sede 
Social, às 9h, em primeira convocação, se houver quorum mínimo de 1/3 (um 
terço) dos sócios devidamente qualificados e habilitados ao exercício do voto, ou 
às 9h30, em segunda e última convocação, com qualquer número (Estatuto, art. 
125), com a seguinte ORDEM DO DIA:

ITEM ÚNICO: Eleger, através de voto pessoal, secreto e singular, para um mandato 
de três anos (2020/2023), os três sócios patrimoniais que irão integrar a Comodoria 
do Iate, composta pelo Comodoro e seus 1º e 2º vice-Comodoros e também os 
sessenta sócios patrimoniais, que irão integrar o Conselho Deliberativo, sendo 
quarenta Conselheiros Efetivos e vinte Suplentes de Conselheiro.

NOTA - O processo de votação terá início às 11h e se prolongará, ininterruptamente, 
até às 20h, quando será iniciado o processo de apuração pela Comissão Eleitoral. 
A proclamação do resultado será feita pelo Presidente da Assembleia Geral 
Ordinária.

Brasília, 14 de agosto de 2020.

RUDI FINGER
Comodoro do Iate Clube de Brasília

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
ATO DO COMITÊ DE ADMINISTRAÇÃO Nº 001/2020

O Comitê de Administração, designado pela Decisão Conjunta nº 001/2020, 
de 12 de março de 2020, composto pelo Presidente do Conselho Deliberativo, 
Antonio Oscar Guimarães Lóssio, na qualidade de Presidente; pelo Comodoro, 
Rudi Finger; pela Conselheira Nata Paula Marquez Amorim Coutinho Alves; e 
pelo Conselheiro Ricardo Vilela de Melo; como representantes do Conselho 
Deliberativo; e pelo Diretor Social, o ex-Comodoro e Benemérito Nelson 
Campos; e pelo Diretor de Operações e Logística, o Conselheiro Nato 
Francisco Zenor Teixeira; como representantes do Conselho Diretor; em 
conformidade com o disposto no art. 6º do Regulamento, D E C I D I U, dentre 
outros nomes indicados pela concessão da honraria, agraciar com o Título 
Honorífico do MÉRITO IATE, os seguintes sócios que prestaram relevantes 
serviços ao Iate Clube de Brasília:

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

ATO DELIBERATIVO 002/2020

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 agosto de 2020, faz saber que o Colegiado resolveu: 

1. por ampla maioria (32 votos favoráveis e 7 votos contrários), aprovar o Parecer 
Substitutivo do Conselheiro Ulysses César Amaro de Melo, referente ao Regulamento 
das Eleições Gerais de 2020.

2. por unanimidade, aprovar 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.

3. por unanimidade, aprovar 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.

NOTA – O Regulamento das Eleições Gerais do Iate Clube de Brasília para o triênio 
2020/2023, estará disponível para consulta do Quadro Social, no sítio www.
iateclubedebrasília.com.br, a partir do dia 15 de agosto de 2020. 

Brasília, 14 de agosto de 2020.

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 008/2020

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o pedido de renúncia da Comissão instituída 
pela Decisão nº 003/2020, e, em conformidade com o art. 114, §§ 1º e 2º, do Estatuto,

RESOLVE:

Designar o ex-Comodoro MARIO SERGIO DA COSTA RAMOS, e os Conselheiros Natos 
EDNALDO MESQUITA CARVALHO e RONALD STARLING SOARES, como representantes do 
Conselho Deliberativo; e os Diretores RICARDO MACEDO e ANDRÉ DE AZEVEDO MACHADO, 
como representantes do Conselho Diretor para, sob a presidência do primeiro, acompanhar, 
observar e fazer cumprir as disposições estatutárias, normas e instruções disciplinadoras do 
processo eleitoral, bem como promover a realização das Eleições Gerais para o triênio 2020/2023. 

Brasília, 14 de agosto de 2020.

