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DIRETORES DO DIA

15/2/2014 – Sábado
Luiz A. Mendonça

16/2/2014 – Domingo
Luiz Maria

VÔLEI DE PRAIA

Évelyn Nemer conquista prata em Campinas (SP)

Fabíola Constâncio: segundo lugar no Circuito Sul-Americano

A sétima etapa do Circuito Banco do Brasil Vôlei de Praia Na-
cional - temporada 2013/2014, contou com a participação da 
iatista Évelyn Nemer e da parceira Fernanda. 

As jogadoras foram vice-campeãs do certame principal, que 
contou com 12 duplas de todo o país. A competição foi rea-
lizada em Campinas (SP) entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro.

No jogo decisivo, elas acabaram derrotadas por Michelle e 
Amanda por 2 a 0 (21/18 e 21/13). Apesar do revés, Évelyn está 
otimista. “Estamos satisfeitas com os resultados e continuare-
mos trabalhando forte. O nosso foco é estar sempre no lugar 
mais alto”, completa.

O Brasil conquistou uma prata (feminino) e um bronze (mascu-
lino) no Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia 2014. O país 
conseguiu a façanha no último domingo, em Viña Del Mar, no 
Chile. Destaque para a atleta do Iate Fabíola Constâncio e sua 
parceira Thaís, que alcançaram o segundo lugar no torneio.

A dupla, que competiu em parceria pela primeira vez, jogou a 
fi nal contra um time argentino e a derrota foi apertada: 2 a 1, 
com parciais de 21/18, 14/21 e 15/9. 

“Foi uma experiência muito enriquecedora. O objetivo da du-
pla era o título e, pessoalmente, queria muito voltar com essa 
medalha de ouro. Foi ótimo ‘sentir o gostinho’ de representar 
novamente meu país. Espero ter novas oportunidades em bre-
ve”, comenta Fabíola.

O 65° Campeonato Brasilei-
ro da Classe Snipe, realizado 
em Florianópolis (SC), che-
gou ao fi m no último do-
mingo. O Iate foi muito bem 
representado pelos veleja-
dores Felipe Rondina, Túlio 
Cipriani, Lucas Gama, Ma-
theus Steytler, Gustavo Ma-

cedo e Guilherme Poleto.

Outra boa notícia é que nossa instituição conquistou o direito 
de sediar, em 2015, o próximo Campeonato Brasileiro da clas-
se. O feito era aguardado com ansiedade por nossos atletas.

Taxas de Aplicação e Contribuição: aumento de apenas 0,37% anual

Últimos ingressos para a Feiju da Copa
Snipe: Iate sediará Campeonato Brasileiro 

Esquenta 2014: regata treino de Oceanos 

Convocação: lista de reserva para 
vaga de embarcação 

Tudo começou no Iate Clube de Brasília. Lucas Silva, atual zagueiro da seleção brasileira de futebol 
sub-20 e jogador profi ssional do São Paulo, deu, há cinco anos, os “primeiros chutes” em nossa insti-
tuição.

O atleta mora em São Paulo e de passagem por Brasília fez questão de visitar o Iate no último domingo 
para relembrar os tempos de Escolinha e participar de um bate-papo com os alunos. Além de relatar um 
pouco de sua carreira no esporte, o atleta também participou de um jogo coletivo. 

Para Fred Cardim, coordenador de Futebol, a visita motivou os alunos. “A presença do Lucas foi muito im-
portante para os garotos. Ele é um exemplo a ser seguido”, destaca.

Saiba mais:

Lucas Cavalcante Silva Campos nasceu na cidade do Gama, em Brasília.  

O jogador treinava na Escolinha de Futebol do Iate e, em 2009 um “olheiro” do São Paulo o convidou para 
participar de uma “peneira”. Em seguida recebeu o convite para integrar as categorias de base do time 
paulista. 

O jovem defensor começou a carreira infl uenciado pelo tio, Jeferson. Apelidado de “Lucão”, o atleta de 17 
anos acumula passagens pela seleção brasileira sub-13 e sub-15. Inspirado no também zagueiro David Luiz, 
o camisa 33 da equipe tricolor fez a sua estreia no profi ssional em julho de 2013.

LUCAS SILVA: 
ZAGUEIRO DA SELEÇÃO 
BRASILEIRA VISITA O IATE

Conforme artigo 9º do Regulamento Interno do 
Setor Náutico, a Diretoria de Esportes Náuticos 
comunica que surgiu uma para jet-ski. Mediante 
isso, está convocado o sócio relacionado abai-
xo para apresentar a documentação necessá-
ria. O prazo máximo para trazer e registrar a 
embarcação será de 90 dias a partir do mo-
mento que o associado receber a informação.

Confi ra o sócio contemplado:

1) Egon Otto Rehn – P/2200 – Jet Sky 

Observação: Vale ressaltar que a embarcação 
somente será registrada cumprindo-se os arti-
gos 3º e 14 do Regulamento Interno do Setor 
Náutico.

O Clube decidiu promover uma regata treino neste domingo (16/2), às 9h. O objetivo é “esquentar” os barcos de 
Oceanos para temporada 2014 da Federação Náutica de Brasília. As inscrições podem ser feitas na Secretaria 
Náutica até às 8h30.

ESPORTES

A proposta orçamentária foi aprovada pelo Conselho Diretor na 2ª Reunião Extraordinária realizada em 3 de feve-
reiro. Agora, o documento será analisado em reunião do Conselho Deliberativo, marcada para 25 de fevereiro, onde 
também será dado o parecer fi nal.

Entre os itens abordados destacam-se os que se referem às taxas de Contribuição de Manutenção e Aplicação Pa-
trimonial. Em novembro, a antiga gestão sugeriu um aumento de 9,88% para a primeira e 10,76% para a segunda.

A atual gestão propôs um acréscimo de 5,99% para a taxa de Contribuição de Manutenção. Já a de Aplicação Pa-
trimonial, segundo proposta enviada ao Conselho Deliberativo, deverá sofrer diminuição: -6,53%.

Ao somar os valores das duas taxas pagas mensalmente, o sócio do Iate terá, ao fi nal de 2014 um aumento de ape-
nas 0,37% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em reais o valor corresponde à R$ 18.

Veja mais detalhes na tabela abaixo:

Itens - Proposta 

Orçamentária
2013 Proposta Nov/13 Proposto pelo Conselho Diretor

Contribuição de 

manutenção

R$ 334,00 9,88% = R$ 367,00 5,99% = R$ 354,00

  

Aplicação Patrimonial  R$ 68,60 10,79% = R$ 76,00

- 6,53% = R$ 64,12

Janeiro/Fevereiro = R$ 0,00

R$ 64,12 X 10 = R$ 641,20 
 

Total anual
R$ 334,00 + 68,60 

= R$ 402,60

R$ 402,60 X 12

= R$ 4.831,20

Total anual

R$ 367,00 + 76,00 
= R$ 443,00

R$ 443,00 X 12

= R$ 5.316,00

Total anual
R$ 334,00 X 2   = R$ 668,00 

R$ 354,00 X 10 = R$ 3.540,00

R$ 668,00 + R$ 3.540,00 

+ RS 641,20  = 

R$ 4.849,20 

Restam poucos ingressos para a “Feiju da Copa – O Iate em Ritmo de Carnaval”. O tradicional evento do Clube reúne 
as quatro paixões nacionais – samba, feijoada, caipirinha e futebol - e promete muita diversão. 

