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Chuva com trovoadas
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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 decisão conjunta, o Comodoro do Iate Clube de 
Brasília, Flávio Pimentel, e o Diretor Secretário, 
Temístocles (Quinho) Grossi, com apoio da 

Comissão criada no Ato da Comodoria nº 14/2020, 
comunicam aos Sócios a oferta de 12 títulos da 
categoria Patrimonial Familiar, para os dependentes 
dos Associados, mediante condições estabelecidas no 
Edital nº 01/2021, disponível na Secretaria Social.

Do total de títulos, seis serão ofertados por meio 
de sorteio simples e os outros mediante classificação 
do dependente, por ordem decrescente de idade. 
Conforme rege o Estatuto, é Sócio Patrimonial Familiar 
o filho, o enteado e o menor que, por intermédio do seu 
responsável, adquire o título dessa categoria.

Segundo o Diretor Quinho Grossi, a iniciativa é 
mais uma ação do Iate Clube de Brasília com vistas 
à permanência da Família Iatista no Clube. “É uma 
excelente oportunidade para que os dependentes dos 
nossos Associados criem mais um vínculo promissor 

IATE CLUBE DE BRASÍLIA DISPONIBILIZA 12 
TÍTULOS “PATRIMONIAL FAMILIAR” PARA VENDA

com o Clube e aproveitem, ao máximo, toda a estrutura 
socioesportiva oferecida pelo Iate”, comenta Grossi.

Os Sócios interessados em adquirir um título 
nesta oferta, deverão preencher e assinar o Termo de 
Proposta, indicando o nome do dependente para o qual 
deseja fazer a aquisição. O preço de cada título é de 
R$ 42.270,31, o qual poderá ser pago à vista ou com 
entrada mínima de R$ 12.270,31 e o restante em até 12 
parcelas iguais, mensais e sucessivas.

Serão admitidas as inscrições realizadas entre os 
dias 22 de janeiro e 21 de fevereiro. A apuração da 
classificação dos inscritos e o sorteio serão realizados no 
dia 27 de fevereiro, às 10h, na Antiga Sede Social, sendo 
obrigatório o uso de máscaras e o distanciamento social. 

Para mais informações e consulta ao Edital, favor 
entrar em contato com a Secretaria Social pelos telefones 
(61) 3329-8716/8717/8718 ou presencialmente.
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PATRIMÔNIO

GESTÃO

ATOS DA COMODORIA

A Diretoria de Patrimônio e Suprimentos promoverá, 
na modalidade online, o primeiro leilão de 2021 do Iate 
Clube de Brasília. A abertura dos lances será no dia 28 
de janeiro, a partir das 9h, com encerramento no dia 29, 
às 16h. Todo o procedimento será realizado por meio do 
site Leiloeiro Oficial (www.leiloeirosdebrasilia.com.br).

Os bens estarão disponíveis para visitação entre os 
dias 20 e 27 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 
9h às 11h, e das 13h às 16h, na sede do Clube (área do 
lava-jato). Não haverá exposição no dia do leilão, mas 
as fotos e as descrições dos bens a serem apregoados 
serão disponibilizadas no site oficial do certame. 

Poderão ofertar lances as pessoas físicas e jurídicas, 
sendo que todos os interessados deverão fazer o 
cadastro prévio no site do Leiloeiro Oficial. Os lances 
deverão ser feitos pelo sítio do leilão e será declarado 
vencedor o licitante que oferecer o maior lance por 
lote. Ao valor do lance vencedor será acrescido 5%, 
correspondentes à comissão do Leiloeiro Oficial e ao 
ICMS devido, conforme a legislação.

O arrematante que tiver o lance vencedor, 
deverá quitar, no prazo máximo de 24 horas após o 
encerramento do leilão, o valor total do lance ofertado 
mais o valor da comissão do Leiloeiro Oficial e o ICMS, 
por meio de transferência bancária (TED) em conta, 
agência e banco fornecido no dia do leilão.

Para mais informações, entre em contato pelos 
telefones 3329-8785 ou 3329-8809.

