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“O Iate é, de muito, a sala de visita da nova metrópole”

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

POR UNANIMIDADE, CONSELHO DELIBERATIVO 
APROVA ORÇAMENTO PARA 2021

Em reunião ordinária realizada na noite do último dia 
14, no Salão Social, o pleno do Conselho Deliberativo 
do Iate Clube de Brasília aprovou, por unanimidade, a 

proposta de orçamento elaborada pelo Conselho Diretor 
para o exercício de 2021. O documento orçamentário 
foi apreciado pela Comissão Permanente de Orçamento 
e Finanças, composta pelo Conselheiro Nato João 
Wellisch, como presidente, e pelos Conselheiros Efetivos 
Eunice Maria Machado Malvar e Maurício Carneiro de 
Albuquerque.

A reunião foi conduzida pelo Presidente do Conselho 
Deliberativo do Clube, Edison Garcia. Antes dos ritos 
protocolares, Garcia entregou a Fernando Boani Paulucci 
Júnior uma placa em homenagem e em agradecimento 
pelos 53 anos de relevantes serviços prestados ao Iate pelo 
seu pai, o Conselheiro Nato e Benemérito Fernando Boani, 
falecido recentemente.

Aberta a reunião, e constatando-se quórum suficiente 
para votar, o Presidente solicitou aos Conselheiros que 
apresentassem o relatório. Em seu parecer, a comissão fez 
uma análise minuciosa da peça orçamentária, detalhando 
todas as despesas e receitas previstas, além das propostas de 
investimentos como a recuperação da antiga Sede Social.

“As análises, as conclusões e as proposições 
constantes do parecer levaram em consideração o 
contexto atual tanto sob o ponto de vista externo quanto 
o interno. A conjuntura geral, influenciada sobretudo 
pela pandemia de covid-19, é marcada por indefinições. 
Logo, é preciso ter cautela no planejamento das 
atividades para o próximo ano, cujo cenário também se 
revela incerto”, disse o Conselheiro Albuquerque.

Assim, o pleno do Conselho Deliberativo aprovou, 
por unanimidade: a proposta de orçamento para 2021; 
a manutenção da Contribuição de Manutenção Mensal 
para Sócio Proprietário em R$ 495; a majoração da 
Contribuição de Transferência de Titularidade para o 
valor de R$ 15 mil aos novos Sócios e a contrapartida 
imediata de isenção no valor da referida contribuição 
para o Associado que vier a adquirir novo título, 
aplicando-se aos seus dependentes e ex-dependentes; 
e a não fixação de valor para a Contribuição de 
Aplicação Patrimonial para o próximo exercício.

ALERTAMOS QUE O USO DE MÁSCARA É OBRIGATÓRIO 
NO IATE CLUBE DE BRASÍLIA

CONTINUA NA PÁGINA 03
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CONSELHO DELIBERATIVO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais (Estatuto, art. 81 e Regimento Interno, art. 45), considerando as decisões proferidas nas 
Reuniões Ordinária e Extraordinária de 14 de dezembro de 2020, faz saber que o Colegiado resolveu: 

1. por unanimidade, aprovar a Ata das Reuniões Ordinária e Extraordinária do Conselho Deliberativo, 
realizadas em 27 de agosto de 2020;

2. por unanimidade, aprovar o Parecer da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, que incorporou 
duas emendas apresentadas em Plenário, referente à Proposta Orçamentária para o exercício de 2021, com os 
seguintes valores para as Taxas de Contribuições, que entrarão em vigor a partir de 01/01/2021: 

3. por unanimidade, aprovar a Decisão n.º 006/2020 da Mesa Diretora, que revoga as decisões do Conselho 
Deliberativo proferidas nas Reuniões Extraordinárias de 13.02.2020 e 27.08.2020, quanto à determinação para 
iniciar a demolição do prédio da Antiga Sauna, bem como constitui Comissão Mista do Conselho Deliberativo e do 
Conselho Diretor para analisar a situação do referido prédio e determinar as diretrizes ao Conselho Diretor para, 
em tendo condições técnicas de reforma, ouvir o associado sobre a demolição ou reforma, e, neste caso, qual a 
destinação será dada ao local.

4. por unanimidade, alterar o inciso IX do art. 16 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo. 
5. por unanimidade, constituir Comissão Temporária para estudo e revisão do Regimento Interno do Conselho 

Deliberativo.

Brasília, 15 de dezembro de 2020.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA  - CONSELHO DELIBERATIVO
ATO DELIBERATIVO 004/2020

CATEGORIAS VALOR R$ 

A Tabela completa com as CONTRIBUIÇÕES FIXAS E VARIÁVEIS está disponível no sítio do clube www.iatebsb.
com.br

a) pai, mãe e sogro(a) 295,30
b) filho(a), enteado(a), irmão(ã), de 18 a 25 anos 374,00
c) filho(a), enteado(a), irmão(ã), acima de 25 anos 620,00
d) pai, mãe e sogro(a) acima de 80 anos 147,70

a) pai, mãe e sogro(a) 177,20
b) filho(a), enteado(a), irmão(ã), de 18 a 25 anos 224,50
c) filho(a), enteado(a), irmão(ã), acima de 25 anos 372,00
d) pai, mãe e sogro(a) acima de 80 anos 88,60

DEPENDENTE SÓCIO PATRIMONIAL:

Contribuição de Administração 495,00
Contribuição de Aplicação Patrimonial -
Contribuinte Temporário Especial 1.237,50
Usuários de Título Patrimoniais Proprietário e Título Patrimonial Remido 742,50

a) pai, mãe e sogro(a); 118,10
b) filho(a), enteado(a), irmão(ã), de 18 a 25 anos;      149,60 
c) filho(a), enteado(a), irmão(ã), acima de 25 anos; 248,00     
d) pai, mãe e sogro(a) acima de 80 anos. 59,00        

DEPENDENTE DE USUÁRIO DE TÍTULO PATRIMONIAL PROPRIETÁRIO E TÍTULO PATRIMONIAL REMIDO:

DEPENDENTE DE CONTRIBUINTE TEMPORÁRIO ESPECIAL:
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“O Sócio já vem contribuindo, ao longo dos anos, 
para a qualidade de Iate. O que está ingressando 
agora, em um Clube construído e belo, deve dar sua 
contribuição no ato que adquire título novo”, frisou o 
Presidente Edison Garcia.