O encontro está marcado para 22 de fevereiro (sábado), a partir das 12h, no Salão Social. Além do grupo Luz do 
Samba, a cantora Thaís Moreira é outra atração musical confi rmada. Com muito axé e sertanejo, a artista promete 
não deixar ninguém parado.

Para a criançada, a diversão fi ca por conta do Espaço Kids, que terá minibrinquedoteca, cama elástica e mesa de 
totó. O bu� et, composto por feijoada completa (carnes separadas), será oferecido durante cinco horas. O serviço 
contará ainda com open bar de água, caipirinha, cerveja, refrigerante, suco, além de sobremesa.

Confi ra os valores dos ingressos e garanta já o seu na Superintendência:

2º lote:

Lugar à mesa

Sócio.............. R$ 75

Não-sócio ......... R$ 110

Individual

Sócio …............... R$ 65

Não-sócio …........ R$ 100
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ATOS E CONTRATOS

NOVOS SÓCIOS

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Canito José Pinto Coelho, Otávio Vieira da Cunha Filho, 

Ronald Starlig Soares Filho, André Bloomfi eld Van Der Broocke, 
Myrian Dias Morato e Maurício da Cruz Gomes.

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.

Solidariedade: 
doações de 
itens diversos 
são aceitas
Creches, asilos, casas de 
apoio, entre outras insti-
tuições recebem auxílio do 
Emiate frequentemente. 
Em 2014 queremos bater 

recordes e ajudar ainda mais pessoas.

Por isso, uma tenda está montada em frente à Academia com objetivo 
de arrecadar donativos (calçados, brinquedos, roupas de cama, acessórios 
para bebê, material de limpeza, alimentos etc.).

As contribuições também podem ser entregues, de segunda à sexta-feira, 
na Secretaria do Emiate ou depositadas nas caixas coletoras, localizadas 
em diversos pontos do Clube.

Participe do projeto 
Talentos Voluntários
O Emiate realiza um cadastro de só-
cios que tenham algum talento es-
pecial e queiram ensinar esse talento 
voluntariuamente. Se você tiver inte-
resse, entre em contato pelo 3329-
8745 e obtenha mais informações. 
Por que participar?

· Exercer a cidadania: você pode fa-
zer algo pelo próximo e pela socie-
dade.

·  Aprender coisas novas: em ativida-
des voluntárias tanto se ensina quan-
to se aprende.

·  Fazer o bem: seu trabalho pode 
melhorar e alegrar a vida de muitas 
pessoas.

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 010/2014 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de 
Brasília, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, em 
conformidade com o art. 76, inciso XII, do Estatuto, c/c o art. 16, 
inciso IX, do Regimento Interno do Colegiado, 

 

RESOLVE:

Designar o Conselheiro Efetivo ANTONIO CÉSAR HÜMMEL para, em 
substituição ao Conselheiro Efetivo ALFREDO EUSTÁQUIO PINTO, 
compor a Comissão que irá emitir parecer sobre o Relatório de 
Atividades do Conselho Diretor, inclusive quanto aos investimentos 
previstos e executados, referentes ao 2º semestre de 2013Brasília, 6 
de fevereiro de 2014.

Brasília, 11 de fevereiro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

Faça sua pré-inscrição para os cursos 
Neste semestre, somente os cursos que obtiverem um quórum mínimo de participantes serão implementados. 
Por este motivo, quem tiver interesse em participar de alguma atividade proposta pelo Emiate deve fazer a pré
-inscrição com a maior brevidade possível.

A Secretaria do Emiate, localizada na parte superior da Antiga Sede, recebe as pré-inscrições de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 19h. Além de presenciais, elas também poderão ser feitas pelo telefone 3329-8745. 

Confi ra as opções e horários:

Aerodance – segunda e quarta-feira: das 18h30 às 19h30. Terças e quintas-feiras: das 10h às 11h. Início: 10/3

Dança de Salão – terça e quinta-feira: das 18h30 às 19h20 (iniciante) e das 19h30 às 20h20 (intermediária). Início: 
11/3

Desenho e Pintura – quinta-feira: das 14h às 16h. Início: 13/3

Hatha Yoga – segunda, quarta e sexta-feira: das 9h às 10h. Início: 10/3 

Mosaico – terça-feira: das 9h às 12h. Início: 12/3

Violão (turmas de 1h de duração cada) – segunda-feira: das 8h às 17h.

Quarta-feira: das 17h às 20h         Início: 10/3

EMIATE

SOCIAL

CURTAS

Conforme prevê o Art. 12 § 3º do Regulamento Inter-
no do Setor Náutico, a Diretoria de Esportes Náuticos 
informa aos proprietários de embarcações que será 
cobrada uma taxa de serviço de R$ 84 em caso de 
reboque por algum tipo de pane.

O vestiário estará interditado de 17 a 19 de fevereiro. 
O motivo é a manutenção do local. Serviços pintura, 
rejunte, revisão na rede elétrica e instalação de gra-
des serão realizados.

Vestiário interditadoTaxa para reboque de embarcação

ANIVERSARIANTES

15/2 José Barroso Filho, Cybele 
Michels, José Raimundo Teixeira 
Raposo, Carlos Eduardo de 
Almeida, Andréa Rodrigues Rosa, 
Artur Leonardo Coelho Rocci, 
Luciana Pinheiro Caires Rizzo, 
Jacira Bernardes, Silvestre Braz da 
Silva, José Roberto Ceolin, Plínio 
Eduardo de Araújo Caldeira Brant, 
José Roberto Assumpção Freire e 
Aquiles Rodrigues de Oliveira.            

16/2 Délcia Maria de Mattos Vidal, 
José Ricardo Ruschel dos Santos, 
João Alves de Macêdo, Ariel Lobo 
de Oliveira, Paulo Coelho Ávila, 
Juliano Beust Guimarães e Waleska 
Batista Reuter.                   

17/2 Marcella Borges Câmara Dias, 
Eliana Martinelli Brandão, Lígia 
Fernanda G. Pimentel, Fabiana 
de Freitas G. Lourenço, Giancarlo 
Romualdo Ventura, Mariana Corrêa 
Maldi e Souza, Levi Otavio de A. 
Mendes, Luís Guilherme Carvalho 
Branco Sivieri, Anthair Edgard de 
A. V. e Gonçalves, Daniela Carrera 
Marquis, Luciana Magarão Duarte, 

dos Santos Chianca, Cinthia Pereira, 
Paulo César Siqueira, Mônica 
Chmielewski Ferreira, Yvone Pinto 
do Carmo, Mara Beatriz Nicolau 
Raymundo, Túlio Bastos Barbosa e 
Alexandre Magno Mello Dias.               

