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INFORME SEMANAL DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA      EDIÇÃO Nº 4, DE 25 A 31 DE JANEIRO DE 2014

CONSELHO DELIBERATIVO

A atual Comodoria comple-
tou 30 dias de trabalho 
em 18 de janeiro de 2014. 

Neste curto período, muitos 
avanços já podem ser percebidos 
no Iate Clube de Brasília. Entres 
os destaques, está a maior agili-
dade com as questões adminis-
trativas, com serenidade, trans-
parência e permanente prestação 
de contas.

Ainda no fi m de 2013, a Comodo-
ria determinou a LIMPEZA COM-
PLETA DO CAMPUS, com corte 
de grama em todo o Clube. Além 
disso, foram executados serviços 
de manutenção/revitalização de 
diversas áreas e renovação da 
parte interna da Sauna.

O novo ano começou com uma 
grande e sofi sticada festa de 
RÉVEILLON, de muito SUCESSO, 
onde o alto padrão dos serviços 
esteve presente do início ao fi m. 
Mais de 750 pessoas prestigiaram 
o evento, amplamente elogiado 
pelos sócios e convidados.

Desde o início do ano, a ENTRA-
DA PRINCIPAL foi REVITALIZA-
DA. Pintura do concreto, meio-fi o, 
paredes e guaritas estão entre as 
melhorias. Além disso, bancos e 
vasos foram substituídos e uma 
revisão na parte elétrica tam-
bém foi executada. Este tipo de 

revitalização não era realizada há 
quatro anos.

Uma das primeiras ações da 
gestão foi a adoção dos atos 
necessários à conclusão e, prin-
cipalmente, FISCALIZAÇÃO DAS 
OBRAS PARADAS. As obras 
estão sendo auditadas pelas 
áreas técnicas em conjunto com 
a Comissão Fiscal e Comissão de 
Obras. Conforme divulgado neste 
Jornal do Iate, os serviços serão 
retomados tão logo haja a neces-
sária segurança jurídica, fi nancei-
ra e técnica.

Com o objetivo de promover a 
REESTRUTURAÇÃO ORGANIZA-
CIONAL do Iate, a Comodoria de-
cidiu extinguir as Vice-Diretorias. 
Após a entrega de planejamento 
e sugestões de melhorias dos 
Diretores, algumas Vice-Direto-
rias foram criadas com as devidas 
atribuições e metas pré-esta-
belecidas. A ação visa melhorar 
a governança corporativa e a 
efi ciência da gestão. 

No início de janeiro, visando a 
VALORIZAÇÃO DO QUADRO 
FUNCIONAL, foi autorizado a 
continuidade do Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários (PCCS) dos 
funcionários. A ideia é que as eta-
pas ainda não concluídas sejam 
implantadas ainda em 2014.

Para garantir ainda mais a segu-
rança dos sócios, a nova gestão 
determinou uma série de manu-

tenções e MELHORIAS NA PISCI-
NA DA HIDROMASSAGEM. Entre 
as novidades, esta a instalação de 
um ralo especial anti-sucção. A 
expectativa é que o equipamen-
to seja colocado nas próximas 
semanas.

Oferecer mais momentos de lazer 
e diversão ao quadro social está 
entre as principais diretrizes da 
Comodoria. Mais uma prova disso 
é o ESQUENTA DE CARNAVAL, 
que será realizado quinzenalmen-
te até o início de março. Este do-
mingo (26/1) o evento começará 
às 13h, no Quiosque do restauran-
te Carpe Diem, e terá a animação 
do Grupo Galeria. 

Desde a última semana, os sócios 
têm tido MAIS COMODIDADE 
NA SALA DE ESTUDOS. Uma 
funcionária está disponível para 
fazer pedidos de lanches para os 
sócios que frequentam o local. 
No período matutino o serviço é 
prestado exclusivamente às 10h. 
Já no vespertino, às 16h. Um gar-
çom dos concessionários (Crepe-
ria e Bar do Veleiro) faz a entrega 
ao solicitante diretamente na Sala 
de Estudos.

Outra novidade é a AMPLIA-
ÇÃO DO HORÁRIO DO PARQUE 
AQUÁTICO. Até o fi m deste mês, 
o local funcionará diariamente 
até às 19h. Afi nal, janeiro é época 
de férias e as crianças merecem 
atenção especial.

Um mês de muito trabalho e novas conquistas

PRESTANDO CONTAS

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria 
de Comunicação e Marketing.
Jornalista Responsável: João Rodrigues (8187-DF) – Reportagem: 
Liamara Mendes; Diagramação: Júlio Leitão – Fotos: Leandro Magno; 
Setor de Clubes Esportivos Norte, trecho 2, conjunto 4, Brasília-DF – 
(61) 3329-8700; Tiragem: duas mil unidades – www.iatebsb.com.br

DIRETORES DO DIA

25/1/2014 – Sábado
José Jorge Ramos Barbosa 

26/1/2014 – Domingo 
Rafael Hora Aimone

E ste ano promete muitas novidades para as patinadoras do 
Iate Clube de Brasília. Umas das modalidades mais impor-
tantes da nossa instituição, a Patinação tem mais de 220 

alunas matriculadas na Escolinha.

Agora, sob o comando da sócia Ana Luiza Carvalho Mendonça, 
a área deve ganhar ainda mais força. O Jornal do Iate conversou 
com a nova vice-diretora de Patinação Artística e traz ótimas 
notícias para as atletas e demais apreciadores do esporte. Entre 
as principais está a contratação do renomado professor Eduar-
do Gravina, que trocará a Califórnia (EUA) para trabalhar no Iate 
Clube de Brasília. Confi ra a entrevista completa na página 3.

EM 2014, A PATINAÇÃO 
VAI RODAR

Fique por dentro

Com a paralização da obra 
do Edifício Multifunções, a 
Comodoria decidiu que o 
Ginásio de Esportes será 
destinado prioritariamente 
para a Patinação. A medida 
fará com que nossas atletas 
se preparem com a estrutura 
adequada e possam trazer 
mais conquistas para o Iate.

Obras paralisadas por suspeitas de irregularidades

C om objetivo de retomar as 
obras e liberar espaços para 
o quadro social tão logo 

haja a necessária segurança jurí-
dica, fi nanceira e técnica, a Co-
missão de Obras, constituída pelo 
ex-comodoro e benemérito Geor-
ge Raulino, pelo conselheiro nato 
Paulo Roberto de Moraes Muniz, 
pela conselheira efetiva Eliete de 
Pinho Araújo e pelos conselheiros 
efetivos Luiz André Almeida Reis 
e Cássio Aviani Ribeiro, trabalha 
desde 19 de dezembro de 2013.

Uma das primeiras medidas ado-
tadas pelo grupo é a apuração de 
uma suposta incompatibilidade 
entre o cronograma físico e fi nan-
ceiro, com a hipótese de o paga-
mento do contrato ter sido feito 
de forma antecipada.

Para isso, em reunião realizada em 
21 de janeiro, optou-se pela reali-
zação de uma auditoria em relação 
às principais obras desenvolvidas 
no Iate. O presidente da Comissão 
de Obras, George Raulino, comen-
ta as primeiras constatações do 
grupo. Confi ra:

Complexo Poliesportivo Sul (Espaço da Peteca)

“Há divergência entre valores pagos e serviços realizados. Além 
disso, há, em função da exposição às intempéries, perda de mate-
riais na obra e solicitação de aditivos pela empreiteira injustifi ca-
dos. Acreditamos que nesta obra poderá haver um acordo entre 
o Clube e a empreiteira. A previsão é de que os trabalhos sejam 
concluídos em 90 dias após a realização da auditoria”.

Espaço Multifunções (2ª etapa)

“Não há prazo estabelecido para sua conclusão devido aos graves 
problemas que ali estão. Temos indicativos de sérias irregularida-
des: desde o valor contratado da obra, má qualidade e a não obser-
vância de regras básicas de segurança para um local que deverá ser 
ocupado por crianças. A auditoria vai fornecer informações para 
que as medidas em relação ao destino deste prédio, ressarcimento 
dos valores pagos indevidamente, entre outros sejam tomadas”. 

Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica (SPDA)

“Em relação ao SPDA, a Comissão de Obras apenas iniciou sua aná-
lise sobre o contrato e quais são as reais pessoas proprietárias da 
empresa contratada”.
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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:
André Jacomo de Paula Pinto, Ana Cecília Rocha Dall Oca, Gerson Carneiro S. Júnior,

Edna Ferreira Maciel Cardoso
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.

