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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

Nove atletas Iatistas participaram, entre os dias 
3 e 16 de janeiro, no Iate Clube do Rio de 
Janeiro (ICRJ), da Copa Brasil de Estreantes e do 

Campeonato Brasileiro de Optimist, classe de iniciação à 
vela e conhecida por introduzir crianças e adolescentes 
na modalidade. Os eventos reuniram mais de 150 jovens 
entre seis  e 15 anos.

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.                       

Pelo Campeonato Brasileiro da Classe Optimist, 
o Iate foi representado por sete jovens atletas (Renato 
Lunetta, Vitória Viegas, Arthur Borges, Breno Ramos, 
Caio Mesquita, Daniel Maldaner e Isabela Rosas). Renato 
e Caio conquistaram o 3º lugar infantil (flotilha ouro e 

ATLETAS DO IATE FAZEM BONITO NOS MAIORES 
EVENTOS DE BASE DA VELA BRASILEIRA

prata, respectivamente); Vitória foi a terceira colocada 
do infantil feminino; e Breno subiu ao segundo lugar do 
pódio da categoria mirim.

Durante todos os dias de competições e treinamentos, 
os atletas receberam o apoio de parte da equipe técnica 
do Clube, formada por Allan Godoy e Alexandre 
Kronenberger, que foram ao Rio de Janeiro acompanhá-
los nas competições. O Iate parabeniza os atletas pelos 
excelentes resultados e a comissão pela dedicação diária 
prestada aos alunos da Escola de Desportos Náuticos.

Curiosidade - Um barco de optimist tem 2,34 metros 
e é utilizado por crianças de até 15 anos para aprenderem 
as principais funções de um monotipo. O formato do 
veleiro impede que a embarcação atinja uma velocidade 
considerada elevada, o que o torna ainda mais seguro para 
a modalidade. Entre os velejadores que começaram nesta 
categoria, estão os campeões olímpicos Robert Scheidt, 
Lars Grael, Torben Grael e Martine Grael.
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ATO DA COMODORIA AC 07/2021
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
EXONERAR, a pedido, o sócio patrimonial Sr. FRANCISCO CARPÓFORO DA 
ROCHA NETO – P/2281, do cargo de Diretor de Engenharia.

Brasília, 19 de janeiro de 2021.

FLAVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 05/2021
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
EXONERAR, a pedido, o sócio patrimonial Sr. CARLOS ALBERTO SANTIAGO – 
P/3105, do cargo de Diretor Cultural.

Brasília, 19 de janeiro de 2021.

FLAVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 08/2021
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 sócio patrimonial Sr. FAUSTO DE AUGUSTO CESAR M. CARNEIRO 
– P/2258, para o cargo de Diretor de Engenharia.

Brasília, 19 de janeiro de 2021.

FLAVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

CONCORRÊNCIA Nº 02/2021
GESTÃO 2020/2023

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 9 de fevereiro 
de 2021, às 15h, no auditório do edifício multifunções, propostas comerciais 
observando o menor preço, para a AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, MIGRAÇÃO 
SQL E WINDOWS SERVER 2019. 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, 22 de janeiro de 2021.

LUCIANE ZANELLA 
Presidente da Comissão

ATO DA COMODORIA AC 06/2021
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 sócio patrimonial Sr. FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO – P/1578, para 
o cargo de Diretor Cultural.

Brasília, 19 de janeiro de 2021.

FLAVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATOS DA COMODORIA PATRIMÔNIO

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 13h30 às 16h, na sede do Clube (área do 
lava-jato), exceto nos dias 23 e 24. 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. 

Serão leiloados diversos itens como motos, Kombi, 
equipamentos de academia, mesas de sinuca, motores 
de barcos, mesas, cadeiras e espreguiçadeiras. 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.