Durante o debate, algumas emendas ao orçamento 
foram propostas à comissão. A emenda apresentada 
pelo Conselheiro Edward Cattete, aprovada pelo pleno, 
propôs a destinação de R$ 295 mil para a conclusão 
da a conclusão da cobertura da piscina semiolímpica, 
tendo em vista que a obra já foi aprovada segundo 
determinam as normas internas, mas foi interrompida 
devido à falta de ferro no mercado.

O Conselheiro Tomáz Alves Nina apresentou 
emenda de edificação de um quiosque na área do 
futevôlei, cujo espaço hoje é ocupado por uma tenda. 
O valor da obra é estimado em R$ 50 mil e a origem 
do recurso está nos R$ 1,7 milhão resguardado para 
investimentos no Clube. 

Segundo o Comodoro Flávio Pimentel, mesmo 
com as alterações aprovadas, serão preservados os 
investimentos relevantes para o Clube e a manutenção 
da contribuição mensal foi uma decisão acertada. “A 
proposta foi montada conforme as demandas recebidas 
dos setores. Inclusive, a Diretoria de Engenharia já está 
preparando os projetos e os termos de referência para a 
licitação das obras de manutenção e investimentos para 
2021”, pontuou o Comodoro.

O Presidente Edison Garcia elogiou o trabalho 
da Comissão e frisou a importância da reunião para o 
Clube, afinal o tema orçamento suscita grandes debates 
e expectativas. “O resultado atendeu às demandas 
dos Sócios quanto ao não aumento de custos, bem 
como contemplou a necessidade de melhorias e 
prioridades a partir dos recursos disponíveis em caixa. 
Um planejamento para os próximos exercícios será 
construído quanto aos demais investimentos prioritários 
registrados pelo Conselho Diretor”, finalizou Garcia.

CAPA EDITORIAL

Caros Sócios, no último dia 14, foram aprovadas 
importantes medidas para o progresso do nosso Clube. 
Além das tratativas referentes ao orçamento de 2021, 
foi submetida ao pleno do Conselho Deliberativo a 
aprovação da Decisão nº 006/20220, referente ao prédio 
da Antiga Sauna. Uma Comissão Mista do Conselho 
Deliberativo e do Conselho Diretor será formada para 
analisar a situação do referido prédio e determinar as 
diretrizes ao Conselho Diretor para, em tendo condições 
técnicas de reforma, ouvir o Associado sobre a demolição 
ou reforma, e, neste caso, qual a destinação será dada 
ao local.

Foi convencionada ainda uma alteração no 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo separando 
as comissões de esporte e social, com vistas a tratar dos 
temas distintamente, considerando a relevância de cada 
setor para o Clube. Será criada também a Comissão 
Permanente de Inovação, Governança e Conformidade 
(Compliance), cujo objetivo é estudar as diretrizes e 
as normas que disciplinam a política de inovações e 
práticas de governança.

Será criada também uma Comissão Temporária para 
estudo e revisão do Regimento Interno do Conselho, 
cujo objetivo é disciplinar a participação virtual dos 
Conselheiros nas reuniões, os quais poderão computar 
suas presenças virtualmente, como também considerar 
sua participação e voto pela plataforma. 

Estas importantes medidas, e outras que ainda 
estão por vir, revelam o compromisso para o qual fomos 
eleitos: olhar para o futuro e trabalhar para o bem do Iate 
Clube de Brasília.

Oportunamente, aproveito para desejar a todos 
os Sócios um Feliz Natal e um 2021 repleto de saúde, 
fraternidade, conquistas, união, paz e harmonia.

Edison Garcia
Presidente do Conselho Deliberativo
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ATO DA COMODORIA AC 23/2020
GESTÃO 2020/2023

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III 
do artigo 91 do Estatuto do Clube e seu parágrafo 1º,
R E S O L V E
DESIGNAR o Sr. JAIME SAMPAIO BICALHO – P/2479, para substituir a Senhora Presidente 
do Emiate - Encontro Máster do Iate, nos seus afastamentos eventuais.

Brasília, 17 de dezembro de 2020.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DIRETOR

Decisão nº 02/2020

O CONSELHO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA no uso de suas atribuições conferidas 
no Estatuto do Clube, bem como, a deliberação na 3ª Reunião Ordinária, triênio 2020/2023, 
realizada em 17 de dezembro de 2020, sobre o Processo Administrativo nº 12/2019, 
RESOLVE
Art. 1º. Aplicar a pena de Suspensão pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, à dependente de 
Usuário Especial UE/2008, Sra. S. E. A. L., em face do enquadramento da conduta prevista no 
inciso VIII do artigo 39, combinado com o inciso e VI, do artigo 42 do Estatuto do Clube.

Art. 2º. Estabelecer que o início da contagem do prazo do pedido de reconsideração se iniciará 
na data do recebimento da notificação, conforme previsto no inciso I, do artigo 47 do Estatuto.

Brasília, 18 de dezembro de 2020.

TEMÍSTOCLES GROSSI
Diretor Secretário

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 022/2020
Triênio 2020/2023

O Comodoro do Iate Clube de Brasília no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXII 
do artigo 91 do Estatuto do Clube,

CONSIDERANDO a Lei Nº 13.709/2018 (LGPD), que dispõe sobre a proteção de dados 
pessoais, em vigência desde 28 de dezembro de 2018, e estabelece que em razão das 
infrações cometidas às normas previstas nesta Lei, a partir de 21 de agosto de 2021, serão 
aplicadas sanções que poderão chegar ao vultoso montante de R$ 50.000.000,00 (cinquenta 
milhões de reais) 
RESOLVE
NOMEAR o Diretor Jurídico, Sr. JULIANO DA CUNHA FROTA MEDEIROS; a Diretora 
Administrativa e de Recursos Humanos, Sra. LUCIANE ZANELLA e o Vice-Diretor de 
Tecnologia e Inovação, Sr. ROGÉRIO AUGUSTO COSTA, para, sob a presidência do primeiro, 
comporem Comissão Especial constituída com a finalidade especifica de redigir competente 
TERMO DE REFERÊNCIA para contratação de empresa especializada em implementação da 
LGPD, e definir:

1) Os parâmetros acerca da contratação de assessoria especializada para realização 
em conjunto ou separadamente de todas as fases do projeto, quais sejam: planejamento, 
mapeamento e diagnóstico; governança; controles e garantia do programa;

2) Se haverá contratação de empresa especializada para a fase de automação de processos e 
gerenciamento dos dados pessoais no ecossistema de TI do Clube ou se a execução se dará 
pela Vice- Diretoria de Tecnologia e Inovação.