ATO DA COMODORIA AC 17/2014
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, 
no uso das atribuições que lhe confere 
os incisos I e III, do artigo 92 do Estatuto 
do Clube 

R E S O L V E

Art. 1º - CRIAR a Vice-Diretoria de 
Esportes Aquáticos, com as seguintes 
atribuições:

I. Planejar, organizar e supervisionar, sob 
a orientação do Diretor de Esportes 
Individuais, todas as atividades e even-
tos inerentes aos Esportes Aquáticos;

Art. 2º - NOMEAR o sócio patrimonial Sr. 
JOSÉ GUSTAVO SOUZA DE ALVAREN-
GA – P/1593 para o cargo de Vice-Dire-
tor de Esportes Aquáticos.

Brasília, 16 de janeiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO 
GARCIA 
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 22/2014
BIÊNIO 2013/2015
O Comodoro do Iate Clube de Brasília 
no uso das atribuições que lhe confe-
re o inciso III do artigo 92, combinado 
com o disposto no Art. 35 do Estatuto 
do Clube; e considerando as indicações 
procedidas pelo Presidente do Conselho 
Deliberativo,

R E S O L V E

NOMEAR o Diretor de Esportes 
Náuticos, MAURICIO CARNEIRO DE 
ALBUQUERQUE; o Diretor de Controla-
doria Patrimônio e Suprimentos, JOSE 
GABRIEL MEDEF FILHO, o Vice-Diretor 
de Tênis, GILSON MACHADO DA LUZ  e 
os Conselheiros Efetivos FRANCISCO 
ZENOR TEIXEIRA e ELIANA COUTINHO 
DO ORIENTE CRUZ, como membros 
titulares, para integrarem a Comissão de 
Sindicância que aprecia os processos de 
admissão no quadro social, e,  a Diretora  
de Patrimônio e Suprimentos, EUNICE 
MARIA MACHADO MALVAR; o Diretor 
Médico, LUIZ ALBERTO MENDONÇA 
DE FREITAS; a Vice-Diretora de Gestão 
de Pessoas, ACSA BORGES FONSECA 
DE VASCONCELLOS e os Conselheiros 
Efetivos CARLOS ALBERTO SANTIAGO 
e ERASMO AIMONE PINTO JUNIOR, na 
condição de membros suplentes.

Brasília, 17 de janeiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO 
GARCIA 
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 23/2014
O Comodoro do Iate Clube de Brasília no uso 
das atribuições que lhe confere o inciso III do 
artigo 92 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

NOMEAR na condição de membros titulares 
CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR, Di-
retor Administrativo e de Recursos Humanos; 
JOSE JORGE RAMOS BARBOSA, Diretor 
de Operações e Logística e NILMA MELO, 
Vice-Diretora de Eventos Comemorativos 
e Institucionais e na condição de membro 
suplente, CASSIO AVIANI RIBEIRO, Vice-Di-
retor de Peteca, para, sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão Permanente 
de Licitação.

Brasília, 17 de janeiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 24/2014
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso 
das atribuições que lhe confere os incisos I e 
III, do artigo 92 do Estatuto do Clube 

R E S O L V E

Art. 1º - CRIAR a Vice-Diretoria de Futevôlei, 
com as seguintes atribuições:

I. Planejar, organizar e supervisionar, sob a 
orientação do Diretor de Esportes Coleti-
vos, todas as atividades e eventos inerentes 
ao Futevôlei;

Art. 2º - NOMEAR o sócio patrimonial Sr. 
FELIPE ROCHA DE MORAIS – P/2114 para o 
cargo de Vice-Diretor de Futevôlei.

Brasília, 21 de janeiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro 

ATO DA COMODORIA AC 25/2014
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso 
das atribuições que lhe confere os incisos I e 
III, do artigo 92 do Estatuto do Clube 

R E S O L V E

Art. 1º - CRIAR a Vice-Diretoria de Voleibol, 
com as seguintes atribuições:

I. Planejar, organizar e supervisionar, sob a 
orientação do Diretor de Esportes Coleti-
vos, todas as atividades e eventos inerentes 
ao Voleibol;

Art. 2º - NOMEAR o sócio patrimonial Sr. 
EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO 
– P/1490 para o cargo de Vice-Diretor de 
Voleibol.

Brasília, 21 de janeiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro 

ATO DA COMODORIA AC 26/2014
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no 
uso das atribuições que lhe confere o  inciso 
II do artigo 93 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

REVOGAR a designação do Ato da Como-
doria AC 39/2013 ao 2º Vice-Comodoro 
ANTONIO OSCAR GUIMARAES LOSSIO 
– P/0811, para responder cumulativamen-
te pelas funções da Diretoria de Esportes 
Coletivos, sem prejuízo da designação para 
responder pelas funções da Diretoria de 
Esportes Individuais.

Brasília, 21 de janeiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 27/2014
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no 
uso das atribuições que lhe confere o inciso 
III, do artigo 92 do Estatuto do Clube 

R E S O L V E

NOMEAR o sócio patrimonial Sr. JOAO 
ALFREDO DE MENDONCA UCHOA – 
P/3061 para o cargo de Diretor de Esportes 
Coletivos.

Brasília, 21 de janeiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro 

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO
DECISÃO 002/2014 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBE-
RATIVO, de acordo com o art. 73, do Es-
tatuto, e considerando as nomeações dos 
Conselheiros Efetivos Flávio Schegerin 
Ribeiro e Spartacus Eduardo Bottaro Mar-
ques, e do Conselheiro Convocado José 
Jorge Ramos Barbosa para ocuparem 
cargos na Diretoria,

RESOLVE:

CONVOCAR os Suplentes de Conselhei-
ro PAULO SÉRGIO BASTOS MENEZES 
e PAULO DE TARSO RIBEIRO VILARI-
NHOS e a Suplente de Conselheiro TÂNIA 
MARIA SANTA RITTA para atuarem junto 
ao Colegiado, na condição de Conselhei-
ros(a) Convocados(a). 

Brasília, 20 de janeiro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

ANIVERSARIANTES

25/1 Kim Parente Currlin Perpétuo, Pedro 
Vítor Mafra, Lúcio Eduardo Lima de 
Souza, Vítor Celestino Ferreira Moreira, 
Osvaldo Farneze, Paulo Mostardeiro 
Werberich, Igor Soares Campos e Fábio 
Augusto Andrade Santana.
26/1 Thiago Francisco Silva, Maria José 
de Moura, Almiro de Amorim Neto, 
Alexandre Coelho Teixeira, Wagner 
Santos de Santana, Márcia de Souza, Raul 
Balduíno de Sousa Filho e Elyssa Ramona 
Rodrigues Gonzáles.
27/1 Sadek Crisóstomo Absi Alfaro, 
Luiz Cesar Pinto de Almeida Júnior, 
Ângela Silva Brandão, Vítor Fernandes 
Gonçalves, Alessandro Soldi, Daniela 
Fernandes Pontes, Raúl Pompeo Júnior, 
Marco Antônio Moura Demartini, Jaciara 
Valadares, Cristiane Palmerston Xavier, 
José Fernando Hahon e Carolina Santos 
de O. A. Ribeiro Pereira.

e Guilherme Valadares Vasconcelos.
30/1 Ewerton Muniz de Melo, Marcelo 
de Aguiar Duarte, Alexandre Cápua 
Martignago, Gustavo Romeiro de Oliveira, 
Leandro de Freitas Rocha, Márcia 
Rezende Pinheiro, Marluce Aparecida 
Barbosa Lima, Luiz Roberto Rizerio 
Amorim, Marcello Alencar de Araújo, 
Israel Pereira Coelho, Fábio Simão, Hélio 
de Araújo Freitas e Ana Luiza Tamm 
Rabello.
31/1 Rodrigo Theophilo Caldas, Rodrigo 
Quixabeira Zorzin, Roberto Bianchi 
Juliano, Marcelino Federal Hermida 
Neto, Luciano Pessoa Luduvice, Saulo de 
Resende Vianna Barbosa, Hélio Fernando 
Siqueira Celidônio, Paulo Roberto Nunes 
de Bessa, Fernanda Brandão M. Rocha, 
Eunice Maria Machado Malvar, José Caubi 
Diniz Júnior, Alexandre Liberal Ferreira de 
Santana e Alfredo de Souza L. C. Carrijo.