20/2 Flávia Lange Ablas de Souza, 
Juliana Ferraz da Rocha Santilli, 
Ivani Valença da Silva, Daniela 
Patriani Antônio, Carlos Augusto 
Sobral Rolemberg, Jordana Elias 
de Queiroga, Mário Roberto T. do 
Amaral, Fabiana Schneider Vidal, 
Adelino Amaral Silva, Onofra Neusa 
de Miranda Menezes e Mauro 
Moreira Barbosa.     

21/2 Brian Paul Hayston, Alair Vaz 
Guimarães Stoner, Augusto Urias 
da Cruz Júnior, Adriano Meira 
Ricci, Ana Luísa Hora Alves, Carlos 
Henrique de Luca Ribeiro, Flávio 
Garcia Silva, Guillermo Garzón Diaz, 
Juarez Abdulmassih Filho, Patrícia 
Prates Reinicke, Érika Cristina Callai, 
Silvia Saldanha Bracsak e Antônio 
Barbosa Abreu Júnior.            

Paulo Henrique Ramos Feitosa,              
Stela Maris Carmona e Vinicius Teixeira 
Sucena. 

18/2 Carlos Alberto Bandeira de Mello, 
Eduardo de Miranda M. Machado, 
Paulo André Paiva de Oliveira, Luiz 
Fernando Macêdo Bessa, Marise 
Aragão Lelis, Ney Soares Sette, 
Andréa de Castro Bicalho, Tânia de 
Sousa Barros, Carlos Frederico Santos, 
Joana Crivaro Lobo, Guilherme Lopes 
Maranhão, Antônio Marcelo Simões 
Ramos, José Antunes Teixeira, Luiz 
Alfredo Feresin de Abreu e João 
Henrique Siqueira Engel.                               

19/2 Denize Campos Magalhães, 
Tainá Frota B. Ibañez de Novión,        
Anamelia Borges Francischetti, 
Alexandre Paulo Simão Novgorodcev,         
Daniela Melazo Dias, Marcos 
Mattos Baby, Lycurgo Leite Neto,                        
Liss Mary Fraga Araújo, Mariano 
Álvaro Seijas de Piovesan Zanini, 
Rafael Rossi do Valle, Fernanda Barros 
Reis Alves, Tânia Maria de Santa Ritta, 
Ricardo Mansueto Miranda Ferreira, 
Carlos Alberto Vale Gomes, Walkyria 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2014

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que 
receberá, no dia 27 de fevereiro de 2014, às 13h, 
na Sala de Reunião da Comodoria, propostas de 
preços para a CONCESSÃO ONEROSA DE USO 
DE ÁREA DESTINADA À EXPLORAÇÃO COMER-
CIAL DE SALÃO DE BELEZA.

O Edital completo e demais especifi cações es-
tarão à disposição dos interessados na Diretoria 
de Patrimônio e Suprimentos, SCEN trecho 02, 
conjunto 04, de segunda a sexta-feira, das 9h às 
17h, ou pelo www.iatebsb.com.br.

Brasília, 11 de fevereiro de 2014.

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licita-
ção do Iate Clube de Brasília

CONSELHO DELIBERATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatutárias, 
C O N V O C A os senhores integrantes do Colegiado, composto por Conselheiros Natos, Efetivos e Suplentes convoca-
dos, com direito a voz e voto, para a REUNIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 77, I, “c” e “e”, c/c art. 76, XX, do Estatuto, e, 
a seguir, para a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, prevista no art. 77, II, do mesmo diploma legal, a serem realizadas no dia 25 
(vinte e cinco) de fevereiro de 2014, terça-feira, na antiga sede social, às 19h, em primeira convocação, ou, às 19h30, em 
segunda e última convocação, com a seguinte ORDEM DO DIA:

REUNIÃO ORDINÁRIA

Item único – Apreciar Relatório das Atividades do Conselho Diretor, inclusive quanto aos investimentos previstos e executa-
dos, referentes ao 2º semestre de 2013.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Item I - Deliberar sobre o projeto de Regulamentação da Ouvidoria do Iate Clube de Brasília; 

Item II – Deliberar sobre a revisão do orçamento do exercício de 2014, as contribuições fi xas e variáveis, e os projetos e 
custos de conclusão das obras paralisadas, conforme proposto pelo Conselho Diretor, tudo na conformidade do que foi 
aprovado na reunião ordinária do Conselho Deliberativo de 10 de dezembro de 2013; e 

Item III - Assuntos Gerais.

Brasília, 12 de fevereiro de 2014.

RUDI FINGER

Presidente do Conselho Deliberativo

No Iate os novos tempos já começaram. Algumas das ações previstas pela nova administração estão sendo imple-
mentadas desde o fi nal do mês de dezembro, visando o bem-estar dos sócios. Iniciamos com melhorias em toda a 
estrutura do clube, priorizando a manutenção das áreas que mais necessitavam. Também temos conversado com 
os sócios para ouvir as críticas, sugestões e anseios.

A transparência será uma das bases para todas as ações desta gestão. Vamos manter informados todos os Associa-
dos, por meio do site, mídias sociais, jornal e a nossa revista que está sendo repaginada. Temos, ainda, estreitado o 
relacionamento com a imprensa para que a divulgação do clube ocorra por meio de mídia espontânea, pelo que o 
Iate representa na sociedade de Brasília e pelo relevo de seu quadro social.

Um exemplo foi o recente destaque na mídia. O Iate foi capa da Veja Brasília, que destaca as iniciativas e o bem-es-
tar fi nanceiro do Iate, razões que fazem da entidade uma das maiores e mais prestigiadas da Capital. A Instituição 
também esteve na revista Brasília em Dia, onde pude falar sobre as principais metas para esta gestão, priorizando 
os dois pilares do clube: o resgate dos famosos eventos e os esportes.

E dentre as ações já implementadas, esta semana foi defi nida a imediata reposição das vagas para idosos e pessoas 
com defi ciência nos estacionamentos do Iate. O objetivo: oferecer mais conforto aos Associados e mais motivos 
para fazer parte de um dos melhores e mais tradicionais clubes de Brasília. 

Também destaco a aprovação da nova proposta de orçamento pelo Conselho Diretor que agora segue para análise 
do Conselho Deliberativo. O plano prioriza gastos em manutenção e a redução do valor da contribuição patrimonial 
de investimentos em obras novas. A intenção é estabelecer o uso dos recursos em áreas que realmente precisam.

Lembro ainda que o carnaval, uma data tão importante para o clube, não poderia passar em branco. Já está marca-
da para o próximo dia 22 de fevereiro a nossa tradicional “Feiju da Copa”, que, pela venda dos ingressos já realizada, 
será um sucesso.Desejo a todos um bom fi nal de semana.