A Comissão Especial deverá apresentar relatório final com as devidas propostas em até 30 
(trinta) dias corridos, contados de sua nomeação, para que o Conselho Diretor delibere a 
matéria, visando posterior execução das medidas aprovadas.
 
Brasília, 17 de dezembro de 2020.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 024/2020
Triênio 2020/2023

O Comodoro do Iate Clube de Brasília no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXII do 
artigo 91do Estatuto do Clube,
RESOLVE
NOMEAR o Diretor Esportes Individuais, GILSON MACHADO DA LUZ; o Diretor de Esportes 
Náuticos, GUILHERME RAULINO; o Diretor de Esportes Coletivos, LUCIANO PONTE DE 
OLIVEIRA; para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Especial visando a 
revisão do Regulamento dos Projetos Esportivos do Iate Clube de Brasília.

Brasília, 17 de dezembro de 2020.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 25/2020
GESTÃO 2020/2023

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do 
artigo 91 do Estatuto do Clube e seu parágrafo 1º,
R E S O L V E
DESIGNAR a Sra. SILVIA CRISTINA SBARDELLINI FRABETTI – P/1463, para responder 
interinamente pela Diretoria Cultural, no período de 22 de dezembro a 07 de janeiro de 2021, 
por motivo de ausência do titular.
 
Brasília, 17 de dezembro de 2020.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATOS DA COMODORIA CONSELHO DELIBERATIVO

O Presidente do Conselho Deliberativo, Edison 
Garcia, diplomou e empossou, no último dia 14, o 
Sócio Raimundo Nonato de Melo Filho para o cargo de 
Suplente de Conselheiro da gestão 2020/2023. A posse 
ocorreu em conformidade ao  Regimento Interno do 
Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasília.

Acesso ao Iate Clube

Medidas de segurança

GESTÃO

As Diretorias Administrativa e de Recursos Humanos 
e a de Secretaria comunicam aos Sócios que, desde o 
dia 16, o acesso pela Portaria Norte (próxima à área da 
Náutica) está liberado. O horário de funcionamento é 
das 9h às 20h.

Desde o início da pandemia, a Portaria Norte só 
estava liberada para saída. Com a mudança, as entradas 
e saídas podem ocorrer, agora, tanto pela Central quanto 
pela Norte.

O Conselho Diretor do Iate Clube de Brasília reforça 
a importância de que todos os frequentadores observem, 
obrigatoriamente, os protocolos e medidas de segurança 
recomendados pelas autoridades sanitárias e pelo Iate 
Clube, inclusive:

- O distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas;

- O uso de álcool em gel 70% para higienização das mãos, 
sendo que o álcool será fornecido pelo Clube; e

- A utilização, durante todo o período em que estiver nas 
dependências do Clube, de máscaras de proteção facial, 
conforme disposto na Lei nº 6.559, de 23 de abril de 2020, 
e no Decreto nº 40.648, de 23 de abril de 2020.

Essas medidas são importantes para garantir a saúde 
do Associado, dos mais idosos e dos funcionários do Iate. 
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Conheça a Academia: montagem 
de série

ESPAÇO SAÚDE

Afinal, por que devemos montar uma série na musculação? 
São muitos os benefícios deste procedimento, sendo o 
principal a elaboração de um treinamento personalizado e 
exclusivo. O professor de Educação Física, que é o profissional 
capacitado e qualificado para elaborar o treino, realiza 
inicialmente uma anamnese. Antes da montagem da série, é 
realizada uma entrevista com o aluno para que o professor 
o conheça melhor, levando em consideração o seu objetivo, 
a sua rotina, o seu estilo de vida, o histórico de atividades 
físicas, os fatores genéticos, as medicações utilizadas, as 
lesões existentes e as possíveis limitações.

Após identificar o perfil do aluno, o professor irá definir 
o tipo de treino mais adequado (hipertrofia, resistência, força 
ou potência muscular), o nível (iniciante, intermediário ou 
avançado) e a frequência do treinamento (quantas vezes por 
semana o aluno irá treinar).

Em seguida, o professor elabora a sequência de 
exercícios. Na sala de musculação demonstra, acompanha e 
orienta o aluno, ensinando-o a ajustar os equipamentos e a 
executar o movimento de forma correta. Para que o aluno 
continue evoluindo, é fundamental que ocorra uma mudança 
na rotina de treino. Geralmente, a troca deve acontecer 
entre 4 e 8 semanas, dependendo da frequência do aluno na 
academia, da sua adaptação aos exercícios e da estratégia 
que o professor planejou.

O diretor técnico da Academia, Martim Bottaro, 
recomenda aos Sócios que sempre procurem um professor de 
Educação Física para montar o seu programa de treinamento. 
“Na Academia do Iate, todos os professores são muito 
qualificados e estão aptos a atenderem a todos da melhor 
maneira possível. Representando o nosso time, temos: Danilo 
Werneck, Flávia Sampaio, Leonardo Euler e Pedro Rodolfo”, 
comenta Bottaro. 

Todos os alunos matriculados na Academia têm à 
disposição este serviço, bastando apenas agendá-lo pelo site 
do Iate, conforme a agenda disponível. 

“Aqueles Sócios que ainda não estão matriculados na 
Academia, podem vir conhecer o espaço e as modalidades 
oferecidas. Temos um ambiente totalmente seguro, pois 
adotamos todas as práticas e protocolos recomendados 
pelo GDF e pela Organização Mundial da Saúde quanto à 
higienização dos equipamentos, ao distanciamento social e 
às demais medidas de segurança”, convida Cecília Moço, 
Diretora do Espaço Saúde.

Mais informações na recepção da Academia ou pelo 
telefone 3329-8755.

Confraternização marca o encerramento 
das atividades do EMIATE

EMIATE

No último dia 11, o EMIATE promoveu, no Salão Social, 
o encerramento das atividades de 2020. O evento contou com 
a participação do Comodoro Flávio Pimentel, do vice Maurílio 
Santinello, além de Diretores, Conselheiros, membros da 
Comissão do EMIATE, professores, alunos e Sócios. 

Na ocasião, algumas alunas trouxeram os quadros que 
pintaram durante a pandemia. Confiram todas as fotos no site 
do Clube.