28/1 Luís Carlos Figueira Campelo, 
Marcelo Lavocat Galvão, Alexandre 
Mattos Pontual Pinheiro, Isabella Viegas 
Moraes Sarmento, João Carlos da Silva 
Teixeira, Hamilton França, Gerson de 
Sousa Lima Filho, Alexandre de Góes 
Monteiro Cabral, Olavo Gonçalves Diniz, 
Álvaro Silveira Júnior, André Favarini 
Mitraud, Édson Carvalho Mendonça, 
Flávio José Barbosa de Alencastro e 
Luiza Helena Sartorio Guaraciaba.
29/1 Vítor Campos Nogueira, Valdecy 
Miguel Evangelista, Joaquim de Paiva 
e Silva, Alessandra de Mello Rocha, 
Nádia Nishimura Carneiro, Francisco 
José T.C. de C.P Pessoa, Humberto de 
Mendonça Gomes, Rojer Garrido de 
Madruga, Beatriz Zanella, Lício Silva de 
Almeida Grangeiro, Lorena Gallo Cassini 
Cardillo, Maria Beatriz de Medeiros, 
Piercarlo Blando, Celina de Matos Souza 

CURTAS

Comodoro recebe visita dos 
presidentes da Fenaclube e 
SinLazer

Tenistas se reúnem com 
integrantes da Comodoria
No início deste mês, os tenistas do Iate fi ze-
ram uma reunião com o comodoro, Edison 
Garcia, e com o então diretor de Esportes 
Individuais, Antônio Oscar Lóssio (2º vice-
comodoro), para discutir assuntos relacio-
nados ao setor. No encontro, marcado por 
muita confraternização, foi indicado o nome 
do sócio Gilson Machado da Luz para a Vice-
Diretoria de Tênis. “Vamos trabalhar para 
atingir os anseios dos associados tenistas 
e melhorar ainda mais o nosso ambiente”, 
destaca o novo vice-diretor.

Conselho Diretor aprecia 
proposta de redução de 
valor da mensalidade
Durante a última reunião do Conselho Di-
retor, realizada em 20 de janeiro, começou 
a ser apreciada uma proposta que pode 
reduzir o valor cobrado na Academia para 
R$ 111,00. A proposta é conjunta entre a Co-
modoria, Diretoria de Esportes Individuais e 
Vice-Diretorias da Academia e visa cumprir o 
compromisso fi rmado com sócios durante a 
campanha eleitoral.

TÊNIS

ACADEMIA

FORMAÇÃO DE ATLETAS

Em almoço no Clube, na última quarta-feira, o como-
doro Edison Garcia recebeu o presidente da Fede-
ração Nacional de Clubes Esportivos (Fenaclubes), 
Arialdo Boscolo, e o presidente do Sindicato de Clu-
bes e Entidades de Classe, Promotora de Lazer, e de 
Esportes do Distrito Federal (SinLazer). Os dirigentes 
selaram acordo institucional em prol da formação de 
atletas de base.

Também participaram do encontro o diretor de Comu-
nicação e Marketing, Sidney Campos, o ex-comodoro 
e benemérito Ennius Muniz, o presidente do Conselho 
Deliberativo, Rudi Finger, e o ex-comodoro Edson 
Mendonça.

Escolinha de Vela: vagas limitadas
As crianças de 7 a 14 anos interessadas em aprender a velejar já podem 
garantir suas vagas para o 1º semestre de 2014.  As aulas terão início em 
8 de fevereiro (sábado). A Secretaria Náutica recebe as matrículas de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 8h 
às 17h. As vagas são limitadas.

Retorno das Escolinhas Esportivas
As atividades das Escolinhas Esportivas voltam a ser realizadas em 3 
de fevereiro (segunda-feira). Para efetuar a matrícula, o associado deve 
entregar no ato da inscrição o atestado médico para prática de esportes. 
Os alunos já matriculados também devem renovar o atestado.

Quais as novidades da Patinação 
para 2014?

Ana Luiza Carvalho Mendonça: A 
grande novidade para 2014 é a con-
tratação do técnico Eduardo Gravi-
na, radicado por muitos anos nos Es-
tados Unidos. Foi 15 vezes campeão 
brasileiro em diversas modalidades 
e três vezes campeão sul-americano, 
entre vários outros títulos. 

A lista de espera vai diminuir?

Ana Luiza Carvalho Mendonça: 
A nossa intenção em 2014 é que 
o Ginásio de Esportes seja de uso 
preferencial da Patinação. Será uma 
grande conquista, levando-se em 
consideração que é o maior e melhor 
espaço para a modalidade. Isso nos 
permitirá aumentar as turmas e ex-
tinguir a fi la de espera de quase 200 

Eduardo Gravina é patinador 
desde os 13 anos e foi compe-
tidor de 1995 a 2012. A carreira 
de técnico iniciou-se, em 2000, 
em Santos (SP) e a partir de 
2004 se desenvolveu  na Cali-
fórnia (EUA). Entre 1998 e 2012 
Gravina foi 15 vezes campeão 
brasileiro em diversas moda-
lidades. Além disso, é tricam-
peão Sul-Americano, conquis-
tou a medalha de bronze no 
campeonato Pan-Americano 
em 2002, duas medalhas de 
ouro nos jogos Sul-Americanos 
de 2010, três medalhas de ouro 
Pan-Americano de 2011, entre 
diversos títulos.

Boxes no Galpão 
da Náutica 
Os sócios proprietários de 
embarcações interessados 
em adquirir um box podem 
procurar a Secretaria Náu-
tica para fazer a locação 
do espaço, destinado para 
guardar coletes salva-vidas, 
boias, caixas térmicas, entre 
outros materiais. O valor 
mensal é de R$ 101. Outras 
informações: 3329-8747.

ENTREVISTA

Ana Luiza Mendonça: “2014 será o ano da Patinação no Iate”

U ma das maiores 
incentivadoras do esporte 
no Iate, a sócia Ana Luiza 

Carvalho Mendonça assumiu a Vice-
Diretoria de Patinação Artística em 
16 de janeiro e já planeja uma série 
melhorias para a modalidade.

A seguir, ela anuncia a contratação 
de Eduardo Gravina, professor reno-
mado, que troca a Califórnia (EUA) 
para trabalhar em nossa instituição. 
Ela também informa que estão 
abertas as inscrições para novas 
turmas de Patinação Artística e a 
fi la de espera deverá acabar.

sócios que aguardam, por até dois 
anos, sua oportunidade de patinar.

Quais os principais desafi os para 
este novo ano?

Ana Luiza Carvalho Mendonça: 
Hoje o Clube já se destaca na moda-
lidade, mas a nossa intenção é, com 
a ajuda de todos, tornar o Iate o 
melhor clube de patinação artística 
do Brasil. Queremos voltar a sediar 
grandes campeonatos, promover clí-
nicas de patinação ao longo do ano, 
entre outras realizações. 

Teremos o tradicional Show da Pati-
nação este ano?

Ana Luiza Carvalho Mendonça: Sim. 
Pretendemos realizar um belíssimo 
show em 2014. Com a ajuda do novo 
técnico contratado faremos uma 
excelente apresentação. Além disso, 
vamos aprimorar o desempenho dos 
nossos atletas, conseguir resultados 
ainda melhores nas competições 
nacionais e internacionais. 

E qual a sua expectativa ao assumir 
a Vice-Diretoria de Patinação?

Ana Luiza Carvalho Mendonça: Foi 
com muita satisfação que aceitei 
o convite de ser vice-diretora de 
Patinação do Iate. Partindo da forte 
ligação que tenho com a modalida-
de, a expectativa é de que, juntos, 
realizaremos um bom trabalho. A 
Patinação faz parte da minha vida 
desde 1995, como mãe, acompa-
nhando treinos e campeonatos e 
fazendo parte do sta�  de diversas 

apresentações e shows de fi m de 
ano.  No Iate, estive presente des-
de o começo e com muita garra e 
trabalho conseguimos implantar a 
patinação em nosso Clube. 

Saiba mais
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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:
André Jacomo de Paula Pinto, Ana Cecília Rocha Dall Oca, Gerson Carneiro S. Júnior,

Edna Ferreira Maciel Cardoso
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.

ATO DA COMODORIA AC 17/2014
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, 
no uso das atribuições que lhe confere 
os incisos I e III, do artigo 92 do Estatuto 
do Clube 

R E S O L V E

Art. 1º - CRIAR a Vice-Diretoria de 
Esportes Aquáticos, com as seguintes 
atribuições:

I. Planejar, organizar e supervisionar, sob 
a orientação do Diretor de Esportes 
Individuais, todas as atividades e even-
tos inerentes aos Esportes Aquáticos;

Art. 2º - NOMEAR o sócio patrimonial Sr. 
JOSÉ GUSTAVO SOUZA DE ALVAREN-
GA – P/1593 para o cargo de Vice-Dire-
tor de Esportes Aquáticos.