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

ATOS E CONTRATOS

ELEIÇÕES GERAIS - 2020 CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO DELIBERATIVO

Antonio Oscar Guimarães Lóssio
Presidente do Comitê de Administração

Presidente do Conselho Deliberativo

Fábio Gondim Pereira da Costa
Sílvio Selmo Sartini

A) Indicações do Conselho Deliberativo:      B) Indicações do Conselho Diretor:

Brasília, 11 de agosto de 2020.

Paula Marquez Amorim C. Alves
Conselheira Nata 

Francisco Zenor Teixeira
Diretor de Operações e Logística

Conselheiro Nato

Rudi Finger
Comodoro 

Carlos Alberto Santiago
João Alfredo de Mendonça Uchôa

Ricardo Vilela de Melo
Conselheiro Efetivo

 Nelson Campos
Diretor Social

Ex-Comodoro e Benemérito
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CAPA

Outras decisões - Na mesma ocasião, o Conselho 
Deliberativo aprovou, por unanimidade, a Decisão nº 
003/2020 da Mesa Diretora, referente ao desconto de 
R$200,00 na mensalidade do Iate para cada Título, 

pelo período de dois meses. Também foram aprovadas, 
por unanimidade, ad referendum, as contas referentes 
ao exercício de 2019 e a readequação orçamentária 
solicitada pela Comodoria em fevereiro.

Hormônio do exercício pode ter efeito contra a covid-19, aponta estudo

Matéria publicada no Correio Braziliense desta 
sexta-feira, dia 14, pode dar um impulso a mais para os 
Sócios voltarem a frequentar a Academia do Iate. Segundo 
apuração do jornal, dados preliminares de um estudo 
desenvolvido pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) 
indicam que o hormônio irisina, liberado pelos músculos 
durante atividades físicas, pode ter efeito terapêutico em 
casos de covid-19. 

Em testes feitos em laboratório, ao analisar dados, os 
pesquisadores observaram que o hormônio tem um efeito 
modulador em uma linhagem de células adiposas — 
responsáveis por armazenar gordura e regular a temperatura 
do corpo — em genes associados à reaplicação do vírus 
SARS-CoV-2 no corpo humano. Ou seja, a substância 
diminui a expressão dos genes da proteína que o vírus se 
liga e, se não tem proteína, o vírus apresenta dificuldade 
para infectar a célula.

ESPAÇO SAÚDE

Por causa da pandemia, os pesquisadores decidiram 
investigar possíveis efeitos da irisina em genes relacionados 
à replicação do vírus. A partir do cruzamento de dados, 
eles descobriram que o tratamento com o hormônio em 
células adiposas diminuiu a expressão de vários genes que 
regulam o ACE2 — fundamental para a replicação do vírus 
em células humanas. O gene ACE2 codifica a proteína a 
que o vírus precisa se ligar para invadir células humanas. 
Outro ponto positivo encontrado no estudo foi o hormônio 
ter triplicado os níveis de transcrição do gene TRIB3. 
Em indivíduos idosos é comum ocorrer a diminuição da 
expressão desse gene, o que pode estar relacionado à maior 
replicação do novo coronavírus e ao risco aumentado dessa 
população à covid-19.

A pesquisadora da faculdade de Medicina da Unesp, 
em Botucatu (SP), Miriane de Oliveira explica, ainda, 
que um terceiro aspecto importante é o tecido adiposo 
aparentemente servir como “repositório” do vírus. “Isso 
ajuda a entender por que indivíduos obesos têm maior 
risco de desenvolver a forma grave da covid-19. Fora isso, 
indivíduos obesos tendem a ter níveis menores de irisina, 
assim como maiores quantidades da molécula receptora 
do vírus [ACE2], quando comparados a indivíduos não 
obesos”, detalhou.

O artigo, publicado na revista Molecular and Cellular 
Endocrinology, descreve dados gerados no estudo de pós-
doutorado de Oliveira. O trabalho contou com apoio da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPES).