Edison Garcia

Comodoro

Mensagem da Administração

Neste domingo, 16 de fevereiro, teremos música no quiosque do Carpe Diem. Mais uma edição do Esquenta de 
Carnaval será realizada a partir das 11h com o DJ Andrey Carvalho. Neto Bahia comanda a festa na sequência. 
Para as crianças, o evento Iate Kids, também no mesmo dia, contará com distribuição de pipoca, algodão-doce 
e brinquedos próximo ao parque aquático infantil, das 10h às 16h.

Neto Bahia no Esquenta de Carnaval
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ATOS E CONTRATOS

NOVOS SÓCIOS

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Canito José Pinto Coelho, Otávio Vieira da Cunha Filho, 

Ronald Starlig Soares Filho, André Bloomfi eld Van Der Broocke, 
Myrian Dias Morato e Maurício da Cruz Gomes.

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.

Solidariedade: 
doações de 
itens diversos 
são aceitas
Creches, asilos, casas de 
apoio, entre outras insti-
tuições recebem auxílio do 
Emiate frequentemente. 
Em 2014 queremos bater 

recordes e ajudar ainda mais pessoas.

Por isso, uma tenda está montada em frente à Academia com objetivo 
de arrecadar donativos (calçados, brinquedos, roupas de cama, acessórios 
para bebê, material de limpeza, alimentos etc.).

As contribuições também podem ser entregues, de segunda à sexta-feira, 
na Secretaria do Emiate ou depositadas nas caixas coletoras, localizadas 
em diversos pontos do Clube.

Participe do projeto 
Talentos Voluntários
O Emiate realiza um cadastro de só-
cios que tenham algum talento es-
pecial e queiram ensinar esse talento 
voluntariuamente. Se você tiver inte-
resse, entre em contato pelo 3329-
8745 e obtenha mais informações. 
Por que participar?

· Exercer a cidadania: você pode fa-
zer algo pelo próximo e pela socie-
dade.

·  Aprender coisas novas: em ativida-
des voluntárias tanto se ensina quan-
to se aprende.

·  Fazer o bem: seu trabalho pode 
melhorar e alegrar a vida de muitas 
pessoas.

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 010/2014 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de 
Brasília, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, em 
conformidade com o art. 76, inciso XII, do Estatuto, c/c o art. 16, 
inciso IX, do Regimento Interno do Colegiado, 

 

RESOLVE:

Designar o Conselheiro Efetivo ANTONIO CÉSAR HÜMMEL para, em 
substituição ao Conselheiro Efetivo ALFREDO EUSTÁQUIO PINTO, 
compor a Comissão que irá emitir parecer sobre o Relatório de 
Atividades do Conselho Diretor, inclusive quanto aos investimentos 
previstos e executados, referentes ao 2º semestre de 2013Brasília, 6 
de fevereiro de 2014.

Brasília, 11 de fevereiro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

Faça sua pré-inscrição para os cursos 
Neste semestre, somente os cursos que obtiverem um quórum mínimo de participantes serão implementados. 
Por este motivo, quem tiver interesse em participar de alguma atividade proposta pelo Emiate deve fazer a pré
-inscrição com a maior brevidade possível.

A Secretaria do Emiate, localizada na parte superior da Antiga Sede, recebe as pré-inscrições de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 19h. Além de presenciais, elas também poderão ser feitas pelo telefone 3329-8745. 

Confi ra as opções e horários:

Aerodance – segunda e quarta-feira: das 18h30 às 19h30. Terças e quintas-feiras: das 10h às 11h. Início: 10/3

Dança de Salão – terça e quinta-feira: das 18h30 às 19h20 (iniciante) e das 19h30 às 20h20 (intermediária). Início: 
11/3

Desenho e Pintura – quinta-feira: das 14h às 16h. Início: 13/3

Hatha Yoga – segunda, quarta e sexta-feira: das 9h às 10h. Início: 10/3 

Mosaico – terça-feira: das 9h às 12h. Início: 12/3

Violão (turmas de 1h de duração cada) – segunda-feira: das 8h às 17h.

Quarta-feira: das 17h às 20h         Início: 10/3

EMIATE

SOCIAL

CURTAS

Conforme prevê o Art. 12 § 3º do Regulamento Inter-
no do Setor Náutico, a Diretoria de Esportes Náuticos 
informa aos proprietários de embarcações que será 
cobrada uma taxa de serviço de R$ 84 em caso de 
reboque por algum tipo de pane.

O vestiário estará interditado de 17 a 19 de fevereiro. 
O motivo é a manutenção do local. Serviços pintura, 
rejunte, revisão na rede elétrica e instalação de gra-
des serão realizados.

Vestiário interditadoTaxa para reboque de embarcação

ANIVERSARIANTES

15/2 José Barroso Filho, Cybele 
Michels, José Raimundo Teixeira 
Raposo, Carlos Eduardo de 
Almeida, Andréa Rodrigues Rosa, 
Artur Leonardo Coelho Rocci, 
Luciana Pinheiro Caires Rizzo, 
Jacira Bernardes, Silvestre Braz da 
Silva, José Roberto Ceolin, Plínio 
Eduardo de Araújo Caldeira Brant, 
José Roberto Assumpção Freire e 
Aquiles Rodrigues de Oliveira.            

16/2 Délcia Maria de Mattos Vidal, 
José Ricardo Ruschel dos Santos, 
João Alves de Macêdo, Ariel Lobo 
de Oliveira, Paulo Coelho Ávila, 
Juliano Beust Guimarães e Waleska 
Batista Reuter.                   

17/2 Marcella Borges Câmara Dias, 
Eliana Martinelli Brandão, Lígia 
Fernanda G. Pimentel, Fabiana 
de Freitas G. Lourenço, Giancarlo 
Romualdo Ventura, Mariana Corrêa 
Maldi e Souza, Levi Otavio de A. 
Mendes, Luís Guilherme Carvalho 
Branco Sivieri, Anthair Edgard de 
A. V. e Gonçalves, Daniela Carrera 
Marquis, Luciana Magarão Duarte, 

dos Santos Chianca, Cinthia Pereira, 
Paulo César Siqueira, Mônica 
Chmielewski Ferreira, Yvone Pinto 
do Carmo, Mara Beatriz Nicolau 
Raymundo, Túlio Bastos Barbosa e 
Alexandre Magno Mello Dias.               

20/2 Flávia Lange Ablas de Souza, 
Juliana Ferraz da Rocha Santilli, 
Ivani Valença da Silva, Daniela 
Patriani Antônio, Carlos Augusto 
Sobral Rolemberg, Jordana Elias 
de Queiroga, Mário Roberto T. do 
Amaral, Fabiana Schneider Vidal, 
Adelino Amaral Silva, Onofra Neusa 
de Miranda Menezes e Mauro 
Moreira Barbosa.     

21/2 Brian Paul Hayston, Alair Vaz 
Guimarães Stoner, Augusto Urias 
da Cruz Júnior, Adriano Meira 
Ricci, Ana Luísa Hora Alves, Carlos 
Henrique de Luca Ribeiro, Flávio 
Garcia Silva, Guillermo Garzón Diaz, 
Juarez Abdulmassih Filho, Patrícia 
Prates Reinicke, Érika Cristina Callai, 
Silvia Saldanha Bracsak e Antônio 
Barbosa Abreu Júnior.            