Brasília, 16 de janeiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO 
GARCIA 
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 22/2014
BIÊNIO 2013/2015
O Comodoro do Iate Clube de Brasília 
no uso das atribuições que lhe confe-
re o inciso III do artigo 92, combinado 
com o disposto no Art. 35 do Estatuto 
do Clube; e considerando as indicações 
procedidas pelo Presidente do Conselho 
Deliberativo,

R E S O L V E

NOMEAR o Diretor de Esportes 
Náuticos, MAURICIO CARNEIRO DE 
ALBUQUERQUE; o Diretor de Controla-
doria Patrimônio e Suprimentos, JOSE 
GABRIEL MEDEF FILHO, o Vice-Diretor 
de Tênis, GILSON MACHADO DA LUZ  e 
os Conselheiros Efetivos FRANCISCO 
ZENOR TEIXEIRA e ELIANA COUTINHO 
DO ORIENTE CRUZ, como membros 
titulares, para integrarem a Comissão de 
Sindicância que aprecia os processos de 
admissão no quadro social, e,  a Diretora  
de Patrimônio e Suprimentos, EUNICE 
MARIA MACHADO MALVAR; o Diretor 
Médico, LUIZ ALBERTO MENDONÇA 
DE FREITAS; a Vice-Diretora de Gestão 
de Pessoas, ACSA BORGES FONSECA 
DE VASCONCELLOS e os Conselheiros 
Efetivos CARLOS ALBERTO SANTIAGO 
e ERASMO AIMONE PINTO JUNIOR, na 
condição de membros suplentes.

Brasília, 17 de janeiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO 
GARCIA 
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 23/2014
O Comodoro do Iate Clube de Brasília no uso 
das atribuições que lhe confere o inciso III do 
artigo 92 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

NOMEAR na condição de membros titulares 
CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR, Di-
retor Administrativo e de Recursos Humanos; 
JOSE JORGE RAMOS BARBOSA, Diretor 
de Operações e Logística e NILMA MELO, 
Vice-Diretora de Eventos Comemorativos 
e Institucionais e na condição de membro 
suplente, CASSIO AVIANI RIBEIRO, Vice-Di-
retor de Peteca, para, sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão Permanente 
de Licitação.

Brasília, 17 de janeiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 24/2014
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso 
das atribuições que lhe confere os incisos I e 
III, do artigo 92 do Estatuto do Clube 

R E S O L V E

Art. 1º - CRIAR a Vice-Diretoria de Futevôlei, 
com as seguintes atribuições:

I. Planejar, organizar e supervisionar, sob a 
orientação do Diretor de Esportes Coleti-
vos, todas as atividades e eventos inerentes 
ao Futevôlei;

Art. 2º - NOMEAR o sócio patrimonial Sr. 
FELIPE ROCHA DE MORAIS – P/2114 para o 
cargo de Vice-Diretor de Futevôlei.

Brasília, 21 de janeiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro 

ATO DA COMODORIA AC 25/2014
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso 
das atribuições que lhe confere os incisos I e 
III, do artigo 92 do Estatuto do Clube 

R E S O L V E

Art. 1º - CRIAR a Vice-Diretoria de Voleibol, 
com as seguintes atribuições:

I. Planejar, organizar e supervisionar, sob a 
orientação do Diretor de Esportes Coleti-
vos, todas as atividades e eventos inerentes 
ao Voleibol;

Art. 2º - NOMEAR o sócio patrimonial Sr. 
EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO 
– P/1490 para o cargo de Vice-Diretor de 
Voleibol.

Brasília, 21 de janeiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro 

ATO DA COMODORIA AC 26/2014
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no 
uso das atribuições que lhe confere o  inciso 
II do artigo 93 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

REVOGAR a designação do Ato da Como-
doria AC 39/2013 ao 2º Vice-Comodoro 
ANTONIO OSCAR GUIMARAES LOSSIO 
– P/0811, para responder cumulativamen-
te pelas funções da Diretoria de Esportes 
Coletivos, sem prejuízo da designação para 
responder pelas funções da Diretoria de 
Esportes Individuais.

Brasília, 21 de janeiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 27/2014
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no 
uso das atribuições que lhe confere o inciso 
III, do artigo 92 do Estatuto do Clube 

R E S O L V E

NOMEAR o sócio patrimonial Sr. JOAO 
ALFREDO DE MENDONCA UCHOA – 
P/3061 para o cargo de Diretor de Esportes 
Coletivos.

Brasília, 21 de janeiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro 

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO
DECISÃO 002/2014 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBE-
RATIVO, de acordo com o art. 73, do Es-
tatuto, e considerando as nomeações dos 
Conselheiros Efetivos Flávio Schegerin 
Ribeiro e Spartacus Eduardo Bottaro Mar-
ques, e do Conselheiro Convocado José 
Jorge Ramos Barbosa para ocuparem 
cargos na Diretoria,

RESOLVE:

CONVOCAR os Suplentes de Conselhei-
ro PAULO SÉRGIO BASTOS MENEZES 
e PAULO DE TARSO RIBEIRO VILARI-
NHOS e a Suplente de Conselheiro TÂNIA 
MARIA SANTA RITTA para atuarem junto 
ao Colegiado, na condição de Conselhei-
ros(a) Convocados(a). 

Brasília, 20 de janeiro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

ANIVERSARIANTES

25/1 Kim Parente Currlin Perpétuo, Pedro 
Vítor Mafra, Lúcio Eduardo Lima de 
Souza, Vítor Celestino Ferreira Moreira, 
Osvaldo Farneze, Paulo Mostardeiro 
Werberich, Igor Soares Campos e Fábio 
Augusto Andrade Santana.
26/1 Thiago Francisco Silva, Maria José 
de Moura, Almiro de Amorim Neto, 
Alexandre Coelho Teixeira, Wagner 
Santos de Santana, Márcia de Souza, Raul 
Balduíno de Sousa Filho e Elyssa Ramona 
Rodrigues Gonzáles.
27/1 Sadek Crisóstomo Absi Alfaro, 
Luiz Cesar Pinto de Almeida Júnior, 
Ângela Silva Brandão, Vítor Fernandes 
Gonçalves, Alessandro Soldi, Daniela 
Fernandes Pontes, Raúl Pompeo Júnior, 
Marco Antônio Moura Demartini, Jaciara 
Valadares, Cristiane Palmerston Xavier, 
José Fernando Hahon e Carolina Santos 
de O. A. Ribeiro Pereira.

e Guilherme Valadares Vasconcelos.
30/1 Ewerton Muniz de Melo, Marcelo 
de Aguiar Duarte, Alexandre Cápua 
Martignago, Gustavo Romeiro de Oliveira, 
Leandro de Freitas Rocha, Márcia 
Rezende Pinheiro, Marluce Aparecida 
Barbosa Lima, Luiz Roberto Rizerio 
Amorim, Marcello Alencar de Araújo, 
Israel Pereira Coelho, Fábio Simão, Hélio 
de Araújo Freitas e Ana Luiza Tamm 
Rabello.
31/1 Rodrigo Theophilo Caldas, Rodrigo 
Quixabeira Zorzin, Roberto Bianchi 
Juliano, Marcelino Federal Hermida 
Neto, Luciano Pessoa Luduvice, Saulo de 
Resende Vianna Barbosa, Hélio Fernando 
Siqueira Celidônio, Paulo Roberto Nunes 
de Bessa, Fernanda Brandão M. Rocha, 
Eunice Maria Machado Malvar, José Caubi 
Diniz Júnior, Alexandre Liberal Ferreira de 
Santana e Alfredo de Souza L. C. Carrijo.

28/1 Luís Carlos Figueira Campelo, 
Marcelo Lavocat Galvão, Alexandre 
Mattos Pontual Pinheiro, Isabella Viegas 
Moraes Sarmento, João Carlos da Silva 
Teixeira, Hamilton França, Gerson de 
Sousa Lima Filho, Alexandre de Góes 
Monteiro Cabral, Olavo Gonçalves Diniz, 
Álvaro Silveira Júnior, André Favarini 
Mitraud, Édson Carvalho Mendonça, 
Flávio José Barbosa de Alencastro e 
Luiza Helena Sartorio Guaraciaba.
29/1 Vítor Campos Nogueira, Valdecy 
Miguel Evangelista, Joaquim de Paiva 
e Silva, Alessandra de Mello Rocha, 
Nádia Nishimura Carneiro, Francisco 
José T.C. de C.P Pessoa, Humberto de 
Mendonça Gomes, Rojer Garrido de 
Madruga, Beatriz Zanella, Lício Silva de 
Almeida Grangeiro, Lorena Gallo Cassini 
Cardillo, Maria Beatriz de Medeiros, 
Piercarlo Blando, Celina de Matos Souza 

CURTAS

Comodoro recebe visita dos 
presidentes da Fenaclube e 
SinLazer

Tenistas se reúnem com 
integrantes da Comodoria
No início deste mês, os tenistas do Iate fi ze-
ram uma reunião com o comodoro, Edison 
Garcia, e com o então diretor de Esportes 
Individuais, Antônio Oscar Lóssio (2º vice-
comodoro), para discutir assuntos relacio-
nados ao setor. No encontro, marcado por 
muita confraternização, foi indicado o nome 
do sócio Gilson Machado da Luz para a Vice-
Diretoria de Tênis. “Vamos trabalhar para 
atingir os anseios dos associados tenistas 
e melhorar ainda mais o nosso ambiente”, 
destaca o novo vice-diretor.