Fonte: Correio Braziliense
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Atividades do EMIATE durante a 
Pandemia

Campanha da solidariedade do 
EMIATE

Os alunos dos cursos de Pintura, Violão e Violino do 
EMIATE continuam tendo aulas online, neste momento 
de distanciamento social, para que não haja interrupção 
no aprendizado. As aulas são práticas e têm tido grande 
aproveitamento pelos alunos. Os Associados que ainda não 
estão matriculados nos cursos também podem participar. 
Inscrições e informações pelos telefones 3329- 8745 / 
3329-8813. Confira a grade horária:

Para quem quer ajudar, ainda é possível fazer doações 
para a Campanha da Solidariedade do EMIATE. Por meio 
do apoio dos Amigos Voluntários, Sócios do Iate Clube de 
Brasília, o setor vem, há alguns anos, ajudando instituições 
de caridade como creches, casa de idosos e casas de apoio 
diversas. “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 EMIATE. “Toda a 
contribuição será bem-vinda e, desde já, agradecemos 
seu apoio, fundamental para o sucesso deste trabalho”, 
concluiu Eliete. Mais informações: 3329-8745 ou 3329-
8813.

EMIATE

PINTURA segundas, quartas e quintas-feiras, das 14h às 
17h, e sextas-feiras, das 9h às 12h

VIOLINO quintas-feiras, das 18h às 19h, e sextas-feiras, das 
14h às 15h

VIOLÃO terças-feiras, das 18h às 19h

Promoções dos concessionários 
para agosto

Restaurante Caravela reabre em 
novo formato de atendimento

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 98422-
1826.

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 3329-
8729 ou entrar em contato por WhatsApp, pelo número 
99435-6895.

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).

O Restaurante Caravela voltou a funcionar no último 
fim de semana, com algumas alterações e adotando todos os 
protocolos de segurança recomendados pelos órgão de saúde 
e pelo decreto do GDF. Como o sistema self-service implica 
risco devido à manipulação direta dos alimentos expostos e 
também por não ser possível traçar uma projeção do número 
de refeições a servir, o restaurante começou a operar, nesta 
primeira fase, com o cardápio de comida brasileira a-la-carte. 
O objetivo é garantir mais segurança aos frequentadores e 
funcionários do estabelecimento.

São oferecidos cinco pratos: Brasileirinho 1 (picanha 
fatiada na chapa, feijão tropeiro, arroz branco, batata 
frita e salada), Brasileirinho 2 (coxa/sobrecoxa de frango 
grelhada, feijão tropeiro, arroz branco, batata frita e salada), 
Brasileirinho 3 (picanha fatiada e linguiça de pernil grelhados, 
feijão tropeiro, arroz branco, batata frita e salada), Filé Mignon 
(grelhado com molho de vinho e cogumelos, arroz branco e 
batata frita) e Peito de Frango à Parmegiana (acompanha arroz 
branco e batata frita). Os preços variam entre R$ 30 e R$ 55. 

A agilidade no atendimento é garantida pelo uso de 
equipamentos frios e quentes do self-service, associado à 
churrasqueira, todos instalados na área de atendimento, 
possibilitando a montagem dos pratos de imediato. Venha 
conhecer o novo formato de operação do Caravela!

CONCESSIONÁRIOS 



JORNAL DO IATEEdição nº 33, 15 a 21 de agosto de 2020 5

Atletas do Iate participam do 
Ecovila da Lagoa Kitespeed 2020

Conheça o atleta Iatista Felipe 
Rondina

No último sábado, dia 08, os atletas do Iate Clube 
de Brasília participaram da Ecovila da Lagoa Kitespeed 
2020, realizado na Lagoa Formosa, em Planaltina. Os 
Sócios Bruno Ramos e Alex Léo estão em 1º e 3º lugares, 
respectivamente. Nesta primeira etapa, tiveram 32 inscritos. 
A dupla espera agora a chamada para a 2ª etapa do evento. 
Alex Léo é o professor de Kitesurf do Iate. A foto é de 
Ricardo Camargo (@ricvcamargo).