Leilão de bens do Iate Clube 
acontece nos dias 28 e 29 de janeiro

Sócio, queremos saber a sua opinião

ATO DA COMODORIA AC 04/2021
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 Primeiro Vice-Comodoro, MAURÍLIO SANTINELLO, o Diretor 
Jurídico, JULIANO DA CUNHA FROTA MEDEIROS, a Diretora Administrativa e 
de Recursos Humanos, LUCIANE ZANELLA, e o Diretor de Esportes Individuais, 
GILSON MACHADO DA LUZ, para, sob a presidência do Diretor Jurídico, 
integrarem Comissão para efetuar análise, estudo e proposta de revisão das 
normas de Regime de Concessão de Produtos e Serviços no âmbito do Clube, 
bem como avaliar a necessidade de adequação das demais normas do Iate ao 
modelo de negócio a ser implantado para prestação de serviço de alimentação 
no Iate Clube de Brasília. 
 
DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO ESTUDO
A Comissão deverá apresentar Relatório Final em até 60 (sessenta) dias corridos, 
contados de sua nomeação, para que o Conselho Diretor delibere a matéria e 
envie para aprovação do Conselho Deliberativo, visando posterior alteração das 
normas.

Brasília, 12 de janeiro de 2021.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

O Iate Clube de Brasília está comprometido a oferecer 
os melhores serviços aos seus Associados. Por isso, a 
sua opinião é muito valiosa para, juntos, encontrarmos 
soluções com o intuito de melhorar, ainda mais, a área 
gastronômica do Clube.

Essa é mais uma grande oportunidade que você, 
Associado, tem para participar e indicar caminhos para o 
Iate Clube prestar cada vez melhores serviços e atender 
às suas expectativas.

Aponte a câmera do seu celular no QR Code abaixo e 
colabore com a nossa pesquisa. O formulário poderá ser 
respondido até o dia 20 de janeiro. 
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ESPAÇO SAÚDE

Academia inicia projeto de treinamento e preparação física para jovens 
atletas do Clube

Neste mês, a Academia do Iate, em parceria com as 
Secretarias de Esportes Individuais e Coletivos, iniciou 
o projeto de preparação física para jovens atletas do 
Clube, entre 12 e 21 anos. 

A iniciativa é coordenada pelo Diretor técnico da 
Academia, Martim Bottaro, e, segundo ele, o objetivo 
do projeto é aprimorar a capacidade física dos atletas do 
Iate e, assim, complementar o treinamento já realizado 
nas escolinhas.

As aulas acontecerão na sala “G1” da Academia e serão 
ministradas pelos profissionais do espaço, em conjunto dos 
respectivos técnicos de cada modalidade. “Os técnicos irão 
formatar, com apoio dos professores da Academia, como 
será a programação de treinamento. Todo o trabalho será 
pensado para garantir a performance dos alunos e não irá 
interferir nas competições”, detalha Bottaro.

Nesta primeira etapa, as aulas serão realizadas no 
período vespertino. A ideia é disponibilizar, pelo menos, 
dois horários por semana para cada modalidade, em 
dias alternados.

Dentro dessa proposta, para custear a mão de obra e 
a depreciação dos equipamentos e acessórios, o Clube 
cobrará um valor simbólico de R$ 50 (por atleta). Já para 
atletas da mesma titularidade, incidirá um desconto de 
50% na segunda adesão.

Os alunos que tiverem interesse em participar do 
projeto deverão preencher e assinar uma ficha de 
inscrição que será disponibilizada pela Academia. Se o 
atleta for menor de idade, a ficha deverá ser assinada 
pelos seus responsáveis.

A Diretora da Academia, Maria Cecília Moço, 
acredita no sucesso do projeto, pois a preparação física 
dos atletas é fundamental para que eles possam alcançar 
seus objetivos.

Cecília lembra que os Diretores de cada área, que 
tenham interesse em participar do programa, devem 
encaminhar à Academia as relações dos atletas que 
serão beneficiados.

Dúvidas e demais informações podem ser esclarecidas 
nas Secretarias de Esportes ou na Academia.