Conselho Diretor aprecia 
proposta de redução de 
valor da mensalidade
Durante a última reunião do Conselho Di-
retor, realizada em 20 de janeiro, começou 
a ser apreciada uma proposta que pode 
reduzir o valor cobrado na Academia para 
R$ 111,00. A proposta é conjunta entre a Co-
modoria, Diretoria de Esportes Individuais e 
Vice-Diretorias da Academia e visa cumprir o 
compromisso fi rmado com sócios durante a 
campanha eleitoral.

TÊNIS

ACADEMIA

FORMAÇÃO DE ATLETAS

Em almoço no Clube, na última quarta-feira, o como-
doro Edison Garcia recebeu o presidente da Fede-
ração Nacional de Clubes Esportivos (Fenaclubes), 
Arialdo Boscolo, e o presidente do Sindicato de Clu-
bes e Entidades de Classe, Promotora de Lazer, e de 
Esportes do Distrito Federal (SinLazer). Os dirigentes 
selaram acordo institucional em prol da formação de 
atletas de base.

Também participaram do encontro o diretor de Comu-
nicação e Marketing, Sidney Campos, o ex-comodoro 
e benemérito Ennius Muniz, o presidente do Conselho 
Deliberativo, Rudi Finger, e o ex-comodoro Edson 
Mendonça.

Escolinha de Vela: vagas limitadas
As crianças de 7 a 14 anos interessadas em aprender a velejar já podem 
garantir suas vagas para o 1º semestre de 2014.  As aulas terão início em 
8 de fevereiro (sábado). A Secretaria Náutica recebe as matrículas de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 8h 
às 17h. As vagas são limitadas.

Retorno das Escolinhas Esportivas
As atividades das Escolinhas Esportivas voltam a ser realizadas em 3 
de fevereiro (segunda-feira). Para efetuar a matrícula, o associado deve 
entregar no ato da inscrição o atestado médico para prática de esportes. 
Os alunos já matriculados também devem renovar o atestado.

Quais as novidades da Patinação 
para 2014?

Ana Luiza Carvalho Mendonça: A 
grande novidade para 2014 é a con-
tratação do técnico Eduardo Gravi-
na, radicado por muitos anos nos Es-
tados Unidos. Foi 15 vezes campeão 
brasileiro em diversas modalidades 
e três vezes campeão sul-americano, 
entre vários outros títulos. 

A lista de espera vai diminuir?

Ana Luiza Carvalho Mendonça: 
A nossa intenção em 2014 é que 
o Ginásio de Esportes seja de uso 
preferencial da Patinação. Será uma 
grande conquista, levando-se em 
consideração que é o maior e melhor 
espaço para a modalidade. Isso nos 
permitirá aumentar as turmas e ex-
tinguir a fi la de espera de quase 200 

Eduardo Gravina é patinador 
desde os 13 anos e foi compe-
tidor de 1995 a 2012. A carreira 
de técnico iniciou-se, em 2000, 
em Santos (SP) e a partir de 
2004 se desenvolveu  na Cali-
fórnia (EUA). Entre 1998 e 2012 
Gravina foi 15 vezes campeão 
brasileiro em diversas moda-
lidades. Além disso, é tricam-
peão Sul-Americano, conquis-
tou a medalha de bronze no 
campeonato Pan-Americano 
em 2002, duas medalhas de 
ouro nos jogos Sul-Americanos 
de 2010, três medalhas de ouro 
Pan-Americano de 2011, entre 
diversos títulos.

Boxes no Galpão 
da Náutica 
Os sócios proprietários de 
embarcações interessados 
em adquirir um box podem 
procurar a Secretaria Náu-
tica para fazer a locação 
do espaço, destinado para 
guardar coletes salva-vidas, 
boias, caixas térmicas, entre 
outros materiais. O valor 
mensal é de R$ 101. Outras 
informações: 3329-8747.

ENTREVISTA

Ana Luiza Mendonça: “2014 será o ano da Patinação no Iate”

U ma das maiores 
incentivadoras do esporte 
no Iate, a sócia Ana Luiza 

Carvalho Mendonça assumiu a Vice-
Diretoria de Patinação Artística em 
16 de janeiro e já planeja uma série 
melhorias para a modalidade.

A seguir, ela anuncia a contratação 
de Eduardo Gravina, professor reno-
mado, que troca a Califórnia (EUA) 
para trabalhar em nossa instituição. 
Ela também informa que estão 
abertas as inscrições para novas 
turmas de Patinação Artística e a 
fi la de espera deverá acabar.

sócios que aguardam, por até dois 
anos, sua oportunidade de patinar.

Quais os principais desafi os para 
este novo ano?

Ana Luiza Carvalho Mendonça: 
Hoje o Clube já se destaca na moda-
lidade, mas a nossa intenção é, com 
a ajuda de todos, tornar o Iate o 
melhor clube de patinação artística 
do Brasil. Queremos voltar a sediar 
grandes campeonatos, promover clí-
nicas de patinação ao longo do ano, 
entre outras realizações. 

Teremos o tradicional Show da Pati-
nação este ano?

Ana Luiza Carvalho Mendonça: Sim. 
Pretendemos realizar um belíssimo 
show em 2014. Com a ajuda do novo 
técnico contratado faremos uma 
excelente apresentação. Além disso, 
vamos aprimorar o desempenho dos 
nossos atletas, conseguir resultados 
ainda melhores nas competições 
nacionais e internacionais. 

E qual a sua expectativa ao assumir 
a Vice-Diretoria de Patinação?

Ana Luiza Carvalho Mendonça: Foi 
com muita satisfação que aceitei 
o convite de ser vice-diretora de 
Patinação do Iate. Partindo da forte 
ligação que tenho com a modalida-
de, a expectativa é de que, juntos, 
realizaremos um bom trabalho. A 
Patinação faz parte da minha vida 
desde 1995, como mãe, acompa-
nhando treinos e campeonatos e 
fazendo parte do sta�  de diversas 

apresentações e shows de fi m de 
ano.  No Iate, estive presente des-
de o começo e com muita garra e 
trabalho conseguimos implantar a 
patinação em nosso Clube. 

Saiba mais
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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:
André Jacomo de Paula Pinto, Ana Cecília Rocha Dall Oca, Gerson Carneiro S. Júnior,

Edna Ferreira Maciel Cardoso
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.

ATO DA COMODORIA AC 17/2014
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, 
no uso das atribuições que lhe confere 
os incisos I e III, do artigo 92 do Estatuto 
do Clube 

R E S O L V E

Art. 1º - CRIAR a Vice-Diretoria de 
Esportes Aquáticos, com as seguintes 
atribuições:

I. Planejar, organizar e supervisionar, sob 
a orientação do Diretor de Esportes 
Individuais, todas as atividades e even-
tos inerentes aos Esportes Aquáticos;

Art. 2º - NOMEAR o sócio patrimonial Sr. 
JOSÉ GUSTAVO SOUZA DE ALVAREN-
GA – P/1593 para o cargo de Vice-Dire-
tor de Esportes Aquáticos.

Brasília, 16 de janeiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO 
GARCIA 
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 22/2014
BIÊNIO 2013/2015
O Comodoro do Iate Clube de Brasília 
no uso das atribuições que lhe confe-
re o inciso III do artigo 92, combinado 
com o disposto no Art. 35 do Estatuto 
do Clube; e considerando as indicações 
procedidas pelo Presidente do Conselho 
Deliberativo,

R E S O L V E

NOMEAR o Diretor de Esportes 
Náuticos, MAURICIO CARNEIRO DE 
ALBUQUERQUE; o Diretor de Controla-
doria Patrimônio e Suprimentos, JOSE 
GABRIEL MEDEF FILHO, o Vice-Diretor 
de Tênis, GILSON MACHADO DA LUZ  e 
os Conselheiros Efetivos FRANCISCO 
ZENOR TEIXEIRA e ELIANA COUTINHO 
DO ORIENTE CRUZ, como membros 
titulares, para integrarem a Comissão de 
Sindicância que aprecia os processos de 
admissão no quadro social, e,  a Diretora  
de Patrimônio e Suprimentos, EUNICE 
MARIA MACHADO MALVAR; o Diretor 
Médico, LUIZ ALBERTO MENDONÇA 
DE FREITAS; a Vice-Diretora de Gestão 
de Pessoas, ACSA BORGES FONSECA 
DE VASCONCELLOS e os Conselheiros 
Efetivos CARLOS ALBERTO SANTIAGO 
e ERASMO AIMONE PINTO JUNIOR, na 
condição de membros suplentes.