O velejador do Iate, Felipe Rondina, 23 anos, começou 
a velejar em 2005, na classe Optimist, na Escola de Vela 
do Clube, por influência do irmão mais velho. Nesta 
classe, o velejador foi vice-campeão brasileiro, bicampeão 
brasileiro infantil e integrou a seleção brasileira por quatro 
vezes, para representar o país do Campeonato Mundial de 
Optimist. Depois, Felipe se dedicou à classe Snipe, na qual 
conquistou vários títulos nacionais e internacionais.  

No último ano, o atleta se destacou nos principais 
eventos nacionais na classe Olímpica Laser Standard. 
Ele foi Campeão Brasileiro e Campeão da Copa Brasil 
de Vela. Apesar de não ter barco próprio da classe Laser, 
Rondina velejou e venceu os dois campeonatos com barco 
emprestado por seus amigos. Ainda este ano, o Iate Clube 
de Brasília vai receber três barcos completos da classe 
Laser, comprados com recursos do Comitê Brasileiro de 
Clubes (CBC), através do edital nº 7, e Felipe será um dos 
candidatos à utilização desses barcos, visando treinamento 
e competições, com foco ao próximo ciclo Olímpico.

NÁUTICA
Devido ao seu histórico esportivo e recentes conquistas, 

ele foi convidado pela Confederação Brasileira de Vela 
(CBVela), para participar de um treinamento intensivo de 
alto rendimento, que aconteceu esta semana, na Marina 
da Glória (RJ), com os técnicos da CBVela e os principais 
atletas do país na classe Laser.

Felipe também foi convidado, na última semana, pela 
CBVela e pelo CBC, para participar de uma live sobre o 
esporte e sobre a importância do Campeonato Brasileiro 
Interclubes do CBC. Para assistir, é basta acessar o link: 
https://www.youtube.com/watch?v=HAZYISjZ8t0.

Para o futuro, o plano do atleta é continuar velejando 
o máximo possível, disputar os campeonatos no exterior, 
brasileiros, sul-americanos e continuar trazendo 
bons resultados para o Iate e para Brasília. “Agradeço 
primeiramente à minha família, que nunca mediu esforços 
para me ver competir e devo tudo a eles! Também gostaria 
de agradecer ao Guilherme Raulino e Marcos Carraca (in 
memoriam)”, disse o velejador.
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ANIVERSARIANTES
15/08 - Paulo Enio Garcia da Costa Filho, Emerson 
Eitti Kishimoto, Armando Novais de Carvalho 
Silva, Joaquim Ramalho de Albuquerque, Lincoln 
da Costa e Oliveira, Diana de Almeida Ramos 
Arantes, Rubem Dario França Brisolla, Cefas de 
Oliveira Souza, Francisco Queiroz Caputo Neto, 
Bruno de Azevedo Machado

16/08 - Paulo Jose Bernardes Normando, Rodrigo 
Silveira, Waldemar Ferreira, Mark Davis Faria 
Almeida, Rodrigo Alves Rocha, Maria do Carmo 
Mendes Muniz, Rodrigo Odilon dos Anjos, Ana 
Cristina Bandeira Ramos, Juliana Lopes Barroso 
Villas B. Carvalho, Claudio Alexandre F. Aguiar 
Almeida, Jozephina Guerra Grangeiro Leite, 
Edison Antonio Costa Britto Garcia, Cibele 
Sebba Gontijo Campello, Luiz Humberto Ferreira 
Carneiro, Rodolfo Lace Krause

17/08 - Nazir El Haje Neto, Rubens Ramos 
Mendonca, Raquel Guimaraes Catelli, Luiz 
Augusto Castro de Macedo, Tatiane Maia Barbosa, 
Bruno Mendonca Nunes de Oliveira, Roberto Licio 
Arnaut, Luis Alberto Ribeiro Pontual, Alex Lasserre 
Kratzl, Rafael Garcia Teixeira