Paulo Henrique Ramos Feitosa,              
Stela Maris Carmona e Vinicius Teixeira 
Sucena. 

18/2 Carlos Alberto Bandeira de Mello, 
Eduardo de Miranda M. Machado, 
Paulo André Paiva de Oliveira, Luiz 
Fernando Macêdo Bessa, Marise 
Aragão Lelis, Ney Soares Sette, 
Andréa de Castro Bicalho, Tânia de 
Sousa Barros, Carlos Frederico Santos, 
Joana Crivaro Lobo, Guilherme Lopes 
Maranhão, Antônio Marcelo Simões 
Ramos, José Antunes Teixeira, Luiz 
Alfredo Feresin de Abreu e João 
Henrique Siqueira Engel.                               

19/2 Denize Campos Magalhães, 
Tainá Frota B. Ibañez de Novión,        
Anamelia Borges Francischetti, 
Alexandre Paulo Simão Novgorodcev,         
Daniela Melazo Dias, Marcos 
Mattos Baby, Lycurgo Leite Neto,                        
Liss Mary Fraga Araújo, Mariano 
Álvaro Seijas de Piovesan Zanini, 
Rafael Rossi do Valle, Fernanda Barros 
Reis Alves, Tânia Maria de Santa Ritta, 
Ricardo Mansueto Miranda Ferreira, 
Carlos Alberto Vale Gomes, Walkyria 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2014

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que 
receberá, no dia 27 de fevereiro de 2014, às 13h, 
na Sala de Reunião da Comodoria, propostas de 
preços para a CONCESSÃO ONEROSA DE USO 
DE ÁREA DESTINADA À EXPLORAÇÃO COMER-
CIAL DE SALÃO DE BELEZA.

O Edital completo e demais especifi cações es-
tarão à disposição dos interessados na Diretoria 
de Patrimônio e Suprimentos, SCEN trecho 02, 
conjunto 04, de segunda a sexta-feira, das 9h às 
17h, ou pelo www.iatebsb.com.br.

Brasília, 11 de fevereiro de 2014.

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licita-
ção do Iate Clube de Brasília

CONSELHO DELIBERATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatutárias, 
C O N V O C A os senhores integrantes do Colegiado, composto por Conselheiros Natos, Efetivos e Suplentes convoca-
dos, com direito a voz e voto, para a REUNIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 77, I, “c” e “e”, c/c art. 76, XX, do Estatuto, e, 
a seguir, para a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, prevista no art. 77, II, do mesmo diploma legal, a serem realizadas no dia 25 
(vinte e cinco) de fevereiro de 2014, terça-feira, na antiga sede social, às 19h, em primeira convocação, ou, às 19h30, em 
segunda e última convocação, com a seguinte ORDEM DO DIA:

REUNIÃO ORDINÁRIA

Item único – Apreciar Relatório das Atividades do Conselho Diretor, inclusive quanto aos investimentos previstos e executa-
dos, referentes ao 2º semestre de 2013.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Item I - Deliberar sobre o projeto de Regulamentação da Ouvidoria do Iate Clube de Brasília; 

Item II – Deliberar sobre a revisão do orçamento do exercício de 2014, as contribuições fi xas e variáveis, e os projetos e 
custos de conclusão das obras paralisadas, conforme proposto pelo Conselho Diretor, tudo na conformidade do que foi 
aprovado na reunião ordinária do Conselho Deliberativo de 10 de dezembro de 2013; e 

Item III - Assuntos Gerais.

Brasília, 12 de fevereiro de 2014.

RUDI FINGER

Presidente do Conselho Deliberativo

No Iate os novos tempos já começaram. Algumas das ações previstas pela nova administração estão sendo imple-
mentadas desde o fi nal do mês de dezembro, visando o bem-estar dos sócios. Iniciamos com melhorias em toda a 
estrutura do clube, priorizando a manutenção das áreas que mais necessitavam. Também temos conversado com 
os sócios para ouvir as críticas, sugestões e anseios.

A transparência será uma das bases para todas as ações desta gestão. Vamos manter informados todos os Associa-
dos, por meio do site, mídias sociais, jornal e a nossa revista que está sendo repaginada. Temos, ainda, estreitado o 
relacionamento com a imprensa para que a divulgação do clube ocorra por meio de mídia espontânea, pelo que o 
Iate representa na sociedade de Brasília e pelo relevo de seu quadro social.

Um exemplo foi o recente destaque na mídia. O Iate foi capa da Veja Brasília, que destaca as iniciativas e o bem-es-
tar fi nanceiro do Iate, razões que fazem da entidade uma das maiores e mais prestigiadas da Capital. A Instituição 
também esteve na revista Brasília em Dia, onde pude falar sobre as principais metas para esta gestão, priorizando 
os dois pilares do clube: o resgate dos famosos eventos e os esportes.

E dentre as ações já implementadas, esta semana foi defi nida a imediata reposição das vagas para idosos e pessoas 
com defi ciência nos estacionamentos do Iate. O objetivo: oferecer mais conforto aos Associados e mais motivos 
para fazer parte de um dos melhores e mais tradicionais clubes de Brasília. 

Também destaco a aprovação da nova proposta de orçamento pelo Conselho Diretor que agora segue para análise 
do Conselho Deliberativo. O plano prioriza gastos em manutenção e a redução do valor da contribuição patrimonial 
de investimentos em obras novas. A intenção é estabelecer o uso dos recursos em áreas que realmente precisam.

Lembro ainda que o carnaval, uma data tão importante para o clube, não poderia passar em branco. Já está marca-
da para o próximo dia 22 de fevereiro a nossa tradicional “Feiju da Copa”, que, pela venda dos ingressos já realizada, 
será um sucesso.Desejo a todos um bom fi nal de semana.

Edison Garcia

Comodoro

Mensagem da Administração

Neste domingo, 16 de fevereiro, teremos música no quiosque do Carpe Diem. Mais uma edição do Esquenta de 
Carnaval será realizada a partir das 11h com o DJ Andrey Carvalho. Neto Bahia comanda a festa na sequência. 
Para as crianças, o evento Iate Kids, também no mesmo dia, contará com distribuição de pipoca, algodão-doce 
e brinquedos próximo ao parque aquático infantil, das 10h às 16h.

Neto Bahia no Esquenta de Carnaval
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ATOS E CONTRATOS

NOVOS SÓCIOS

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Canito José Pinto Coelho, Otávio Vieira da Cunha Filho, 

Ronald Starlig Soares Filho, André Bloomfi eld Van Der Broocke, 
Myrian Dias Morato e Maurício da Cruz Gomes.

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.

Solidariedade: 
doações de 
itens diversos 
são aceitas
Creches, asilos, casas de 
apoio, entre outras insti-
tuições recebem auxílio do 
Emiate frequentemente. 
Em 2014 queremos bater 

recordes e ajudar ainda mais pessoas.