Alunos da Escola de Vôlei celebram 
mais um ano de atividades

VÔLEI

No último dia 9, a vice-Diretoria de Voleibol preparou um 
momento de confraternização entre os alunos da escolinha e 
a Comodoria do Iate Clube de Brasília. O momento, além de 
celebrar o encerramento das atividades do ano, foi marcado 
também pela alegria na conquista do novo espaço para os 
atletas: um ginásio de ótima qualidade. 

 “Com o novo local, a Escola de Vôlei do Iate voltará a ter 
treinamentos para crianças de iniciação e de aperfeiçoamento, 
além da formação de equipes competitivas. Firmando uma 
parceria com o CIATE para 2021, pretendemos alcançar mais 
crianças e, assim, ampliar o vôlei interno do Clube”, projeta o 
vice-Diretor de Voleibol, Marcelino Vizeu.

Segundo Vizeu, a estrutura do vôlei de praia será 
reformada para que atletas e familiares possam estar juntos. 
“Para o próximo ano, vários torneios estão previstos e as 
equipes de quadra e de areia representarão o Clube, tanto em 
Brasília quanto no cenário nacional, nas competições com as 
categorias de base e master. Venham e tragam seus filhos”, 
convida o vice-Diretor.
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Vela Jovem do Iate faz bonito no 
Campeonato Sudeste da Classe 
Laser 4.7

Resultado do Campeonato do DF 
da Classe Dingue

Regatas da Classe Snipe encerrarão 
os eventos 2020 da náutica

Convocação para uso de vaga box

NÁUTICA

Entre os dias 7 e 11 de dezembro, cinco velejadores 
da Vela Jovem do Iate - Rafael Araújo Trindade, Luiz 
Felipe Giagio, Maurício Guercio Mancuso, Júlia Vilas 
Boas de Azevedo Sampaio e Juliana Alves de Seixas - 
participaram do Campeonato Sudeste da Classe Laser, 
no Iate Clube do Rio de Janeiro.

Foram realizadas oito regatas para os 30 participantes. 
Rafael Trindade, destaque da competição, conquistou o 
4º lugar geral e ficou em 2º lugar na categoria Sub16 
masculino.

Aconteceu nos dias 5, 6, 12 e 13 de dezembro, 
o Campeonato do DF da Classe Dingue. Ao todo, 19 
embarcações (38 velejadores) do Distrito Federal e de 
São Paulo participaram das seis regatas realizadas - com 
vento fraco. Confiram o resultado:

Serão realizadas, nos dias 19 e 20 de dezembro, 
quatro regatas da Classe Snipe. A primeira vale a 
premiação da Taça Xangô, em homenagem ao Sócio 
Fundador Álvaro Alberto de Araújo Sampaio. Os 
vencedores da segunda regata levarão a Taça Cri-Cri, em 
homenagem ao Sócio Honorário Cezar Augusto da Silva 
Castro. A terceira, por sua vez, garante à dupla a Taça 
Filinto Pacheco, em homenagem ao Sócio e Conselheiro 
Nato Filinto Figueiredo Pacheco. Por fim, quem vencer 
a última regata leva para casa a Taça Joaquim Silva, em 
homenagem ao funcionário falecido em 2012, Joaquim 
Carlos da Silva.

Para mais informações, consulte o site do Clube:                                     
www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica ou entre em 
contato com a Secretaria Náutica pelos telefones: (61) 
3329-8747/8748 / WhatsApp: 9.9308-4961 

Venham prestigiar!

Em atendimento ao artigo 5º (transcrito abaixo) do 
Regulamento Interno do Setor Náutico (RISN), a Diretoria 
de Esportes Náuticos comunica a concessão de direito 
de uso de vaga para dois boxes, um próximo ao Deck 
do Comodoro e o outro abaixo da Secretaria Náutica, na 
Marina do Iate. Os Sócios convocados poderão registrar 
os boxes no prazo máximo de sete dias, contados a partir 
desta publicação, lembrando que deve ser cumprido o 
disposto no artigo 16º do RISN. 

Art. 5º - A disponibilidade de vaga e/ou de box será 
anunciada no boletim semanal do Clube e a concessão 
do direito de uso se dará conforme a antiguidade da 
inscrição em lista pública específica, segundo a natureza 
da vaga, ou por transferência hereditária, “inter vivos” 
de ascendente para descendente, ou vice-versa, ou entre 
Sócios, nos termos disciplinados neste Regulamento.

GRUPO A
1º Fábio Simoni / Raquel Vasques CAALEX-DF
2º David Baker/ Lucas Miranda CMIC-DF
3º Marco Calonico/ Uthar Veiga CMIC/ICB - DF

GRUPO B
1º Valterdes Silva Nogueira/Henedina Freitas 

Alencar
CAALEX-DF

2º Celina Mariano/Eliandra Felix ICB - DF
3º Ezequiel Roberto Costa/Ubirajara Fidelis da 

Silva
CMIC-DF

TÍTULOS NOMES DOS SÓCIOS TIPO DA VAGA
P/526 Luiz Maria de Ávila Duarte Box Deck do Comodoro

P/1294 Rogério de Abreu Menescal Box Avulso Galpão 2
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Retirada do livro “60 Anos do Iate 
Clube de Brasília – Um Sonho 
Realizado” 

Faça a sua doação de livros náuticos

Venham prestigiar a decoração de 
Natal do Iate TV 

CULTURAL

Com a finalidade de facilitar a chegada do livro 
histórico dos 60 anos do Iate Clube às mãos dos 
Associados, foi realizada, neste último fim de semana, 
por todos os colaboradores da Diretoria Cultural, uma 
ação de entrega nos Complexos Poliesportivo Sul e de 
tênis, na área da náutica, no espaço do squash e em toda 
a orla do Iate Clube. 

Segundo a vice-Diretora Cultural, Sílvia Frabetti, 
a ação de entrega do livro histórico dos 60 anos do 
Iate foi sucesso total. “Por onde passei, só ouvi elogios 
dos Associados, exaltando a qualidade e a excelência 
deste livro institucional. Ficaram ainda maravilhados 
com a surpresa feita pelo Iate Clube em presentear 
gratuitamente a cada Sócio Iatista com um exemplar”, 
comentou Sílvia.   

A Diretoria Cultural informa que exemplares 
do livro continuam sendo entregues aos Associados 
Titulares gratuitamente no Iate TV. Livros extras poderão 
ser adquiridos por R$ 40, a unidade, diretamente 
na Tesouraria (a entrega dar-se-á somente com o 
comprovante de pagamento).