18/08 - Rodrigo Brito de Araujo, Marcos Santos 
Kroll, Leonardo Cezar Ribeiro, Carla Queiroz 
Alves, Carina Carla da Costa Azevedo, Helena 
Zanella, Bernardo Cascao Pires e Albuquerque, 
Emanuel Ivan Moreira, Eduardo Rodrigues da 
Silva, Fernando Antonio Lyrio Silva, Consuelo do 
Monte Rosa, Alexandre Carvalho Ribeiro, Renata 
Pinto Moreira da Silva

19/08 - Vinicius Ricardo Liborio Pinto, Luiz 
Fernando Botelho de Carvalho, Joao Eduardo 

Gomes de Camargos Silveira, Lucia Maria 
Praciano Minervino, Marcelo Mattos Pontual 
Pinheiro, Carlos Alberto Depaule Fonseca, Livia 
Marques Rodrigues, Moacir Silva Neto, Gustavo 
Mascarenhas Rios, Ricardo de Oliveira, Flavio de 
Oliveira Saraiva, Dione Lima Ribeiro

20/08 - Marcelo de Camargo Figueiredo, Suiane 
Inez da Costa Fernandes, Maria Amelia B. 
Szerwinsk, Ana Luisa Lima Heller, Shemy Jibran 
Hsieh, Hugo Poli de Carvalho Villas

21/08 - Thelma Suely de Farias Goulart, Joao Batista 
Soares, Lenora de Castro Barbo, Henrique Eneas L. 
C. Neves, Claudio Prado Arcirio de Oliveira, Rafael 
Varela Garcia, Breno Rocha Pires e Albuquerque
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DIRETORES DO DIA

15/08/2020 (Sábado)
Ruy Parente Vianna

16/08/2020 (Domingo)
Andre Luis Da Silva

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Adriana Rodrigues, André Domingues, Renata Pinto Moreira da Silva, Rodrigo de Medeiros Rosas, Alice Ischikana Lari, Leandro Michelon Endres e Solange Francisca Maia

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

Inscrições abertas para nova modalidade: Canoa Havaiana

O Iate Clube de Brasília sempre teve como prioridade 
proporcionar aos seus Sócios melhoria na qualidade de 
vida por meio da prática esportiva. A Diretoria de Esportes 
Náuticos apresenta, agora, a mais nova modalidade do 
Clube, a Canoa Havaiana, que utiliza o contato com a 
natureza como ferramenta de interação e contemplação.

Este esporte se diferencia de outras modalidades por 
não exigir treino específico para o início da prática e pode 
ser praticado por toda a família, crianças, portadores de 
deficiência e pessoas da melhor idade. O instrutor é o atleta 
da Seleção Brasileira Andherson Reis (@brasiliapaddleclub), 
que participou de vários eventos internacionais (Mundiais, 
Seletivas e Pan-americanos) e foi Campeão Brasileiro e 
Campeão Brasiliense em anos consecutivos e em mais de 
uma categoria.

NÁUTICA

Os Sócios interessados podem procurar a Secretaria 
Náutica para obter mais informações e, posteriormente, 
agendar dia e horário diretamente com o Instrutor pelo 
telefone (61) 99983-8094. As aulas têm a duração de uma 
hora e, neste período de pandemia, serão realizadas em 
canoas individuais e duplas, respeitando os protocolos de 
higienização e distanciamento social.

A mensalidade promocional das aulas para Sócios é 
de R$ 200,00 (2x/semana), R$ 250,00 (3x/semana) e R$ 
300,00 (5x/semana). Para quem quiser fazer aulas avulsas 
ou experimentais, o valor é de R$ 50,00 (uma hora de 
duração). Mais informações pelos telefones: (61) 3329-
8747/8748.