Na foto, alguns atletas do tênis e do beach tennis que 
já iniciaram o treinamento na Academia. 

A Diretoria de Esportes Individuais comunica ao 
Sócios que, devido ao aumento do número de casos de 
covid-19 no Distrito Federal, o retorno das atividades da 
Escola de Natação e do Deep Water ocorrerá somente 
no dia 1º de fevereiro. Entretanto, na próxima segunda-
feira, 18, serão retomados os treinos com os atletas 
participantes do projeto Touca Estrela e da Equipe Master.

ESPORTES AQUÁTICOS

Treinos do projeto Touca Estrela e da 
Equipe Master serão retomados no dia 18
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NÁUTICA

BEACH TENNIS
Desde o dia 2 de janeiro, a equipe técnica da vela 

do Iate está na Cidade Maravilhosa acompanhando os 
nove velejadores que estão representando o Clube nos 
treinamentos e nos campeonatos que acontecem no Iate 
Clube do Rio de Janeiro, desde o dia 3 e seguem até 
hoje, 16.

Os velejadores Enzo Figueiredo e Uthar Veiga 
participaram da Copa Brasil de Estreantes, que encerrou 
no último dia 8. Os dois jovens, de apenas 13 e 12 anos, 
respectivamente, iniciaram na vela há pouco tempo e 
tiveram a oportunidade de velejar no mar pela primeira 
vez, amparados por todo o suporte oferecido pelo Iate 
Clube de Brasília.                       

Pelo Campeonato Brasileiro da Classe Optimist, o Iate 
está sendo representado por sete jovens atletas (Renato 
Lunetta, Vitória Viegas, Arthur Borges, Breno Ramos, Caio 
Mesquita, Daniel Maldaner e Isabela Rosas). Em breve, 
divulgaremos os resultados que os Iatistas conquistaram 
na competição.

O Iate Clube parabeniza a todos pela 
representatividade, reforçando a torcida e desejando 
bons ventos!

Não é novidade que o beach tennis é a modalidade 
esportiva que mais cresce no mundo. E um dos motivos 
que contribui é o fato de ser um esporte agregador, que 
pode ser praticado por todas as idades, unindo famílias e 
propiciando novas amizades.

A variação do tênis tradicional foi criada em 1987 na 
Itália e começou a se popularizar no Brasil há pouco mais 
de dez anos, com a criação da Confederação Brasileira 
de Beach Tennis.

No Iate Clube de Brasília, as mulheres estão 
dominando as areias e lotando as quadras com jogos 
de alto nível em todas as categorias. Segundo elas, o 
esporte revolucionou suas vidas. Antes, só esposas, 
mães, trabalhadoras, donas de casa. Agora, atletas, com 
jogos marcados e disputando campeonatos. Isso sem 
falar na alegria de vir ao Clube quase todos os dias para 
se divertir, encontrar amigos e jogar, é claro. 

O elogio à atual estrutura física do complexo do Iate 
é unânime, mas a demanda é cada vez mais crescente 
por quadras cobertas, que propiciem a prática do beach 
tennis sob qualquer condição climática, principalmente 
em tempos chuvosos.

Na foto, as atletas iatistas Renata Pafiadache, Eliane Oliveira, 
Fernanda Favilla, Comodora Cecília Moço, Mari Haje, Clarissa 
Wagner, Valéria Oliveira e Andreza Oedenkoven. 

Iatistas marcam presença na Copa 
Brasil de Estreantes e no Campeonato 
Brasileiro da Classe Optimist 2021

Mulheres dominam as quadras de 
beach tennis

NÁUTICA

Convocação para uso de vaga de 
embarcação

Nº do Título Nome do Sócio Tipo

US/1206 Carlos Alberto da Cruz Junior Prancha de 
Windsurf

US/1455 Luiz Sérgio Nogueira Filho Prancha de 
Windsurf

Em atendimento ao artigo 9º do Regulamento Interno do 
Setor Náutico, a Diretoria de Esportes Náuticos comunica 
a concessão de direito de uso de duas vagas para pranchas 
de windsurf, no Galpão 3 da Marina do Iate. Os sócios 
convocados poderão fazer o registro em até 90 dias, no 
qual ensejará cobrança da taxa de utilização, contados a 
partir desta publicação. Lembrando que deve ser cumprido 
previamente o disposto no artigo 6º do RISN.
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CULTURAL

A Diretoria Cultural informa que exemplares do 
livro “60 Anos do Iate Clube de Brasília – Um Sonho 
Realizado” 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).

