
CLIMA
18º C MÍN
29º C MÁX

Pancadas de chuva

17º C MÍN
28º C MÁX

Pancadas de chuva
SÁBADO DOMINGO

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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

Em julho do ano passado, o Iate Clube de Brasília 
apresentou um novo projeto de acordo com o Edital 
nº 8 do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), voltado 

para a contratação de equipe técnica multidisciplinar 
das áreas esportivas do Clube, notadamente para as 
modalidades de vela, tênis, natação e voleibol. 

Com a aprovação do projeto, o Iate receberá, para 
o ciclo Olímpico 2021 e 2024, cerca de R$ 929.600,00. 
O valor será destinado ao custeio do salário líquido de 
técnicos esportivos, preparador físico e fisioterapeuta. 
Em contrapartida, o Clube deverá arcar com os encargos 
trabalhistas, tendo em vista que todos os profissionais 
devem ser contratados pelas normas da CLT.

No início deste mês, o Iate realizou a primeira 
contratação via edital. Trata-se do técnico estratégico 
esportivo, Rui Campos do Nascimento, medalhista 
olímpico de voleibol, formado em Educação Física 

IATE CLUBE DE BRASÍLIA INICIA 
MAIS UM EDITAL DO CBC

e especialista pós-graduado em gestão de projetos. 
Sua função será a de gerenciar as ações decorrentes 
dos editais do CBC e servir de consultor interno para 
diversas ações esportivas do Clube. 

Para Guilherme Raulino, Diretor de Esportes 
Náuticos, esta é uma excelente oportunidade para 
o Iate melhorar o nível de treinamento oferecido aos 
competidores, tendo em vista que a formação de atletas 
requer planejamento contínuo e alicerçado para todo o 
ciclo olímpico. 

“O Iate agradece o apoio do CBC, cujos editais 
concretizam ações para fortalecer o trabalho dos 
clubes esportivos, bem como colaboram na formação 
dos atletas e viabilizam a representatividade brasileira 
nas principais competições nacionais e internacionais”, 
finaliza Raulino. 
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GESTÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO

ATOS DA COMODORIA CONSELHO DELIBERATIVO

O Iate Clube de Brasília contratou uma empresa 
especializada para realizar a gestão documental 
e o tratamento arquivístico de todo o acervo. Os 
trabalhos iniciaram nesta semana e devem durar, 
aproximadamente, seis meses.

A empresa SOS Docs, contratada para a realização 
dos serviços, veio ao Clube para conhecer os tipos de 
arquivos que estão armazenados desde a fundação 
do Iate. “O que encontramos foi um arquivo em bom 
estado de conservação, mas que necessita da aplicação 
de instrumentos de gestão e métodos de organização 
do acervo”, comenta Alef Batista, gerente de projetos 
da empresa. 

A partir deste diagnóstico, as próximas fases do 
trabalho incluem a análise das tipologias documentais 
do Iate, a elaboração de plano de classificação da 
tabela de temporalidade de guarda de documentos, o 
projeto de gestão documental, o mapa de fluxo e os 
respectivos manuais.

Ao final, será realizado um treinamento com os 
colaboradores no sentido de capacitá-los para realizar 
a organização e a guarda documental. Além disso, 
serão repassadas informações sobre transparência e 
conservação, produção dos documentos, arquivamento, 
levantamento e classificação dos tipos documentais e 
manual sobre trabalhos em arquivo, entre outros. 

“O Iate possui um vasto patrimônio documental 
pelo qual devemos zelar. São documentos que, além 
de exigirem um prazo legal de guarda, remontam à 
criação do Clube e contam a história da Instituição. Por 
isso, devem estar sempre à disposição para eventuais 
consultas e guardados em locais seguros. Vale ressaltar, 
ainda, a grande importância da preservação dos dados 
pessoais e corporativos”, afirma Luciane Zanella, 
Diretora Administrativa e de Recursos Humanos.

Clube contrata empresa para fazer 
gestão documental do seu arquivo

CONCORRÊNCIA Nº 01/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 26 de janeiro de 2021, 
às 15h, no auditório do edifício multifunções, propostas comerciais observando 
o menor preço, por lote, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÕES DIVERSAS, buscando a fixação de 
valores por meio de Ata de Registro de Preços.

O Edital completo e demais especificações estarão à disposição dos interessados 
no Setor de Licitações e Contratos, SCEN trecho 02, conjunto 04, de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 17h, ou pelo sítio eletrônico www.iateclubedebrasilia.
com.br. 