Por isso, uma tenda está montada em frente à Academia com objetivo 
de arrecadar donativos (calçados, brinquedos, roupas de cama, acessórios 
para bebê, material de limpeza, alimentos etc.).

As contribuições também podem ser entregues, de segunda à sexta-feira, 
na Secretaria do Emiate ou depositadas nas caixas coletoras, localizadas 
em diversos pontos do Clube.

Participe do projeto 
Talentos Voluntários
O Emiate realiza um cadastro de só-
cios que tenham algum talento es-
pecial e queiram ensinar esse talento 
voluntariuamente. Se você tiver inte-
resse, entre em contato pelo 3329-
8745 e obtenha mais informações. 
Por que participar?

· Exercer a cidadania: você pode fa-
zer algo pelo próximo e pela socie-
dade.

·  Aprender coisas novas: em ativida-
des voluntárias tanto se ensina quan-
to se aprende.

·  Fazer o bem: seu trabalho pode 
melhorar e alegrar a vida de muitas 
pessoas.

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 010/2014 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de 
Brasília, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, em 
conformidade com o art. 76, inciso XII, do Estatuto, c/c o art. 16, 
inciso IX, do Regimento Interno do Colegiado, 

 

RESOLVE:

Designar o Conselheiro Efetivo ANTONIO CÉSAR HÜMMEL para, em 
substituição ao Conselheiro Efetivo ALFREDO EUSTÁQUIO PINTO, 
compor a Comissão que irá emitir parecer sobre o Relatório de 
Atividades do Conselho Diretor, inclusive quanto aos investimentos 
previstos e executados, referentes ao 2º semestre de 2013Brasília, 6 
de fevereiro de 2014.

Brasília, 11 de fevereiro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

Faça sua pré-inscrição para os cursos 
Neste semestre, somente os cursos que obtiverem um quórum mínimo de participantes serão implementados. 
Por este motivo, quem tiver interesse em participar de alguma atividade proposta pelo Emiate deve fazer a pré
-inscrição com a maior brevidade possível.

A Secretaria do Emiate, localizada na parte superior da Antiga Sede, recebe as pré-inscrições de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 19h. Além de presenciais, elas também poderão ser feitas pelo telefone 3329-8745. 

Confi ra as opções e horários:

Aerodance – segunda e quarta-feira: das 18h30 às 19h30. Terças e quintas-feiras: das 10h às 11h. Início: 10/3

Dança de Salão – terça e quinta-feira: das 18h30 às 19h20 (iniciante) e das 19h30 às 20h20 (intermediária). Início: 
11/3

Desenho e Pintura – quinta-feira: das 14h às 16h. Início: 13/3

Hatha Yoga – segunda, quarta e sexta-feira: das 9h às 10h. Início: 10/3 

Mosaico – terça-feira: das 9h às 12h. Início: 12/3

Violão (turmas de 1h de duração cada) – segunda-feira: das 8h às 17h.

Quarta-feira: das 17h às 20h         Início: 10/3

EMIATE

SOCIAL

CURTAS

Conforme prevê o Art. 12 § 3º do Regulamento Inter-
no do Setor Náutico, a Diretoria de Esportes Náuticos 
informa aos proprietários de embarcações que será 
cobrada uma taxa de serviço de R$ 84 em caso de 
reboque por algum tipo de pane.

O vestiário estará interditado de 17 a 19 de fevereiro. 
O motivo é a manutenção do local. Serviços pintura, 
rejunte, revisão na rede elétrica e instalação de gra-
des serão realizados.

Vestiário interditadoTaxa para reboque de embarcação

ANIVERSARIANTES

15/2 José Barroso Filho, Cybele 
Michels, José Raimundo Teixeira 
Raposo, Carlos Eduardo de 
Almeida, Andréa Rodrigues Rosa, 
Artur Leonardo Coelho Rocci, 
Luciana Pinheiro Caires Rizzo, 
Jacira Bernardes, Silvestre Braz da 
Silva, José Roberto Ceolin, Plínio 
Eduardo de Araújo Caldeira Brant, 
José Roberto Assumpção Freire e 
Aquiles Rodrigues de Oliveira.            

16/2 Délcia Maria de Mattos Vidal, 
José Ricardo Ruschel dos Santos, 
João Alves de Macêdo, Ariel Lobo 
de Oliveira, Paulo Coelho Ávila, 
Juliano Beust Guimarães e Waleska 
Batista Reuter.                   

17/2 Marcella Borges Câmara Dias, 
Eliana Martinelli Brandão, Lígia 
Fernanda G. Pimentel, Fabiana 
de Freitas G. Lourenço, Giancarlo 
Romualdo Ventura, Mariana Corrêa 
Maldi e Souza, Levi Otavio de A. 
Mendes, Luís Guilherme Carvalho 
Branco Sivieri, Anthair Edgard de 
A. V. e Gonçalves, Daniela Carrera 
Marquis, Luciana Magarão Duarte, 

dos Santos Chianca, Cinthia Pereira, 
Paulo César Siqueira, Mônica 
Chmielewski Ferreira, Yvone Pinto 
do Carmo, Mara Beatriz Nicolau 
Raymundo, Túlio Bastos Barbosa e 
Alexandre Magno Mello Dias.               

20/2 Flávia Lange Ablas de Souza, 
Juliana Ferraz da Rocha Santilli, 
Ivani Valença da Silva, Daniela 
Patriani Antônio, Carlos Augusto 
Sobral Rolemberg, Jordana Elias 
de Queiroga, Mário Roberto T. do 
Amaral, Fabiana Schneider Vidal, 
Adelino Amaral Silva, Onofra Neusa 
de Miranda Menezes e Mauro 
Moreira Barbosa.     

21/2 Brian Paul Hayston, Alair Vaz 
Guimarães Stoner, Augusto Urias 
da Cruz Júnior, Adriano Meira 
Ricci, Ana Luísa Hora Alves, Carlos 
Henrique de Luca Ribeiro, Flávio 
Garcia Silva, Guillermo Garzón Diaz, 
Juarez Abdulmassih Filho, Patrícia 
Prates Reinicke, Érika Cristina Callai, 
Silvia Saldanha Bracsak e Antônio 
Barbosa Abreu Júnior.            

Paulo Henrique Ramos Feitosa,              
Stela Maris Carmona e Vinicius Teixeira 
Sucena. 

18/2 Carlos Alberto Bandeira de Mello, 
Eduardo de Miranda M. Machado, 
Paulo André Paiva de Oliveira, Luiz 
Fernando Macêdo Bessa, Marise 
Aragão Lelis, Ney Soares Sette, 
Andréa de Castro Bicalho, Tânia de 
Sousa Barros, Carlos Frederico Santos, 
Joana Crivaro Lobo, Guilherme Lopes 
Maranhão, Antônio Marcelo Simões 
Ramos, José Antunes Teixeira, Luiz 
Alfredo Feresin de Abreu e João 
Henrique Siqueira Engel.                               