Brasília, 17 de janeiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO 
GARCIA 
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 23/2014
O Comodoro do Iate Clube de Brasília no uso 
das atribuições que lhe confere o inciso III do 
artigo 92 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

NOMEAR na condição de membros titulares 
CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR, Di-
retor Administrativo e de Recursos Humanos; 
JOSE JORGE RAMOS BARBOSA, Diretor 
de Operações e Logística e NILMA MELO, 
Vice-Diretora de Eventos Comemorativos 
e Institucionais e na condição de membro 
suplente, CASSIO AVIANI RIBEIRO, Vice-Di-
retor de Peteca, para, sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão Permanente 
de Licitação.

Brasília, 17 de janeiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 24/2014
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso 
das atribuições que lhe confere os incisos I e 
III, do artigo 92 do Estatuto do Clube 

R E S O L V E

Art. 1º - CRIAR a Vice-Diretoria de Futevôlei, 
com as seguintes atribuições:

I. Planejar, organizar e supervisionar, sob a 
orientação do Diretor de Esportes Coleti-
vos, todas as atividades e eventos inerentes 
ao Futevôlei;

Art. 2º - NOMEAR o sócio patrimonial Sr. 
FELIPE ROCHA DE MORAIS – P/2114 para o 
cargo de Vice-Diretor de Futevôlei.

Brasília, 21 de janeiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro 

ATO DA COMODORIA AC 25/2014
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso 
das atribuições que lhe confere os incisos I e 
III, do artigo 92 do Estatuto do Clube 

R E S O L V E

Art. 1º - CRIAR a Vice-Diretoria de Voleibol, 
com as seguintes atribuições:

I. Planejar, organizar e supervisionar, sob a 
orientação do Diretor de Esportes Coleti-
vos, todas as atividades e eventos inerentes 
ao Voleibol;

Art. 2º - NOMEAR o sócio patrimonial Sr. 
EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO 
– P/1490 para o cargo de Vice-Diretor de 
Voleibol.

Brasília, 21 de janeiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro 

ATO DA COMODORIA AC 26/2014
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no 
uso das atribuições que lhe confere o  inciso 
II do artigo 93 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

REVOGAR a designação do Ato da Como-
doria AC 39/2013 ao 2º Vice-Comodoro 
ANTONIO OSCAR GUIMARAES LOSSIO 
– P/0811, para responder cumulativamen-
te pelas funções da Diretoria de Esportes 
Coletivos, sem prejuízo da designação para 
responder pelas funções da Diretoria de 
Esportes Individuais.

Brasília, 21 de janeiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 27/2014
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no 
uso das atribuições que lhe confere o inciso 
III, do artigo 92 do Estatuto do Clube 

R E S O L V E

NOMEAR o sócio patrimonial Sr. JOAO 
ALFREDO DE MENDONCA UCHOA – 
P/3061 para o cargo de Diretor de Esportes 
Coletivos.

Brasília, 21 de janeiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro 

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO
DECISÃO 002/2014 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBE-
RATIVO, de acordo com o art. 73, do Es-
tatuto, e considerando as nomeações dos 
Conselheiros Efetivos Flávio Schegerin 
Ribeiro e Spartacus Eduardo Bottaro Mar-
ques, e do Conselheiro Convocado José 
Jorge Ramos Barbosa para ocuparem 
cargos na Diretoria,

RESOLVE:

CONVOCAR os Suplentes de Conselhei-
ro PAULO SÉRGIO BASTOS MENEZES 
e PAULO DE TARSO RIBEIRO VILARI-
NHOS e a Suplente de Conselheiro TÂNIA 
MARIA SANTA RITTA para atuarem junto 
ao Colegiado, na condição de Conselhei-
ros(a) Convocados(a). 

Brasília, 20 de janeiro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

ANIVERSARIANTES

25/1 Kim Parente Currlin Perpétuo, Pedro 
Vítor Mafra, Lúcio Eduardo Lima de 
Souza, Vítor Celestino Ferreira Moreira, 
Osvaldo Farneze, Paulo Mostardeiro 
Werberich, Igor Soares Campos e Fábio 
Augusto Andrade Santana.
26/1 Thiago Francisco Silva, Maria José 
de Moura, Almiro de Amorim Neto, 
Alexandre Coelho Teixeira, Wagner 
Santos de Santana, Márcia de Souza, Raul 
Balduíno de Sousa Filho e Elyssa Ramona 
Rodrigues Gonzáles.
27/1 Sadek Crisóstomo Absi Alfaro, 
Luiz Cesar Pinto de Almeida Júnior, 
Ângela Silva Brandão, Vítor Fernandes 
Gonçalves, Alessandro Soldi, Daniela 
Fernandes Pontes, Raúl Pompeo Júnior, 
Marco Antônio Moura Demartini, Jaciara 
Valadares, Cristiane Palmerston Xavier, 
José Fernando Hahon e Carolina Santos 
de O. A. Ribeiro Pereira.

e Guilherme Valadares Vasconcelos.
30/1 Ewerton Muniz de Melo, Marcelo 
de Aguiar Duarte, Alexandre Cápua 
Martignago, Gustavo Romeiro de Oliveira, 
Leandro de Freitas Rocha, Márcia 
Rezende Pinheiro, Marluce Aparecida 
Barbosa Lima, Luiz Roberto Rizerio 
Amorim, Marcello Alencar de Araújo, 
Israel Pereira Coelho, Fábio Simão, Hélio 
de Araújo Freitas e Ana Luiza Tamm 
Rabello.
31/1 Rodrigo Theophilo Caldas, Rodrigo 
Quixabeira Zorzin, Roberto Bianchi 
Juliano, Marcelino Federal Hermida 
Neto, Luciano Pessoa Luduvice, Saulo de 
Resende Vianna Barbosa, Hélio Fernando 
Siqueira Celidônio, Paulo Roberto Nunes 
de Bessa, Fernanda Brandão M. Rocha, 
Eunice Maria Machado Malvar, José Caubi 
Diniz Júnior, Alexandre Liberal Ferreira de 
Santana e Alfredo de Souza L. C. Carrijo.

28/1 Luís Carlos Figueira Campelo, 
Marcelo Lavocat Galvão, Alexandre 
Mattos Pontual Pinheiro, Isabella Viegas 
Moraes Sarmento, João Carlos da Silva 
Teixeira, Hamilton França, Gerson de 
Sousa Lima Filho, Alexandre de Góes 
Monteiro Cabral, Olavo Gonçalves Diniz, 
Álvaro Silveira Júnior, André Favarini 
Mitraud, Édson Carvalho Mendonça, 
Flávio José Barbosa de Alencastro e 
Luiza Helena Sartorio Guaraciaba.
29/1 Vítor Campos Nogueira, Valdecy 
Miguel Evangelista, Joaquim de Paiva 
e Silva, Alessandra de Mello Rocha, 
Nádia Nishimura Carneiro, Francisco 
José T.C. de C.P Pessoa, Humberto de 
Mendonça Gomes, Rojer Garrido de 
Madruga, Beatriz Zanella, Lício Silva de 
Almeida Grangeiro, Lorena Gallo Cassini 
Cardillo, Maria Beatriz de Medeiros, 
Piercarlo Blando, Celina de Matos Souza 

CURTAS

Comodoro recebe visita dos 
presidentes da Fenaclube e 
SinLazer

Tenistas se reúnem com 
integrantes da Comodoria
No início deste mês, os tenistas do Iate fi ze-
ram uma reunião com o comodoro, Edison 
Garcia, e com o então diretor de Esportes 
Individuais, Antônio Oscar Lóssio (2º vice-
comodoro), para discutir assuntos relacio-
nados ao setor. No encontro, marcado por 
muita confraternização, foi indicado o nome 
do sócio Gilson Machado da Luz para a Vice-
Diretoria de Tênis. “Vamos trabalhar para 
atingir os anseios dos associados tenistas 
e melhorar ainda mais o nosso ambiente”, 
destaca o novo vice-diretor.

Conselho Diretor aprecia 
proposta de redução de 
valor da mensalidade
Durante a última reunião do Conselho Di-
retor, realizada em 20 de janeiro, começou 
a ser apreciada uma proposta que pode 
reduzir o valor cobrado na Academia para 
R$ 111,00. A proposta é conjunta entre a Co-
modoria, Diretoria de Esportes Individuais e 
Vice-Diretorias da Academia e visa cumprir o 
compromisso fi rmado com sócios durante a 
campanha eleitoral.