Brasília, 8 de janeiro de 2021.

LUCIANE ZANELLA
Presidente da Comissão

ATO DA COMODORIA AC 01/2021
GESTÃO 2020/2023

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso XVIII do artigo 91 do Estatuto do Clube,
RESOLVE:
DESIGNAR o Vice-Diretor Social Sr. CARLOS HENRIQUE BORGES GRACIANO 
– P/1087 para responder interinamente pela Diretoria Social, no período de 09 a 
17 de janeiro de 2021, por motivo de ausência do titular.

Brasília, 8 de janeiro de 2021.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 02/2021
GESTÃO 2020/2023

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso XVIII do artigo 91 do Estatuto do Clube,
RESOLVE:
DESIGNAR o Vice-Diretor de Futebol Sr. ANDRE LUIS DA SILVA – P/2631 para
responder interinamente pela Diretoria de Esportes Coletivos, no período de 08 a
17 de janeiro de 2021, por motivo de ausência do titular. 

Brasília, 8 de janeiro de 2021.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 03/2021
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,
RESOLVE:
NOMEAR o Diretor Médico, NELSON DINIZ DE OLIVEIRA, a Diretora 
Administrativa e de Recursos Humanos, LUCIANE ZANELLA, o Diretor Jurídico, 
JULIANO DA CUNHA FROTA MEDEIROS e a 2ª Vice-Comodoro e Diretora do 
Espaço Saúde, MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOÇO, para, sob a presidência do 
primeiro, integrarem a Comissão para prevenção do Coronavírus, estabelecendo 
as diretrizes para enfrentamento e prevenção da disseminação do vírus SARS-
COV-2, propondo estratégias e campanhas sanitárias para conscientização dos 
frequentadores do Clube, elaborando medidas complementares de proteção 
contra o Coronavírus e acompanhando a eficácia das medidas adotadas.

DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO ESTUDO
A Comissão durará enquanto perdurar os efeitos da pandemia no novo 
coronavírus SARS-CoV-2, mesmo prazo em que está estabelecido o estado de 
calamidade pública definido pelo Decreto n° 40.924, de 26 de junho de 2020.

Brasília, 8 de janeiro de 2021.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
DECISÃO 001/2021 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no 
uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e em razão da alteração do 
inciso IX do art. 16 do Regimento Interno do Colegiado, aprovada na Reunião 
Extraordinária do dia 14 de dezembro de 2020, 
RESOLVE:
Designar o Conselheiro Efetivo EDWARD CATTETE PINHEIRO FILHO, 
o Conselheiro Nato SILVIO HENRIQUE MARINHO DE CASTILHO e os 
Conselheiros Efetivos RICARDO CORRÊA HENNING, SÉRGIO ROBERTO 
MÜLLER e DANIEL CARSALADE QUEIROGA para, sob a Presidência do 
primeiro, compor a Comissão Permanente encarregada de acompanhar a Área 
Esportiva do Iate Clube de Brasília, no triênio 2020/2023.

Brasília, 04 de janeiro de 2021.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo
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GESTÃO

Nova etapa da campanha sobre o uso 
de máscaras começa neste sábado, 9

NÁUTICA

Ano novo, nova oportunidade de iniciar um esporte 
diferente. Então, se você tem interesse em praticar uma 
nova modalidade, saiba que estão abertas as inscrições 
para as aulas de canoa havaiana, kitesurf, vela adulto e 
windsurf, além da grande novidade: o curso de mergulho. 
Para isso, basta comparecer à Secretaria Náutica, efetuar 
o pagamento e garantir a vaga. Os valores variam 
conforme a quantidade de aulas por semana. 

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

Em um cenário com quase oito milhões de casos 
confirmados e mais de 200 mil mortes por coronavírus 
no Brasil – segundo o Ministério da Saúde -, mais do que 
nunca, as medidas de proteção ao Sars-CoV-2 têm sido 
essenciais. 

Por isso, com o objetivo de chamar a atenção e 
conscientizar a todos, o Iate Clube de Brasília inicia neste 
sábado, 9, uma nova etapa da campanha, idealizada 
pela Comodoria, para alertar a Família Iatista sobre a 
necessidade de praticar o distanciamento social, usar 
máscara de proteção facial e higienizar as mãos com 
álcool gel ou água e sabão.