As Diretorias Cultural e de Esportes Náuticos 
do Iate Clube de Brasília solicitam aos associados 
Iatistas, doações de livros náuticos, em bom estado de 
conservação, para a composição do espaço leitura que 
será instalado na área da náutica, em data a ser definida.

Informações adicionais poderão ser esclarecidas na 
Secretaria Náutica pelos telefones 3329-8747/8748.

O Iate Clube já começou os preparativos para 
tornar o Natal dos Associados Iatistas mais encantador. 
Quem chegar ao Iate TV vai se deparar com uma linda 
decoração logo na recepção, além de um belo presépio. 
Confiram! 

Confira o calendário de recesso das 
escolinhas esportivas

ESPORTES INDIVIDUAISGESTÃO

A Diretoria de Esportes Individuais comunica aos 
Sócios as datas de recesso das escolinhas esportivas. 
Solicita ainda aos pais que não se esqueçam de atualizar 
o atestado de aptidão física para o próximo ano. 

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, Flávio 
Martins Pimentel, em nome de todo o Conselho Diretor, 
deseja a todos os Associados um Feliz Natal.

CLUBE DE CORRIDA 22/12 à 04/01
TÊNIS 14/12 a 01/02
SQUASH 21/12 a 10/1
TÊNIS DE MESA 21/12 a 21/1
JUDÔ 21/12 a 17/1
PATINAÇÃO 24/12 a 1º/2
NATAÇÃO 28/12 a 17/1
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Atletas do Iate superam adversidades 
e se destacam nas picinas

Troféu Brasil

NATAÇÃO 

Depois de um ano difícil, cheio de incertezas e desafios, 
os atletas da natação e do polo aquático do Iate Clube de 
Brasília mostraram que resiliência é uma das características 
mais importantes do esporte. Isso porque, depois de seis 
meses afastados das piscinas, em virtude da pandemia, eles 
retornaram aos treinos e conseguiram terminar 2020 com 
resultados muito animadores.

Neste final de semana, acontece a última competição 
do calendário nacional, a Copa Brasil de Maratonas 
Aquáticas, em São Bernardo do Campo (SP) com a presença 
dos atletas Kenue Santana e Nina Xavier. 

Mas, em dezembro, nossos atletas brilharam bastante 
Brasil afora. Confira:

Aconteceu, na piscina do Clube Regatas Vasco da 
Gama, na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 9 e 12 de 
dezembro, a tão esperada e única competição presencial 
para atletas da natação. Uma competição de categoria 
Absoluto, onde todos os atletas que possuíam os índices 
estabelecidos pela CBDA puderam participar.  

Os Iatistas Isabela David e Miguel Garcia foram os 
atletas que conseguiram obter o índice para participarem 
da competição. 

Isabela nadou as provas de 100m e 200m costas. Na 
prova de 200m costas, a Iatista conseguiu se classificar 
para a final e terminou a prova com o 4º melhor tempo 
entre as oitos finalistas.

Os atletas Leonardo Medeiros, Victor Moreno e Vinícius 
Hemétrio estiveram em Goiânia para o Campeonato 
Estadual de Natação e voltaram com mais uma coleção de 
bons resultados. Leonardo garantiu 3 ouros e 2 pratas em 
suas provas; Victor faturou 2 pratas e 1 bronze; e Vinícius 
trouxe para casa 3 ouros e 2 bronzes.

No início de janeiro, todos retornam aos treinos fortes 
para que 2021 seja ainda melhor, com saúde e resultados 
surpreendentes! Parabéns e ótimo descanso aos nossos 
atletas.

Campeonato Nacional - Etapa São 
Paulo

Para evitar aglomerações, o Campeonato Brasileiro 
neste ano foi dividido em etapas estaduais e, depois, 
formado um ranking único para os atletas em suas 
respectivas categorias. Nos dias 9 e 10, o Iatista Gabriel 
Fayad esteve em Santos, onde participou da etapa estadual 
do Campeonato e voltou a Brasília com a mala recheada de 
medalhas. O nadador de 15 anos foi campeão nos 100m e 
200m costas e vice-campeão nos 200m medley. 

Festival das Águas

No Lago Paranoá, no dia 13, foi a vez da turma das 
águas abertas enfrentar o desafio. Luísa Queiroga, de 12 
anos, foi campeã geral na prova de 1km. Nina Xavier, de 
13 anos, levou o 2º lugar geral na prova de 2,5km. E Kenue 
Santana, de 14 anos, terminou em 3º lugar geral na prova 
de 5km.

Campeonato Goiano
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NATAÇÃO 

POLO ÁQUATICO

CONCESSIONÁRIOS

Liga Nacional Divisão II encerrou 
o calendário competitivo do Polo 
Aquático em 2020

O time de polo aquático do Iate Clube de Brasília 
conquistou a medalha de bronze na Liga Nacional Divisão 
II, realizada no Complexo Aquático Santos Dumont, em 
Recife, entre 10 e 13 de dezembro.

O time Iatista, comandado pelos técnicos Oto Morato 
e José Wellington Santos, teve como destaque o atleta 
Gilberto Guimarães Mendes, artilheiro da competição 
com 22 gols. Ainda fazem parte da equipe de polo:  André 
Anastasio, Gilberto Mendes, Daniel Carsalade Queiroga, 
Leonardo Duarte Dias, Rafael Luz Barreto, André Pedrosa, 
Eduardo Peres, Peter Gabriel Sola, Tiago Falcão, Henrique 
França, Rudyard Hartman, Bruno Imbroisi e Daniel Miziara.

Inscreva-se na Escola de Desportos 
Náuticos 

Quem tem interesse em praticar uma nova 
modalidade de esporte, ainda pode se inscrever para 
as aulas de Canoa Havaiana, Kitesurf, Vela Adulto e 
Windsurf. Para isso, basta comparecer à Secretaria 
Náutica e garantir a vaga. 

Atendendo às demandas dos Sócios, a grande 
novidade da escola é o Curso de Mergulho Autônomo, 
prática em que mergulhador faz a submersão com o uso 
de um equipamento chamado SCUBA, o qual oferece 
total autonomia para a respiração embaixo d’água por 
meio do cilindro de ar. A modalidade é indicada para 
pessoas acima de 14 anos. Já estão abertas as inscrições 
para o primeiro trimestre de 2021, com um curso por 
mês, e com vagas limitadas para, no máximo, oito alunos 
por curso.