19/2 Denize Campos Magalhães, 
Tainá Frota B. Ibañez de Novión,        
Anamelia Borges Francischetti, 
Alexandre Paulo Simão Novgorodcev,         
Daniela Melazo Dias, Marcos 
Mattos Baby, Lycurgo Leite Neto,                        
Liss Mary Fraga Araújo, Mariano 
Álvaro Seijas de Piovesan Zanini, 
Rafael Rossi do Valle, Fernanda Barros 
Reis Alves, Tânia Maria de Santa Ritta, 
Ricardo Mansueto Miranda Ferreira, 
Carlos Alberto Vale Gomes, Walkyria 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2014

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que 
receberá, no dia 27 de fevereiro de 2014, às 13h, 
na Sala de Reunião da Comodoria, propostas de 
preços para a CONCESSÃO ONEROSA DE USO 
DE ÁREA DESTINADA À EXPLORAÇÃO COMER-
CIAL DE SALÃO DE BELEZA.

O Edital completo e demais especifi cações es-
tarão à disposição dos interessados na Diretoria 
de Patrimônio e Suprimentos, SCEN trecho 02, 
conjunto 04, de segunda a sexta-feira, das 9h às 
17h, ou pelo www.iatebsb.com.br.

Brasília, 11 de fevereiro de 2014.

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licita-
ção do Iate Clube de Brasília

CONSELHO DELIBERATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatutárias, 
C O N V O C A os senhores integrantes do Colegiado, composto por Conselheiros Natos, Efetivos e Suplentes convoca-
dos, com direito a voz e voto, para a REUNIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 77, I, “c” e “e”, c/c art. 76, XX, do Estatuto, e, 
a seguir, para a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, prevista no art. 77, II, do mesmo diploma legal, a serem realizadas no dia 25 
(vinte e cinco) de fevereiro de 2014, terça-feira, na antiga sede social, às 19h, em primeira convocação, ou, às 19h30, em 
segunda e última convocação, com a seguinte ORDEM DO DIA:

REUNIÃO ORDINÁRIA

Item único – Apreciar Relatório das Atividades do Conselho Diretor, inclusive quanto aos investimentos previstos e executa-
dos, referentes ao 2º semestre de 2013.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Item I - Deliberar sobre o projeto de Regulamentação da Ouvidoria do Iate Clube de Brasília; 

Item II – Deliberar sobre a revisão do orçamento do exercício de 2014, as contribuições fi xas e variáveis, e os projetos e 
custos de conclusão das obras paralisadas, conforme proposto pelo Conselho Diretor, tudo na conformidade do que foi 
aprovado na reunião ordinária do Conselho Deliberativo de 10 de dezembro de 2013; e 

Item III - Assuntos Gerais.

Brasília, 12 de fevereiro de 2014.

RUDI FINGER

Presidente do Conselho Deliberativo

No Iate os novos tempos já começaram. Algumas das ações previstas pela nova administração estão sendo imple-
mentadas desde o fi nal do mês de dezembro, visando o bem-estar dos sócios. Iniciamos com melhorias em toda a 
estrutura do clube, priorizando a manutenção das áreas que mais necessitavam. Também temos conversado com 
os sócios para ouvir as críticas, sugestões e anseios.

A transparência será uma das bases para todas as ações desta gestão. Vamos manter informados todos os Associa-
dos, por meio do site, mídias sociais, jornal e a nossa revista que está sendo repaginada. Temos, ainda, estreitado o 
relacionamento com a imprensa para que a divulgação do clube ocorra por meio de mídia espontânea, pelo que o 
Iate representa na sociedade de Brasília e pelo relevo de seu quadro social.

Um exemplo foi o recente destaque na mídia. O Iate foi capa da Veja Brasília, que destaca as iniciativas e o bem-es-
tar fi nanceiro do Iate, razões que fazem da entidade uma das maiores e mais prestigiadas da Capital. A Instituição 
também esteve na revista Brasília em Dia, onde pude falar sobre as principais metas para esta gestão, priorizando 
os dois pilares do clube: o resgate dos famosos eventos e os esportes.

E dentre as ações já implementadas, esta semana foi defi nida a imediata reposição das vagas para idosos e pessoas 
com defi ciência nos estacionamentos do Iate. O objetivo: oferecer mais conforto aos Associados e mais motivos 
para fazer parte de um dos melhores e mais tradicionais clubes de Brasília. 

Também destaco a aprovação da nova proposta de orçamento pelo Conselho Diretor que agora segue para análise 
do Conselho Deliberativo. O plano prioriza gastos em manutenção e a redução do valor da contribuição patrimonial 
de investimentos em obras novas. A intenção é estabelecer o uso dos recursos em áreas que realmente precisam.

Lembro ainda que o carnaval, uma data tão importante para o clube, não poderia passar em branco. Já está marca-
da para o próximo dia 22 de fevereiro a nossa tradicional “Feiju da Copa”, que, pela venda dos ingressos já realizada, 
será um sucesso.Desejo a todos um bom fi nal de semana.

Edison Garcia

Comodoro

Mensagem da Administração

Neste domingo, 16 de fevereiro, teremos música no quiosque do Carpe Diem. Mais uma edição do Esquenta de 
Carnaval será realizada a partir das 11h com o DJ Andrey Carvalho. Neto Bahia comanda a festa na sequência. 
Para as crianças, o evento Iate Kids, também no mesmo dia, contará com distribuição de pipoca, algodão-doce 
e brinquedos próximo ao parque aquático infantil, das 10h às 16h.

Neto Bahia no Esquenta de Carnaval
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DIRETORES DO DIA

15/2/2014 – Sábado
Luiz A. Mendonça

16/2/2014 – Domingo
Luiz Maria

VÔLEI DE PRAIA

Évelyn Nemer conquista prata em Campinas (SP)

Fabíola Constâncio: segundo lugar no Circuito Sul-Americano

A sétima etapa do Circuito Banco do Brasil Vôlei de Praia Na-
cional - temporada 2013/2014, contou com a participação da 
iatista Évelyn Nemer e da parceira Fernanda. 

As jogadoras foram vice-campeãs do certame principal, que 
contou com 12 duplas de todo o país. A competição foi rea-
lizada em Campinas (SP) entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro.

No jogo decisivo, elas acabaram derrotadas por Michelle e 
Amanda por 2 a 0 (21/18 e 21/13). Apesar do revés, Évelyn está 
otimista. “Estamos satisfeitas com os resultados e continuare-
mos trabalhando forte. O nosso foco é estar sempre no lugar 
mais alto”, completa.

O Brasil conquistou uma prata (feminino) e um bronze (mascu-
lino) no Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia 2014. O país 
conseguiu a façanha no último domingo, em Viña Del Mar, no 
Chile. Destaque para a atleta do Iate Fabíola Constâncio e sua 
parceira Thaís, que alcançaram o segundo lugar no torneio.