Para isso, funcionários do Clube utilizarão coletes 
com os dizeres: USE MÁSCARA. Preserve a vida. Nas 
costas, o reforço sobre os cuidados pessoais destinados 
à prevenção. “Talvez, em nenhuma outra circunstância, 
o papel da população tenha sido tão vital quanto agora. 
Nossos colaboradores irão atuar como promotores da 
saúde, pois o combate ao coronavírus é um dever de 
todos”, avaliou o Diretor Médico, Nelson Diniz, durante 
a reunião de sensibilização das equipes, realizada 
no Salão Social do clube, resguardando-se o devido 
distanciamento e o uso de máscaras. 

Segundo Diniz, cada um precisa fazer a sua parte 
para enfrentarmos este período tão difícil. “Assim, 
respeitar as medidas do governo, adotar hábitos de 
prevenção e praticar a solidariedade são exercícios 
diários que devemos praticar. Vamos pensar em todos, 
principalmente, nos nossos idosos e pessoas com 
comorbidades, que são os mais atingidos pela covid-19, 
por já terem  uma saúde mais debilitada e imunidade 
frágil”, enfatizou.

Escola de Desportos Náuticos está 
com inscrições abertas para várias 
modalidades

Canoa Havaiana Com o instrutor Andherson Reis. É necessário 
ligar para o telefone (61) 99983-8094, para 
agendar a aula.

Curso de 
Mergulho

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

Vela Adulto 
(acima de 15 
anos)

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

Windsurf (acima 
de 12 anos)

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



JORNAL DO IATE Edição nº 02, 9 a 15 de janeiro de 20214

NÁUTICA

A Diretoria de Esportes Náuticos encerrou o ano de 
2020 com grandes conquistas. Em julho, o Iate Clube 
recebeu um bote com motor equipado com carreta e, 
em dezembro, foram 26 barcos completos da Classe 
Optimist, além de três barcos da Classe ILCA/Laser - todos 
destinados a apoiar os alunos da Escola de Desportos 
Náuticos (EDN). 

Os equipamentos fazem parte do projeto apresentado 
em 2017 pelo Iate referente ao Edital nº 7 do Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC), o qual o Clube recebeu 
R$ 953.421,20 para modernizar os parques esportivos 
destinados aos atletas em formação da EDN, na forma do 
Programa de Formação de Atletas do CBC. 

Para Juliano Camargo, Vice-diretor de Escolas 
Náuticas, o reforço na estrutura é mais um incentivo ao 
esporte. “Tivemos um ano muito conturbado, mas para 
2021 as expectativas são melhores. A Escola de Vela do 
Iate está com um bom número de inscritos e, inclusive, 
nove jovens atletas, integrantes do Programa de Formação 
de Atletas do CBC, irão competir nos Campeonatos 
Brasileiros em janeiro, sendo que oito utilizarão os novos 
barcos optimist”, complementa Camargo.

Segundo o Camargo, com o aporte financeiro do CBC, 
“o ensino da Escola de Vela tende a beneficiar ainda mais 
crianças que, futuramente, irão representar o Clube nas 
competições regionais, nacionais e internacionais”, almeja. 

 “A cada ano, o Iate se firma como um dos maiores 
clubes náuticos do Brasil, não só por suas conquistas 
esportivas, mas também pelo seu patrimônio. Os novos 
equipamentos somam-se à estrutura que o Iate Clube 
possuía, o que torna a nossa Escola de Vela uma das mais 
bem equipadas do país, proporcionando um aprendizado 
com total segurança e sob a supervisão de excelentes 
velejadores”, destaca Guilherme Raulino, Diretor de 
Esportes Náuticos.

Iate Clube recebe equipamentos 
para a formação de atletas

Realizados no Rio de Janeiro, em dezembro de 2020, 
os Campeonatos de Vela servem de preparação para os 
campeonatos brasileiros que ocorrem neste mês. Na 
Copa Brasil e no Campeonato Sudeste da Classe Laser, os 
representantes do Iate Clube de Brasília se sobressaíram, 
especialmente na categoria 4.7, onde Rafael Trindade foi 
destaque e, no ranking nacional nessa mesma categoria, 
Juliana Alves de Seixas ficou em 1º lugar. Na Classe 
Snipe, Felipe Rondina e Luiz Felipe Giagio Amaral 
conquistaram o 2º lugar da Copa Brasil de Vela.

Simultaneamente, mas em raia separada, desenrolou 
o Campeonato Brasileiro Brasil Centro e Copa Centenário 
ICRJ da Classe Optimist, cujos velejadores também 
tiveram resultados expressivos.