Na manhã de ontem, 15, o Ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, visitou o Iate Clube para conhecer de perto 
toda a infraestrutura do campus, especialmente o Complexo 
de Tênis, esporte que tem o seu apreço, e a Marina do Iate.

Acompanharam a visita do Ministro o Comodoro 
Flávio Pimentel; o Presidente do Conselho Deliberativo, 
Edison Garcia; o Diretor de Esportes Individuais e Vice-
diretor de Tênis, Gilson Luz; e a Sócia Lilian Tahan.

Livro comemorativo está disponível 
no Iate TV

EMIATE

O Encontro Master do Iate (EMIATE) comunica aos 
Sócios que as pré-inscrições para os cursos ministrados no 
decorrer do ano poderão ser feitas a partir do dia 23 de 
janeiro, diretamente na Secretaria do EMIATE (localizada 
no 1° andar do Edifício Multifunções) ou pelo Whatsapp 
9.9674-7786, com atendimentos de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h.

As atividades dos cursos de pintura, mosaico, violão e 
ritmos têm início previsto para o dia 1º de fevereiro, apenas 
em formato virtual, em virtude da pandemia de covid-19. A 
duração de cada curso é de dez meses. 

Na abertura online das atividades do EMIATE, todos os 
professores estarão presentes para que os alunos os conheçam. 

Não fique de fora e garanta a sua vaga. Mais informações 
pelos telefones 3329-8745 ou 3329-8813.

Atividades do calendário de 2021 
começam em 1º de fevereiro

Campanha de solidariedade do 
EMIATE continua

Ministro Ricardo Salles visita o Iate Clube

Em 2020, o EMIATE, com a colaboração do quadro 
social, fez doações a  várias entidades e, para este ano, 
a meta é continuar com este importante trabalho social, 
beneficiando ainda mais famílias de todo o Distrito Federal.

Para isso, contamos com a colaboração de todos os 
Associados, parte fundamental para o sucesso desta 
iniciativa. Todas as doações poderão ser entregues 
na Secretaria do EMIATE (localizada no 1° andar do 
Edifício Multifunções).

GESTÃO
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ANIVERSARIANTES

NOVOS SÓCIOS
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DIRETORES DO DIA

16/01/2021 (Sábado)
Carlos Henrique Borges

 
17/01/2021 (Domingo)

Moisés do Espírito Santo

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Vivian Barbosa Caldas, Mariana Azevedo Ribeiro, Aya Maria Prado, Gorki Peres Leal, Flavio Chiarelli Vicente, Igor Rocha Marmo

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.

16/01 - Wanderley Gregoriano de C. Filho, Nilton 
Jose Migliozzi, Fernanda Fonseca Morato dos 
Reis, Eugenio Luis Morais de Souza, Afonso Celso 
Guimaraes Lyrio, Lucio Almeida De Souza Lima, 
Bruno Luiz Gilioli, Humberto Angelo, Bruno Batista 
de Barros Martins, Valeria Furtado Holanda Caetano, 
Ana Maria Canut Cunha, Ricardo Frederico Secco 
Tavora, Ulysses Cesar Amaro de Melo, Rodrigo 
Antonio C. Rezende, Adriane Mendonca de Moura, 
Monique Maria Gomes da Silva

17/01 - Douglas de Moura Freire, Fabiane 
Nascimento Rossi, Juliana Soares Luduvice, Rita 
de Cassia Oliveira, Marcio Wanderley de Azevedo, 
Camila Siqueira Campos Roxo Ramos, Joao Beze 
Sobrinho, Tiago Pereira Lima, Renato Castro 
Teixeira Martins, Maura Furlan Ribeiro, Flavio 
Ribeiro e Fonseca, Edvaldo Soares Brasileiro,                                                  
Carmen Cecilia da Fonseca Lemes Ferreira                                           