A dupla, que competiu em parceria pela primeira vez, jogou a 
fi nal contra um time argentino e a derrota foi apertada: 2 a 1, 
com parciais de 21/18, 14/21 e 15/9. 

“Foi uma experiência muito enriquecedora. O objetivo da du-
pla era o título e, pessoalmente, queria muito voltar com essa 
medalha de ouro. Foi ótimo ‘sentir o gostinho’ de representar 
novamente meu país. Espero ter novas oportunidades em bre-
ve”, comenta Fabíola.

O 65° Campeonato Brasilei-
ro da Classe Snipe, realizado 
em Florianópolis (SC), che-
gou ao fi m no último do-
mingo. O Iate foi muito bem 
representado pelos veleja-
dores Felipe Rondina, Túlio 
Cipriani, Lucas Gama, Ma-
theus Steytler, Gustavo Ma-

cedo e Guilherme Poleto.

Outra boa notícia é que nossa instituição conquistou o direito 
de sediar, em 2015, o próximo Campeonato Brasileiro da clas-
se. O feito era aguardado com ansiedade por nossos atletas.

Taxas de Aplicação e Contribuição: aumento de apenas 0,37% anual

Últimos ingressos para a Feiju da Copa
Snipe: Iate sediará Campeonato Brasileiro 

Esquenta 2014: regata treino de Oceanos 

Convocação: lista de reserva para 
vaga de embarcação 

Tudo começou no Iate Clube de Brasília. Lucas Silva, atual zagueiro da seleção brasileira de futebol 
sub-20 e jogador profi ssional do São Paulo, deu, há cinco anos, os “primeiros chutes” em nossa insti-
tuição.

O atleta mora em São Paulo e de passagem por Brasília fez questão de visitar o Iate no último domingo 
para relembrar os tempos de Escolinha e participar de um bate-papo com os alunos. Além de relatar um 
pouco de sua carreira no esporte, o atleta também participou de um jogo coletivo. 

Para Fred Cardim, coordenador de Futebol, a visita motivou os alunos. “A presença do Lucas foi muito im-
portante para os garotos. Ele é um exemplo a ser seguido”, destaca.

Saiba mais:

Lucas Cavalcante Silva Campos nasceu na cidade do Gama, em Brasília.  

O jogador treinava na Escolinha de Futebol do Iate e, em 2009 um “olheiro” do São Paulo o convidou para 
participar de uma “peneira”. Em seguida recebeu o convite para integrar as categorias de base do time 
paulista. 

O jovem defensor começou a carreira infl uenciado pelo tio, Jeferson. Apelidado de “Lucão”, o atleta de 17 
anos acumula passagens pela seleção brasileira sub-13 e sub-15. Inspirado no também zagueiro David Luiz, 
o camisa 33 da equipe tricolor fez a sua estreia no profi ssional em julho de 2013.

LUCAS SILVA: 
ZAGUEIRO DA SELEÇÃO 
BRASILEIRA VISITA O IATE

Conforme artigo 9º do Regulamento Interno do 
Setor Náutico, a Diretoria de Esportes Náuticos 
comunica que surgiu uma para jet-ski. Mediante 
isso, está convocado o sócio relacionado abai-
xo para apresentar a documentação necessá-
ria. O prazo máximo para trazer e registrar a 
embarcação será de 90 dias a partir do mo-
mento que o associado receber a informação.

Confi ra o sócio contemplado:

1) Egon Otto Rehn – P/2200 – Jet Sky 

Observação: Vale ressaltar que a embarcação 
somente será registrada cumprindo-se os arti-
gos 3º e 14 do Regulamento Interno do Setor 
Náutico.

O Clube decidiu promover uma regata treino neste domingo (16/2), às 9h. O objetivo é “esquentar” os barcos de 
Oceanos para temporada 2014 da Federação Náutica de Brasília. As inscrições podem ser feitas na Secretaria 
Náutica até às 8h30.

ESPORTES

A proposta orçamentária foi aprovada pelo Conselho Diretor na 2ª Reunião Extraordinária realizada em 3 de feve-
reiro. Agora, o documento será analisado em reunião do Conselho Deliberativo, marcada para 25 de fevereiro, onde 
também será dado o parecer fi nal.

Entre os itens abordados destacam-se os que se referem às taxas de Contribuição de Manutenção e Aplicação Pa-
trimonial. Em novembro, a antiga gestão sugeriu um aumento de 9,88% para a primeira e 10,76% para a segunda.

A atual gestão propôs um acréscimo de 5,99% para a taxa de Contribuição de Manutenção. Já a de Aplicação Pa-
trimonial, segundo proposta enviada ao Conselho Deliberativo, deverá sofrer diminuição: -6,53%.

Ao somar os valores das duas taxas pagas mensalmente, o sócio do Iate terá, ao fi nal de 2014 um aumento de ape-
nas 0,37% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em reais o valor corresponde à R$ 18.

Veja mais detalhes na tabela abaixo:

Itens - Proposta 

Orçamentária
2013 Proposta Nov/13 Proposto pelo Conselho Diretor

Contribuição de 

manutenção

R$ 334,00 9,88% = R$ 367,00 5,99% = R$ 354,00

  

Aplicação Patrimonial  R$ 68,60 10,79% = R$ 76,00

- 6,53% = R$ 64,12

Janeiro/Fevereiro = R$ 0,00

R$ 64,12 X 10 = R$ 641,20 
 

Total anual
R$ 334,00 + 68,60 

= R$ 402,60

R$ 402,60 X 12

= R$ 4.831,20

Total anual

R$ 367,00 + 76,00 
= R$ 443,00

R$ 443,00 X 12

= R$ 5.316,00

Total anual
R$ 334,00 X 2   = R$ 668,00 

R$ 354,00 X 10 = R$ 3.540,00

R$ 668,00 + R$ 3.540,00 

+ RS 641,20  = 

R$ 4.849,20 

Restam poucos ingressos para a “Feiju da Copa – O Iate em Ritmo de Carnaval”. O tradicional evento do Clube reúne 
as quatro paixões nacionais – samba, feijoada, caipirinha e futebol - e promete muita diversão. 

O encontro está marcado para 22 de fevereiro (sábado), a partir das 12h, no Salão Social. Além do grupo Luz do 
Samba, a cantora Thaís Moreira é outra atração musical confi rmada. Com muito axé e sertanejo, a artista promete 
não deixar ninguém parado.

Para a criançada, a diversão fi ca por conta do Espaço Kids, que terá minibrinquedoteca, cama elástica e mesa de 
totó. O bu� et, composto por feijoada completa (carnes separadas), será oferecido durante cinco horas. O serviço 
contará ainda com open bar de água, caipirinha, cerveja, refrigerante, suco, além de sobremesa.

Confi ra os valores dos ingressos e garanta já o seu na Superintendência:

2º lote:

Lugar à mesa

Sócio.............. R$ 75

Não-sócio ......... R$ 110

Individual

Sócio …............... R$ 65

Não-sócio …........ R$ 100
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