TÊNIS

ACADEMIA

FORMAÇÃO DE ATLETAS

Em almoço no Clube, na última quarta-feira, o como-
doro Edison Garcia recebeu o presidente da Fede-
ração Nacional de Clubes Esportivos (Fenaclubes), 
Arialdo Boscolo, e o presidente do Sindicato de Clu-
bes e Entidades de Classe, Promotora de Lazer, e de 
Esportes do Distrito Federal (SinLazer). Os dirigentes 
selaram acordo institucional em prol da formação de 
atletas de base.

Também participaram do encontro o diretor de Comu-
nicação e Marketing, Sidney Campos, o ex-comodoro 
e benemérito Ennius Muniz, o presidente do Conselho 
Deliberativo, Rudi Finger, e o ex-comodoro Edson 
Mendonça.

Escolinha de Vela: vagas limitadas
As crianças de 7 a 14 anos interessadas em aprender a velejar já podem 
garantir suas vagas para o 1º semestre de 2014.  As aulas terão início em 
8 de fevereiro (sábado). A Secretaria Náutica recebe as matrículas de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 8h 
às 17h. As vagas são limitadas.

Retorno das Escolinhas Esportivas
As atividades das Escolinhas Esportivas voltam a ser realizadas em 3 
de fevereiro (segunda-feira). Para efetuar a matrícula, o associado deve 
entregar no ato da inscrição o atestado médico para prática de esportes. 
Os alunos já matriculados também devem renovar o atestado.

Quais as novidades da Patinação 
para 2014?

Ana Luiza Carvalho Mendonça: A 
grande novidade para 2014 é a con-
tratação do técnico Eduardo Gravi-
na, radicado por muitos anos nos Es-
tados Unidos. Foi 15 vezes campeão 
brasileiro em diversas modalidades 
e três vezes campeão sul-americano, 
entre vários outros títulos. 

A lista de espera vai diminuir?

Ana Luiza Carvalho Mendonça: 
A nossa intenção em 2014 é que 
o Ginásio de Esportes seja de uso 
preferencial da Patinação. Será uma 
grande conquista, levando-se em 
consideração que é o maior e melhor 
espaço para a modalidade. Isso nos 
permitirá aumentar as turmas e ex-
tinguir a fi la de espera de quase 200 

Eduardo Gravina é patinador 
desde os 13 anos e foi compe-
tidor de 1995 a 2012. A carreira 
de técnico iniciou-se, em 2000, 
em Santos (SP) e a partir de 
2004 se desenvolveu  na Cali-
fórnia (EUA). Entre 1998 e 2012 
Gravina foi 15 vezes campeão 
brasileiro em diversas moda-
lidades. Além disso, é tricam-
peão Sul-Americano, conquis-
tou a medalha de bronze no 
campeonato Pan-Americano 
em 2002, duas medalhas de 
ouro nos jogos Sul-Americanos 
de 2010, três medalhas de ouro 
Pan-Americano de 2011, entre 
diversos títulos.

Boxes no Galpão 
da Náutica 
Os sócios proprietários de 
embarcações interessados 
em adquirir um box podem 
procurar a Secretaria Náu-
tica para fazer a locação 
do espaço, destinado para 
guardar coletes salva-vidas, 
boias, caixas térmicas, entre 
outros materiais. O valor 
mensal é de R$ 101. Outras 
informações: 3329-8747.

ENTREVISTA

Ana Luiza Mendonça: “2014 será o ano da Patinação no Iate”

U ma das maiores 
incentivadoras do esporte 
no Iate, a sócia Ana Luiza 

Carvalho Mendonça assumiu a Vice-
Diretoria de Patinação Artística em 
16 de janeiro e já planeja uma série 
melhorias para a modalidade.

A seguir, ela anuncia a contratação 
de Eduardo Gravina, professor reno-
mado, que troca a Califórnia (EUA) 
para trabalhar em nossa instituição. 
Ela também informa que estão 
abertas as inscrições para novas 
turmas de Patinação Artística e a 
fi la de espera deverá acabar.

sócios que aguardam, por até dois 
anos, sua oportunidade de patinar.

Quais os principais desafi os para 
este novo ano?

Ana Luiza Carvalho Mendonça: 
Hoje o Clube já se destaca na moda-
lidade, mas a nossa intenção é, com 
a ajuda de todos, tornar o Iate o 
melhor clube de patinação artística 
do Brasil. Queremos voltar a sediar 
grandes campeonatos, promover clí-
nicas de patinação ao longo do ano, 
entre outras realizações. 

Teremos o tradicional Show da Pati-
nação este ano?

Ana Luiza Carvalho Mendonça: Sim. 
Pretendemos realizar um belíssimo 
show em 2014. Com a ajuda do novo 
técnico contratado faremos uma 
excelente apresentação. Além disso, 
vamos aprimorar o desempenho dos 
nossos atletas, conseguir resultados 
ainda melhores nas competições 
nacionais e internacionais. 

E qual a sua expectativa ao assumir 
a Vice-Diretoria de Patinação?

Ana Luiza Carvalho Mendonça: Foi 
com muita satisfação que aceitei 
o convite de ser vice-diretora de 
Patinação do Iate. Partindo da forte 
ligação que tenho com a modalida-
de, a expectativa é de que, juntos, 
realizaremos um bom trabalho. A 
Patinação faz parte da minha vida 
desde 1995, como mãe, acompa-
nhando treinos e campeonatos e 
fazendo parte do sta�  de diversas 

apresentações e shows de fi m de 
ano.  No Iate, estive presente des-
de o começo e com muita garra e 
trabalho conseguimos implantar a 
patinação em nosso Clube. 

Saiba mais
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CONSELHO DELIBERATIVO

A atual Comodoria comple-
tou 30 dias de trabalho 
em 18 de janeiro de 2014. 

Neste curto período, muitos 
avanços já podem ser percebidos 
no Iate Clube de Brasília. Entres 
os destaques, está a maior agili-
dade com as questões adminis-
trativas, com serenidade, trans-
parência e permanente prestação 
de contas.

Ainda no fi m de 2013, a Comodo-
ria determinou a LIMPEZA COM-
PLETA DO CAMPUS, com corte 
de grama em todo o Clube. Além 
disso, foram executados serviços 
de manutenção/revitalização de 
diversas áreas e renovação da 
parte interna da Sauna.

O novo ano começou com uma 
grande e sofi sticada festa de 
RÉVEILLON, de muito SUCESSO, 
onde o alto padrão dos serviços 
esteve presente do início ao fi m. 
Mais de 750 pessoas prestigiaram 
o evento, amplamente elogiado 
pelos sócios e convidados.

Desde o início do ano, a ENTRA-
DA PRINCIPAL foi REVITALIZA-
DA. Pintura do concreto, meio-fi o, 
paredes e guaritas estão entre as 
melhorias. Além disso, bancos e 
vasos foram substituídos e uma 
revisão na parte elétrica tam-
bém foi executada. Este tipo de 

revitalização não era realizada há 
quatro anos.

Uma das primeiras ações da 
gestão foi a adoção dos atos 
necessários à conclusão e, prin-
cipalmente, FISCALIZAÇÃO DAS 
OBRAS PARADAS. As obras 
estão sendo auditadas pelas 
áreas técnicas em conjunto com 
a Comissão Fiscal e Comissão de 
Obras. Conforme divulgado neste 
Jornal do Iate, os serviços serão 
retomados tão logo haja a neces-
sária segurança jurídica, fi nancei-
ra e técnica.

Com o objetivo de promover a 
REESTRUTURAÇÃO ORGANIZA-
CIONAL do Iate, a Comodoria de-
cidiu extinguir as Vice-Diretorias. 
Após a entrega de planejamento 
e sugestões de melhorias dos 
Diretores, algumas Vice-Direto-
rias foram criadas com as devidas 
atribuições e metas pré-esta-
belecidas. A ação visa melhorar 
a governança corporativa e a 
efi ciência da gestão. 

No início de janeiro, visando a 
VALORIZAÇÃO DO QUADRO 
FUNCIONAL, foi autorizado a 
continuidade do Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários (PCCS) dos 
funcionários. A ideia é que as eta-
pas ainda não concluídas sejam 
implantadas ainda em 2014.

Para garantir ainda mais a segu-
rança dos sócios, a nova gestão 
determinou uma série de manu-

tenções e MELHORIAS NA PISCI-
NA DA HIDROMASSAGEM. Entre 
as novidades, esta a instalação de 
um ralo especial anti-sucção. A 
expectativa é que o equipamen-
to seja colocado nas próximas 
semanas.