18/01 - Antonio Henrique Graciano Suxberger, 
Adriana Scorza Guimaraens, Rodrigo Guardiero 
Cunha Lopez, Marcia Duarte Damasceno Vieira, 
Walter Julio Muller, Alvaro Jose da Silveira, Andre 
Luiz Gerheim, Walfredo Frederico de S. Cabral 
Dias, Pedro Paulo Teixeira Junior 

19/01 - Gustavo Frota de Negreiros, Juliana 
Quirino de Faria, Fernando Queiroz Neves, Renata 
Franco do Carmo, Ednaldo Mesquita Carvalho, 
Irani Barbosa Braga, Francisco Zenor Teixeira, 
Eduardo Augusto de Castro Pinheiro, Rosane de 
Faria Felix Cantanhede, Breno Lima Kuppens, 
Paula Christina de Mello Mendes Pinto, Francisco 
Zenor Teixeira                                        

20/01 - Armando Assumpcao Laurindo da Silva, 
Fernando Augusto de Santana Goncalves, Gelta 
Bueno de Abreu, Zeno William Gaspar Dias, 
Antonio Augusto Cardoso Dorea Filho, Leo 

Sebastiao David, Pedro de Araujo Yung Tay Neto, 
Sebastiao Murilo U. Lobo, Newton Ferreira da 
Silva Marques, Atila Cesetti, Arnaldo Lopes Martins 
Filho, Fernando Lourenco Nunes Neto

21/01 - Thiago de Oliveira Lima, Jose Ricardo 
Freitas Rangel, Marcelo Dechichi de Franca Correa, 
Ricardo Jose da Costa Flores, Paulo Mauricio Braz 
Siqueira, Miguel Griesbach de Pereira Franco, 
Jacqueline Demes Marra, Paulo Moreira Marques                                        

22/01 - Sergio Laranja Sa Correa, Paula Ramos 
Mendes, Juliana Vittoria de C. Miotto Sanchez, 
Patricia da Cunha Pacheco, Luciana Regina 
Carvalho Leite, Andrea do Valle Assis, Raissa 
Maia Nery Cortopassi, Marcus Jose Reis Camara, 
Eduardo Monteiro Pastore, Roberto Gomes 
Ludwig, Luiz Antonio Bettiol, Henrique Silveira 
Rosa, Ney Thadeu Milhomem Neto

CONCESSIONÁRIOS

As atividades do Quiosque localizado próximo 
à Piscina do Feijão serão retomadas neste sábado, 
16, pelo concessionário Fábio. Além do atendimento 
direto no balcão, os Sócios também poderão fazer seus 
pedidos aos garçons espalhados por todo o gramado 
próximo às piscinas.

O Quiosque funcionará aos sábados, domingos e 
feriados, das 10h às 18h, servindo variados petiscos e 
refeições, além de cervejas, drinks, sucos e refrigerantes.

Agora, os Associados contam com mais um serviço 
disponível no AR Instituto de Beleza: a podologia. No 
local, é possível fazer tratamentos para calosidades, 
unha encravada, fissuras, cauterização de verrugas, 
além de procedimentos preventivos como hidratação, 
reflexologia podal e correção da unha. Os valores 
variam de 40 a 102 reais, podendo ser pagos em 
dinheiro, débito, crédito, PIX e título.

O atendimento é realizado em regime de agendamento 
para que não haja fila de espera. Para agendar, basta 
entrar em contato pelo telefone 3329-8771.

Confira os horários de funcionamento: terça e quarta-
feira, das 10h às 19h; quinta e sexta-feira, das 10h às 
20h; aos sábados, das 10h às 19h; e, aos domingos e 
feriados, das 10h às 16h.

Quiosque da Piscina do Feijão será 
reaberto neste sábado, 16

Cuide dos seus pés no AR Instituto 
de Beleza