Lembrando que os coletes salva-vidas, os barcos 
e as pranchas são oferecidos pelo Iate sem nenhum 
custo. As canoas havaianas e o material para o Kitesurf 
são oferecidos pelos próprios professores e sem custo 
adicional. Para mais informações, entre em contato pelos 
telefones 3329-8747/8748 ou WhatsApp 9.9308-4961.

CANOA HAVAIANA
Com o professor Andherson Reis. É necessário ligar para o 
telefone (61) 99983-8094, para agendar a aula.

CURSO DE MERGULHO 
AUTÔNOMO (SCUBA)

Com o instrutor Guilherme Faria. É necessário ligar para a 
Secretaria Náutica (61) 3329-8747/8748 e colocar o nome na 
lista.

KITESURF (ACIMA DE 
12 ANOS)

Com o professor Alex Léo. É necessário ligar para o telefone 
(61) 99909-9662, para agendar a aula.

VELA ADULTO (ACIMA 
DE 15 ANOS)

Com a professora Raquel Aimone. É necessário ligar para o 
telefone (61) 98164-6699, para agendar a aula.

WINDSURF (ACIMA DE 
12 ANOS)

Com o professor Dudu Pedroza. É necessário ligar para o 
telefone (61) 99118-0318, para agendar a aula.

NÁUTICA

 Na eliminatória da prova de 100m costas, a atleta 
teve excelente desempenho e se classificou entre as oitos 
melhores atletas para nadar a final. Isabela finalizou a 
prova com o 5º melhor tempo.

 Com o resultado da prova de 100m costas, Isabela 
foi selecionada para compor uma das oito equipes de um 
revezamento na prova de 4x50m medley. Um revezamento 
um tanto diferente para as tradicionais competições de 
natação. 

As oito equipes que formaram a prova de revezamento 
foram formadas por atletas de diversos clubes que tiveram 
os melhores resultados nas provas anteriores. A prova foi 
patrocinada pela empresa BITCOIN e a equipe vencedora 
levou um cheque no valor de R$ 10 mil. 

A equipe que Isabela participou terminou em 4º lugar. 
“Foi uma prova bem legal, muito divertida, onde eu pude 
ter a experiência de nadar um revezamento com excelentes 
atletas de outros clubes do Brasil, como o Minas Tênis 
Clube, Corinthians e o Paineiras”, comentou a atleta.

O jovem Miguel Garcia também teve excelentes 
resultados nas provas que nadou. 400m medley, 800m 
livre e 200m costas. Na prova de 400m medley, Miguel 
conseguiu abaixar seu tempo em 15s, alcançando assim o 
12º lugar. 

Na prova de 800m livre, Miguel repetiu o feito e 
abaixou seu tempo em 15s e na prova de 200m costas, 
abaixou em 13s. 

Para o técnico Fábio Costa, poder participar de um 
Campeonato Brasileiro foi um alento, diante do cenário de 
isolamento e incertezas deste ano. Os dois atletas superaram 
as expectativas e conquistaram excelentes resultados.

O Iate Clube parabeniza todos os atletas.

Arquivo pessoal Guilherme Faria

Funcionamento especial do AR 
Instituto de Beleza

O Iate Clube de Brasília informa que, em atendimento 
à demanda dos Sócios, o salão AR Instituto de Beleza irá 
funcionar nos dias 21 e 28 de dezembro, das 10h às 16h. 
Nos dias 24 e 31, o funcionamento será das 9h às 17h.

Importante acrescentar que o espaço estará fechado 
de 1º a 3 de janeiro de 2021 para recesso coletivo dos 
funcionários. As atividades serão retomadas no dia 5.
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Torneios de beach tennis animaram 
o final de semana do Iate

BEACH TENNIS

Nos dias 12 e 13 de dezembro, as quadras de areia do 
Iate Clube de Brasília foram palcos dos Torneios Internos de 
Beach Tennis Master e Kids.  

No sábado, foi o dia da meninada! Ao todo, 48 crianças, 
entre 9 e 17 anos, participaram dos jogos nas categorias 
Sub10, Sub12 e Sub 17. Os jogos foram marcados por 
muita diversão, empenho e concentração, além, lógico, de 
muita alegria e integração.

Por volta do meio dia, o público pôde conhecer os 
vencedores, a saber: 

SUB10
Campeões: Maria Helena Grosssi/Rafael Haje
Vices: Felipe Janot/Guilherme Lellis

SUB12
Campeões: Felipe Berrogain/Felipe Lopes
Vices: Danilo Tavares/Lucas Pedra

SUB17
Campeões: Eduardo Romano/Rafael Ribeiro
Vices: Arthur Campos/Enzo Battaglini
Ao final, as duplas mirins Maria Eduarda e João Vitor | Guilherme Palhares 
e Eduardo Otto receberam troféus de destaque e de reconhecimento pela 
dedicação ao esporte.
Os adultos da Master 40+ e 50+ fizeram o mata-mata no sábado e as finais 
aconteceram no domingo. O torneio contou com a participação de 73 jogadores. 
Ao término do evento, sagraram-se vencedores os seguintes atletas:

MASTER 40+
DUPLA FEMININA

Campeãs: Fernanda Favilla/Danielle Belga
Vices: Amanda Borges/Daniela Miari

DUPLA MASCULINA
Campeões: Fernando Pochyly/Bruno Gagliardi
Vices: Sandro Aucelio/Marco Battaglini

DUPLA MISTA
Campeões: Daniela Miari/João Brant
Vices: Tatiana Torres/Daniel Cavalcanti

MASTER 50+
DUPLA FEMININA

Campeões: Patrícia Cavalcante/Adriana Soares
Vices: Mônica Bontempo/Sandra Antony

DUPLA MASCULINA
Campeões: Elismar Vasconcelos/Marcelo Klimkievicz
Vices: Amauri Lellis/Edward Borba

DUPLA MISTA
Campeões: Sandra Antony/Amauri Lellis
Vices: Cláudia Cavalcante/Marcelo Klimkievicz

Atendimento médico durante o 
período de férias

Notícias sobre a pandemia por 
covid-19. A prevenção é o melhor 
remédio

SERVIÇO MÉDICO

A Diretoria Médica comunica que haverá 
atendimento médico aos frequentadores do Clube de 
segunda a sexta-feira, aos sábados, domingos e feriados, 
das 9h às 13h e das 14h às 17h, até o dia 28 de fevereiro 
de 2021. Lembramos que são aceitos atestados de 
médicos externos ao serviço, desde que conste assinatura 
e carimbo do médico emitente.