Para este ano, os atletas do Iate Clube de Brasília 
terão um reforço nos treinos e nas competições 
com os barcos adquiridos com recursos do CBC. Os 
equipamentos, todos importados, serão emprestados aos 
Sócios, mediante contrato, e terão prioridades aqueles 
escolhidos sob a análise, tanto assiduidade nos treinos, 
quanto de resultados e observação de técnicos, conforme 
regulamento à disposição na Secretaria Náutica do Iate 
Clube de Brasília.

Vela Jovem do Iate se destaca nas 
competições nacionais
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NATAÇÃO

Um dos últimos eventos do ano do calendário oficial, 
o Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação – Troféu 
Brasil 2020, contou com a participação de representantes 
do Distrito Federal. Entre eles, a jovem atleta Iatista 
Isabela David Bressan, de 15 anos, beneficiária do Bolsa 
Atleta, que viajou ao Rio de Janeiro por meio do Compete 
Brasília, da Secretaria de Esporte e Lazer. Em sua primeira 
participação, ela conquistou, respectivamente, os 4º e 
5º lugares, nas provas de 200m e 100m costas, com os 
tempos de 2:24:33 e 1:05:56.

Com as marcas atuais, ela alcançou, nesta ordem, as 
7ª e 6ª colocações no Ranking Absoluto Brasileiro de 
2020, se estabelecendo entre as dez melhores nadadoras 
de costas do Brasil. Na categoria Juvenil I, a brasiliense 
se encontra em primeiro nas provas de 100m e 200m 
no mesmo estilo. No Troféu Brasil 2020, conseguiu 
alcançar seus melhores tempos, que terá a oportunidade 
de melhorar ainda mais neste ano na próxima edição 
do evento, que servirá também como seletiva olímpica, 
em abril, e no Campeonato Brasileiro, previsto para 
acontecer em maio. 

No ano passado, após ficar meses estagnada devido 
à pandemia de covid-19, Isabela conseguiu recuperar a 
performance a tempo de fazer bonito nas piscinas. “Ficar 
sem treinar é muito ruim, pois precisamos ter o mínimo 
de contato com a água todos os dias. Ficar seis meses 
fora das piscinas foi prejuízo para muitos atletas que não 
tiveram a oportunidade de treinar durante a pandemia. 
Eu comecei a nadar no lago, mas depois ficou difícil por 
estar sempre muito cheio. Não deixei de fazer a parte 
física nenhum dia, o meu preparador físico me dava o 
treino em casa para eu não ficar 100% parada, o que me 
ajudou bastante”, explica. 

A nadadora federada pelo Iate Clube de Brasília 
treina com o técnico Fábio Costa e já levou três vezes 
o título brasileiro de categoria na prova de 100m costas, 
medalhou nas provas de 200m costas e 200m medley 
no Sul-Americano Escolar em 2019, em Assunção, no 
Paraguai, e é a atual recordista estadual na prova de 
200m costas em piscina de 25m.

Fonte: Agência Brasília

Atleta do Iate se destaca no 
Troféu Brasil 2020

SERVIÇO MÉDICO

Nesta semana, o The Journal of the Alzheimer’s 
Association divulgou que um novo estudo internacional 
irá examinar se os pacientes com covid-19 estão em maior 
risco de complicações neurológicas, incluindo a doença 
de Alzheimer e a demência. Dois grupos de participantes 
serão monitorados - pessoas com casos confirmados de 
coronavírus que receberam alta de hospitais e aqueles já 
inscritos em estudos de pesquisa internacionais existentes, 
disse a Associação de Alzheimer. Os pacientes recuperados 
serão examinados aos seis, nove e 18 meses.

Especialistas em saúde de mais de 30 países, junto com a 
Organização Mundial da Saúde, examinarão as consequências 
de curto e longo prazo das infecções pelo Sars-CoV-2 no 
sistema nervoso central.

Em outubro, um estudo descobriu que a maioria dos 
pacientes hospitalizados com coronavírus experimentou 
problemas neurológicos, incluindo doenças cerebrais 
degenerativas. Outras complicações neurológicas em 
decorrência do novo coronavírus, que são menos comuns, 
incluem casos agudos mais graves, como inflamação do 
cérebro, episódios de derrame (acidente vascular cerebral), 
bem como dor de cabeça mais prolongada e de difícil controle, 
tonturas e alterações de memória e de concentração.