Oferecer mais momentos de lazer 
e diversão ao quadro social está 
entre as principais diretrizes da 
Comodoria. Mais uma prova disso 
é o ESQUENTA DE CARNAVAL, 
que será realizado quinzenalmen-
te até o início de março. Este do-
mingo (26/1) o evento começará 
às 13h, no Quiosque do restauran-
te Carpe Diem, e terá a animação 
do Grupo Galeria. 

Desde a última semana, os sócios 
têm tido MAIS COMODIDADE 
NA SALA DE ESTUDOS. Uma 
funcionária está disponível para 
fazer pedidos de lanches para os 
sócios que frequentam o local. 
No período matutino o serviço é 
prestado exclusivamente às 10h. 
Já no vespertino, às 16h. Um gar-
çom dos concessionários (Crepe-
ria e Bar do Veleiro) faz a entrega 
ao solicitante diretamente na Sala 
de Estudos.

Outra novidade é a AMPLIA-
ÇÃO DO HORÁRIO DO PARQUE 
AQUÁTICO. Até o fi m deste mês, 
o local funcionará diariamente 
até às 19h. Afi nal, janeiro é época 
de férias e as crianças merecem 
atenção especial.

Um mês de muito trabalho e novas conquistas

PRESTANDO CONTAS

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria 
de Comunicação e Marketing.
Jornalista Responsável: João Rodrigues (8187-DF) – Reportagem: 
Liamara Mendes; Diagramação: Júlio Leitão – Fotos: Leandro Magno; 
Setor de Clubes Esportivos Norte, trecho 2, conjunto 4, Brasília-DF – 
(61) 3329-8700; Tiragem: duas mil unidades – www.iatebsb.com.br

DIRETORES DO DIA

25/1/2014 – Sábado
José Jorge Ramos Barbosa 

26/1/2014 – Domingo 
Rafael Hora Aimone

E ste ano promete muitas novidades para as patinadoras do 
Iate Clube de Brasília. Umas das modalidades mais impor-
tantes da nossa instituição, a Patinação tem mais de 220 

alunas matriculadas na Escolinha.

Agora, sob o comando da sócia Ana Luiza Carvalho Mendonça, 
a área deve ganhar ainda mais força. O Jornal do Iate conversou 
com a nova vice-diretora de Patinação Artística e traz ótimas 
notícias para as atletas e demais apreciadores do esporte. Entre 
as principais está a contratação do renomado professor Eduar-
do Gravina, que trocará a Califórnia (EUA) para trabalhar no Iate 
Clube de Brasília. Confi ra a entrevista completa na página 3.

EM 2014, A PATINAÇÃO 
VAI RODAR

Fique por dentro

Com a paralização da obra 
do Edifício Multifunções, a 
Comodoria decidiu que o 
Ginásio de Esportes será 
destinado prioritariamente 
para a Patinação. A medida 
fará com que nossas atletas 
se preparem com a estrutura 
adequada e possam trazer 
mais conquistas para o Iate.

Obras paralisadas por suspeitas de irregularidades

C om objetivo de retomar as 
obras e liberar espaços para 
o quadro social tão logo 

haja a necessária segurança jurí-
dica, fi nanceira e técnica, a Co-
missão de Obras, constituída pelo 
ex-comodoro e benemérito Geor-
ge Raulino, pelo conselheiro nato 
Paulo Roberto de Moraes Muniz, 
pela conselheira efetiva Eliete de 
Pinho Araújo e pelos conselheiros 
efetivos Luiz André Almeida Reis 
e Cássio Aviani Ribeiro, trabalha 
desde 19 de dezembro de 2013.

Uma das primeiras medidas ado-
tadas pelo grupo é a apuração de 
uma suposta incompatibilidade 
entre o cronograma físico e fi nan-
ceiro, com a hipótese de o paga-
mento do contrato ter sido feito 
de forma antecipada.

Para isso, em reunião realizada em 
21 de janeiro, optou-se pela reali-
zação de uma auditoria em relação 
às principais obras desenvolvidas 
no Iate. O presidente da Comissão 
de Obras, George Raulino, comen-
ta as primeiras constatações do 
grupo. Confi ra:

Complexo Poliesportivo Sul (Espaço da Peteca)

“Há divergência entre valores pagos e serviços realizados. Além 
disso, há, em função da exposição às intempéries, perda de mate-
riais na obra e solicitação de aditivos pela empreiteira injustifi ca-
dos. Acreditamos que nesta obra poderá haver um acordo entre 
o Clube e a empreiteira. A previsão é de que os trabalhos sejam 
concluídos em 90 dias após a realização da auditoria”.

Espaço Multifunções (2ª etapa)

“Não há prazo estabelecido para sua conclusão devido aos graves 
problemas que ali estão. Temos indicativos de sérias irregularida-
des: desde o valor contratado da obra, má qualidade e a não obser-
vância de regras básicas de segurança para um local que deverá ser 
ocupado por crianças. A auditoria vai fornecer informações para 
que as medidas em relação ao destino deste prédio, ressarcimento 
dos valores pagos indevidamente, entre outros sejam tomadas”. 

Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica (SPDA)

“Em relação ao SPDA, a Comissão de Obras apenas iniciou sua aná-
lise sobre o contrato e quais são as reais pessoas proprietárias da 
empresa contratada”.
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DIRETORES DO DIA

25/1/2014 – Sábado
José Jorge Ramos Barbosa 

26/1/2014 – Domingo 
Rafael Hora Aimone

E ste ano promete muitas novidades para as patinadoras do 
Iate Clube de Brasília. Umas das modalidades mais impor-
tantes da nossa instituição, a Patinação tem mais de 220 

alunas matriculadas na Escolinha.

Agora, sob o comando da sócia Ana Luiza Carvalho Mendonça, 
a área deve ganhar ainda mais força. O Jornal do Iate conversou 
com a nova vice-diretora de Patinação Artística e traz ótimas 
notícias para as atletas e demais apreciadores do esporte. Entre 
as principais está a contratação do renomado professor Eduar-
do Gravina, que trocará a Califórnia (EUA) para trabalhar no Iate 
Clube de Brasília. Confi ra a entrevista completa na página 3.

EM 2014, A PATINAÇÃO 
VAI RODAR

Fique por dentro

Com a paralização da obra 
do Edifício Multifunções, a 
Comodoria decidiu que o 
Ginásio de Esportes será 
destinado prioritariamente 
para a Patinação. A medida 
fará com que nossas atletas 
se preparem com a estrutura 
adequada e possam trazer 
mais conquistas para o Iate.

Obras paralisadas por suspeitas de irregularidades

C om objetivo de retomar as 
obras e liberar espaços para 
o quadro social tão logo 

haja a necessária segurança jurí-
dica, fi nanceira e técnica, a Co-
missão de Obras, constituída pelo 
ex-comodoro e benemérito Geor-
ge Raulino, pelo conselheiro nato 
Paulo Roberto de Moraes Muniz, 
pela conselheira efetiva Eliete de 
Pinho Araújo e pelos conselheiros 
efetivos Luiz André Almeida Reis 
e Cássio Aviani Ribeiro, trabalha 
desde 19 de dezembro de 2013.

Uma das primeiras medidas ado-
tadas pelo grupo é a apuração de 
uma suposta incompatibilidade 
entre o cronograma físico e fi nan-
ceiro, com a hipótese de o paga-
mento do contrato ter sido feito 
de forma antecipada.

Para isso, em reunião realizada em 
21 de janeiro, optou-se pela reali-
zação de uma auditoria em relação 
às principais obras desenvolvidas 
no Iate. O presidente da Comissão 
de Obras, George Raulino, comen-
ta as primeiras constatações do 
grupo. Confi ra:

Complexo Poliesportivo Sul (Espaço da Peteca)

“Há divergência entre valores pagos e serviços realizados. Além 
disso, há, em função da exposição às intempéries, perda de mate-
riais na obra e solicitação de aditivos pela empreiteira injustifi ca-
dos. Acreditamos que nesta obra poderá haver um acordo entre 
o Clube e a empreiteira. A previsão é de que os trabalhos sejam 
concluídos em 90 dias após a realização da auditoria”.

Espaço Multifunções (2ª etapa)

“Não há prazo estabelecido para sua conclusão devido aos graves 
problemas que ali estão. Temos indicativos de sérias irregularida-
des: desde o valor contratado da obra, má qualidade e a não obser-
vância de regras básicas de segurança para um local que deverá ser 
ocupado por crianças. A auditoria vai fornecer informações para 
que as medidas em relação ao destino deste prédio, ressarcimento 
dos valores pagos indevidamente, entre outros sejam tomadas”. 

Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica (SPDA)

“Em relação ao SPDA, a Comissão de Obras apenas iniciou sua aná-
lise sobre o contrato e quais são as reais pessoas proprietárias da 
empresa contratada”.