O novo coronavírus tem uma característica que 
impõe cuidados atípicos, inéditos em outras pandemias: 
a rapidez de propagação, de virulência. Além dos 
contaminados, pessoas assintomáticas também são 
capazes de contagiar. E os números falam por si: desde 
o início da pandemia de covid-19, o DF já notificou 
mais de 240 mil contaminações e quatro mil óbitos em 
decorrência da doença. Segundo a Secretaria de Saúde, 
na última quarta-feira, a média móvel local de mortes por 
covid-19 caiu para 10. Na comparação com o indicador 
apurado há 14 dias, no entanto, houve alta de 44,2%, o 
que revela acréscimo na quantidade de mortes. 

Nesta semana, foi sancionada a Lei nº 6.753/2020, 
a qual dá 30 dias para o Governo do Distrito Federal 
(GDF) apresentar o Plano Distrital de Vacinação contra 
a Covid-19. A norma prevê que, nos casos em que seja 
oficialmente declarada pelas autoridades da União 
ou do DF, o Executivo da capital deve adotar todas as 
providências necessárias, em caráter de urgência, para 
vacinar a população que mora no DF. No entanto, em 
que pese o fato de a vacinação já ter sido iniciada nos 
Estados Unidos e em vários países da Europa, não temos 
previsão de data nem de que esquemas vacinais serão 
utilizados no Brasil. 

Assim sendo e, mesmo com o advento das vacinas, 
devemos enfatizar que a prevenção ainda é a melhor 
arma para controle da pandemia. Por isso, utilize sua 
máscara de proteção facial, faça a higienização constante 
das mãos com água e sabão ou álcool gel e pratique o 
distanciamento social. Cuidar de si é, também, cuidar 
do outro.
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ANIVERSARIANTES
19/12 - Fernando Safe de Matos Coutinho, Caio 
Chaves de Moraes, Naiara Barbosa Roda Figueiredo, 
Ricardo Luiz Ferreira dos Santos, Orlando Maranhao 
G. de Sa Filho, Marco Antonio de Assis, Izabel Maria 
Ferreira Braga, Paulo Blanco Barroso, Artemont Veloso 
Repezza e Enrico Cavalheiro Rodrigues                                               

20/12 - Carlos Henrique Fontes Vieira, Helton de 
Freitas Costa, Jose Carneiro de Vasconcelos Neto, 
Fernando Magalhaes Soares Pinto, Luiz Alberto Bettiol, 
Vania Maria M. Costa Coelho, Maurilio Santinello e 
Alexander Castro                                                            

21/12 - Alexandre Silva Macedo, Diego Jose Andrade 
Brandao, Claudia Guaraciaba Pohl, Daniel Lopes 
Rebello, Vittorio Alberto Beltran Gomes, Jader Rocha 
Botelho, Junnius Marques Arifa, Fernando Resende 
da Silva, Osorio Adriano Neto, Richard Alves Barbosa 

Bezerra, Edgar Bezerra Leite Filho e Symone Maria 
Machado Bonfim

22/12 - Erico Martins Mendonca, Alexandre Fernandes 
Goncalves, Francisco Toledo Watson, Germano 
Carbonell Zenkner, Fernando de Castro Velloso Filho, 
Manoel Henrique Pessoa, Jose Henrique Coelho Sadok 
de Sa, Servio Tulio Silveira Bronzon, Ulisses Schwarz 
Viana, Diva Maria Osorio Camargo, Rogerio de Abreu 
Menescal, Lucio Lucas Pereira e Hugo Mendes Plutarco                                                        

23/12 - Vanessa Maria Lisboa Frederico, Guilherme 
Roberto Lamego Moraes, Carla Ludmilla Raya, Ana 
Claudia Guerra de Araujo, Rodrigo Otavio Barbosa 
de Alencastro, Rafael Sampaio Ximenes, Cesar Koppe 
Grisolia, Grace Mary Florentino Campos, Cesar 
Martins de Castro e Camilla Araujo Soares da Silva

24/12 - Ayrton Pereira Santos Sampaio, Julianna Gomes 
Ribeiro, Mario Nelson Prata Tiradentes de Lima, Joaci 
Lira da Silva, Adriana Freire Mendes de Oliveira, 
Ayrton Pereira Santos Sampaio, Evandro Maciel, Maria 
Eugenia de Alencar Ernst, Luiz Cesar Lima Costa, Mario 
Claudio Fellet Neto, Mariana Fernandes Pontes, Ronald 
Magalhaes Fantoni, Mario Claudio Fellet Neto, Daniela 
de Cassia Guimaraes Ohofugi e Maria Tereza Ferreira 
Rosmo                                                 

25/12 - Gustavo Antonio Lobo Salles, Carlos Eduardo 
Mendes Tavares, Myrna Das Dores Vasquez, Felipe 
Morais Neves, Ralil Nassif Salomão, Maria Dolores 
Serra de M. Martins, Nejea Nivea de Andrade Madruga, 
Fabricio Morais Neves, Marco Antonio Modesto Filho, 
Marcelo Martins Pimentel, Luiz Antonio de Lima e 
Edmar Martins    

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e Marketing
Projeto gráfico (Doado ao ICB): Glêves Campos 

Jornalista: Carol Sales da Mota DRT/DF 0011133 | Diagramação: Washington Macedo
Setor de Clubes Esportivos Norte, Trecho 2, Conjunto 4, Brasília-DF

(61) 3329-8700 | Tiragem: duas mil unidades – www.iateclubedebrasilia.com.br

DIRETORES DO DIA

19/12/2020 (Sábado)
Maria Cecilia Moço 

20/12/2020 (Domingo)
 Luciane Zanella

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Natália Nortini De Brito, Fernanda Ribeiro de Angelis, Dante Pinheiro Ramgem de Matos, Fernanda Alves Figueira de Mello Vasconcelos, Nicolau Homsi, Ana Paula Villas Boas, Deborah 

Cancella Celentano, Carla Frade de Paula Castro, Marcela Marquez de Amorim Coutinho Alves e Alex Vasconcelos Wanderley
De acordo com as normas do processo de admissão ao quadro social, solicita-se aos associados que comuniquem à Comodoria, no prazo máximo de 30 dias, fatos de seu conhecimento que 

possam incompatibilizar os candidatos citados com os princípios e normas que regem o convívio social.