Novo estudo global examinará 
como a covid-19 afeta o cérebro

Cuide-se

Não se esqueça que a prevenção ainda é e será a melhor 
arma de combate ao vírus e que cuidar de si é, também, 
cuidar do outro. 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.
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CULTURAL ATENÇÃO SÓCIO

Você, Sócio, tem livros sobre a literatura náutica 
em casa? Se sim, o Iate Clube de Brasília, por meio 
das Diretorias Cultural e de Esportes Náuticos, solicita 
doações de livros em bom estado de conservação, 
especialmente títulos de livros infantojuvenis, revistas 
em quadrinhos e publicações com conteúdos náuticos. 
As obras irão compor o acervo do Espaço Leitura - 
projeto em andamento previsto para ser inaugurado no 
Setor Náutico em data a definir.

Novo Espaço Leitura será montado 
na área da náutica

ANIVERSARIANTES

NOVOS SÓCIOS

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: Ketlyn Hanna
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

09/01/2021 (Sábado)
Cecília Moço

 
10/01/2021 (Domingo)

Ronaldo Vieira

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Fernanda Laisa Nasarrete de Souza Antonietti, Romes Gonçalves Ribeiro e Daniele Nobrega Nardoni

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.

09/01 - Erick Calheiros de Lima, Jose Carlos 
Pereira, Orlando Rodrigues da Cunha Neto, 
Guilherme de Souza e Cassia, Rafael Gomes de 
Almeida e Jose Joubert de Souza Junior

10/01 - Joao Ricardo S. Torres da Motta, Emerson 
Aparecido de Anhaia, Ivan Machado Barbosa, 
Edgar Acosta Dias, Jose Raimundo Oliveira Silva, 
Lucio Sant Ana Zimbres, Luiz Claudio Augusto 
de Oliveira, Oswaldo Paiva da Costa Gomide, 
Adalberto Ferreira Romar e Mariana Pescatori 
Candido da Silva                                           

11/01 - Laercia Abreu Vasconcelos, Katia Christina 
Lemos, Monica de Faria Franco Negrao, Getulio 
Humberto Barbosa, Bruno Medeiros Cavalcanti 
de Queiroz, Cassio Ruy Caporal, Helena de Luca 
Coimbra, Rodrigo Gonzaga Rocha

12/01 - Rodrigo Morais Loyola, Juliana Garoni de 
Oliveira Gomes, Rosana Leite Fermon, Marcos 
Hecht, Jamile Jibran Ferreira, Patricia Goncalves 
Rocha, Fernando Pedro de Brites, Eduardo Augusto 
Rodrigues Tosta, Braulio Bougleux Couto, Luciano 
Ponte de Oliveira, Mauro Argiles Leal de Meirelles, 
Ubiratan Moreira Santos, Joao Oreste Dalazen, 
Juliana Mourao Albuquerque, Luiz Carlos Gerth 
Dias e Valeria da Costa Lima Billafan                                      

13/01 - Monica Torres Silva, Lincoln de Souza 
Chaves, Marilia do Nascimento Silveira, Fabiano 
Mendes Rocha, Antonio Carlos Costa R. Vianna, 
Rodrigo Correia Alves, Maria Alice de Medeiros, 
Marina Ramos Jorge, Cesar Brasil Rodrigues e Silva                                              

14/01 - Mario Gorini, Vicente Coelho Araujo, 
Jose Manuel de Magalhaes A. Sanches, Thiago 

Bernardes Bastos, Thais Cabral Gomes Luand, 
Renata Baars Paternostro, Rosangela Maria de 
Macedo R. Xavier, Roberto de Castro Almendra, 
Lucia Taeko Watanabe, Henrique Aragao Silveira, 
Jose Hilario Batista de Vasconcelos, Renato 
Barbosa, Carlos Jorge da Rocha, Jose Hilario B. 
de Vasconcelos, Lysipo Torminn Gomide, Gustavo 
Bernardes, Maria Helena da Costa Silva, Alcione 
Silva Romero e Izabella Rocha Vieira                                                      

15/01 - Hugo Soares Pinho, Mirian Helena 
Hoeschl Abreu, Joacir Carneiro de Mesquita 
Junior, Rodrigo Bittar, Raquel Barbosa Carvalho de 
Aguiar, Nilban de Melo Junior, Andre Mendonca 
Vieira, Reinaldo Abrahao Moura, Joao Ricardo 
Santos Soares, Sergio Luiz Maximino, Marco 
Paulo Rabello Neto, Vanda Das Gracas Bernardes  
e Fabio Viana Fernandes da Siveira