NOVOS SÓCIOS

Horários de funcionamento: Natal e Ano Novo

HORÁRIO DOS CONCESSIONÁRIOS DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA - NATAL E ANO NOVO 2020/2021

SETORES
24/dez 25/dez 31/dez 1º JAN

QUINTA SEXTA QUINTA SEXTA
BANCA DE JORNAL 9h às 16h 10h às 16h 9h às 16h FECHADO
BAR DA PETECA FECHADO FECHADO 9h às 16h 9h às 16h
BAR DO TÊNIS 9h às 14h 9h às 16h 9h às 14h FECHADO
BAR DOS CUNHADOS 9h às 16h 9h às 16h 9h às 16h FECHADO
BARBEARIA 9h às 17h FECHADO 9h às 17h FECHADO
BOUTIQUE 04 ONDAS DA ACADEMIA 8h às 13h FECHADO 8h às 13h FECHADO
BOUTIQUE 04 ONDAS IATE SHOPPING 8h as 16h FECHADO 8h às 16h FECHADO
CANTINA DOS FUNCIONÁRIOS 8h às 16h FECHADO FECHADO FECHADO
CREPERIA 10h às 16h FECHADO 10h às 16h 10h às 16h
LANCHONETE DA ACADEMIA E SAUNA 8h às 13h FECHADO 8h às 13h FECHADO
LAVA - JATO 8h às 16h FECHADO 8h às 16h FECHADO
LOJA NÁUTICA 8h às 12h FECHADO 8h às 12h FECHADO
QUIOSQUE DA PISCINA FECHADO FECHADO FECHADO FECHADO
RESTAURANTE CERRADO 10h às 15h 10h às 15h 10h às 15h FECHADO
SALÃO DE BELEZA 9h às 17h FECHADO 9h às 17h FECHADO
SELF SERVICE PÉRGOLA 11h30 às 14h FECHADO 11h30 às 14h FECHADO
SPA SAÚDE 8h às 13h FECHADO 8h às 13h FECHADO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS SETORES - NATAL E ANO NOVO 2020

SETORES
24/DEZ 25/DEZ 26/DEZ 27/DEZ 31/DEZ 01/JAN 02/JAN 03/JAN
QUINTA SEXTA SABADO DOMINGO QUINTA SEXTA SABADO DOMINGO

ACADEMIA 8h As 13h Fechado Normal Normal 8h As 13h Fechado Normal Normal
BRINQUEDOTECA DA ACA-
DEMIA

8h As 13h Fechado Normal Normal 8h As 13h Fechado Normal Normal

DOL (ACHADOS E PERDIDOS) Fechado Fechado Normal Normal Fechado Fechado Normal Normal
IATE TV E SALA DE ESTUDOS 8h Às 14h Fechado Normal Normal 8h Às 14h Fechado Normal Normal
PATINAÇÃO 8h Às 12h Fechado Normal Normal 8h Às 12h Fechado Normal Normal
PÁTIO DA NÁUTICA 8h Às 18h 8h Às 18h 8h Às 18h 8h Às 18h 8h Às 18h 8h Às 18h 8h Às 18h 8h Às 18h
PISCINA (TOBOÁGUA) 8h15 Às 17h45 8h15 Às 17h45 Normal Normal 8h15 Às 17h45 8h15 Às 17h45 Normal Normal
PISCINA SEMI OLIMPICA I E II 6h Às 17h45 7h Às 17h45 Normal Normal 6h Às 17h45 7h Às 17h45 Normal Normal
PISCINA SOCIAL (FEIJÃO) 8h15 Às 17h45 8h15 Às 17h45 Normal Normal 8h15 Às 17h45 8h15 Às 17h45 Normal Normal
SAUNA 8h Às 13h Fechado Normal Normal 8h Às 13h Fechado Normal Normal
SECRETARIA DA NÁUTICA 9h Às 12h Fechado Normal Normal 9h Às 12h Fechado Normal Normal
SECRETARIA DE ESPORTES 
COLETIVOS

8h Às 12h Fechado Normal Normal 8h Às 12h Fechado Normal Normal

SECRETARIA DE ESPORTES 
INDIVIDUAIS

8h Às 12h Fechado Normal Normal 8h Às 12h Fechado Normal Normal

SECRETARIA DE TÊNIS 8h Às 12h Fechado Normal Normal 8h Às 12h Fechado Normal Normal
SECRETARIA SOCIAL 9h Às 12h 9h Às 12h 9h Às 14h 9h Às 14h 9h Às 12h 9h Às 12h 9h Às 14h 9h Às 14h
SERVIÇO MÉDICO 9h Às 15h 9h Às 15h Normal Normal 9h Às 15h 9h Às 15h Normal Normal
SINUCA 9h Às 17h Fechado Normal Normal 9h Às 17h Fechado Normal Normal
TESOURARIA 9h Às 12h 9h Às 12h 9h Às 14h 9h Às 14h 9h Às 12h 9h Às 12h 9h Às 14h 9h Às 14h



Edição nº 51, 19 a 25 de dezembro

PAPAI NOEL CHEGA AO IATE CLUBE 
NESTE DOMINGO, 20

SOCIAL

Um dos eventos mais aguardados pela 
Família Iatista, o Natal do Iate, promete 
uma tarde recheada de surpresas, no dia 

20 de dezembro, domingo, das 11h às 15h. O 
ponto alto será, claro, o sempre emocionante 
encontro com o Bom Velhinho. 

Infelizmente, em virtude da pandemia de 
covid-19, a festa de Natal para a criançada não 
poderá ser realizada como nos anos anteriores, 
oportunidades em que o Clube organizava uma 
extensa programação com brinquedos infláveis 
e aquáticos, além de diversas apresentações. 
Mas, como a data não poderia passar em branco, 
a Diretoria Social e o CIATE prepararam algumas 
ações para alegrar as crianças.

 O Papai Noel vai chegar ao Clube para 
celebrar com a Família Iatista a proximidade do 
Natal e ficará na estrutura montada em frente 
ao CIATE. 

Todos os cuidados necessários serão tomados 
quanto às normas de segurança exigidas pelos 
órgãos de fiscalização e de saúde.

O evento promete encantar a criançada. 
A programação terá início com os monitores 
da equipe de animação Sol e Lua, que vão 
promover diversas brincadeiras e terá diversos 
personagens. A grande estrela da festa, o Papai 
Noel, vai chegar às 12h, e o ponto de encontro 
será em frente ao CIATE.  Não perca! Traga sua 
família e não esqueça a máscara.