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

Iate Clube realiza leilão de bens 
com mais de 60 lotes

EDITAL DE LICITAÇÃO
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SERVIÇO MÉDICO NÁUTICA

O Distrito Federal recebeu 106.160 vacinas que irão 
imunizar 53.080 pessoas em duas doses administradas 
no intervalo de 14 a 28 dias. A primeira fase de 
vacinação contra a covid-19 terá como público-alvo 
os profissionais, da rede pública e privada, que estão 
na linha de frente no enfrentamento ao Sars-CoV-2; os 
idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência 
que vivem em unidades de acolhimento, cuidadores que 
atuam nessas instituições e povos indígenas. 

Nestes primeiros dias de vacinações, mais de sete mil 
pessoas já foram imunizadas contra a covid-19 no DF. 
Ante a quantidade de vacinas, apenas 51,1 mil pessoas 
serão vacinadas neste primeiro momento. Diante deste 
cenário, o secretário da Saúde, Osnei Okumoto, pediu 
calma à população e garantiu que, até o fim do ano, 
todos serão vacinados.

“Pedimos que as pessoas tenham paciência neste 
período de vacinação. Nós temos as etapas necessárias 
para poder organizar a vacinação e todo mundo será 
vacinado no seu tempo correto”, disse. Ele ainda 
afirmou que o Ministério da Saúde garantiu que o DF 
continuará recebendo as doses do imunizante. “Até o 
final do ano, em várias etapas, iremos atender todas as 
pessoas com tranquilidade, organização e segurança”, 
afirmou Okumoto. 

Na segunda fase, a meta é vacinar todas as pessoas 
com mais de 60 anos. A terceira parte do plano de 
vacinação inclui pessoas com comorbidades. Professores 
e profissionais da força de segurança serão incluídos na 
quarta fase do plano.

A Secretaria de Saúde solicita que a população não 
procure as unidades de vacinação, porque neste momento 
será vacinado somente o público-alvo da primeira 
fase. Além disso, reforça que, a despeito da vacina, os 
cuidados preventivos não devem ser esquecidos, pelo 
contrário, redobrados: uso de máscara, higienização das 
mãos com água e sabão e/ou álcool gel e manutenção do 
distanciamento social. 

A Diretoria de Esportes Náuticos agradece e parabeniza 
o Sócio Iatista Alberto Lassere Kratzl Filho pela doação 
de 45 livros náuticos, várias revistas e guias turísticos 
náuticos nacionais e internacionais que irão compor o 
Espaço Leitura do Setor Náutico, formatado em parceria 
com a Diretoria Cultural do Iate Clube de Brasília. 

Um agradecimento especial também à Sócia e 
escritora Mercedes Urquiza pela doação de alguns livros 
náuticos, contribuindo assim na formação dos jovens 
velejadores Iatistas. 

Em atendimento ao artigo 5º do Regulamento Interno 
do Setor Náutico (RISN), a Diretoria de Esportes Náuticos 
comunica a concessão de direito de uso de vagas para 
veleiro no pátio da Marina do Iate Clube. Os sócios 
convocados poderão trazer suas embarcações no prazo 
máximo de 90 dias, na qual ensejará a cobrança da 
taxa de utilização, contados a partir desta publicação, 
lembrando que deve ser cumprido previamente o 
disposto no artigo 6º do RISN.

Mais de sete mil pessoas já foram 
vacinadas no DF contra a covid-19

Espaço Leitura do Setor Náutico 
recebe grandes doações

Convocação para uso de vaga de 
embarcação

Nº do Título Nome do Sócio Tipo

P/2501 Sérgio Luiz Maximino Veleiro até 20 pés

P/2241 Stélio Lacerda Bona Veleiro até 33 pés

P/3379 Gabriel Raulino Veleiro até 30 pés

P/456 César Cassab Danna Veleiro até 16 pés

Foto: Geovana Albuquerque/Agência Saúde-DF
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TÊNIS

EMIATE

BEACH TENNIS

Os jovens tenistas do Iate Clube de Brasília 
conquistaram importantes resultados nas 1ª e 2ª Etapas 
do Circuito Centro-Oeste, torneios do Circuito Nacional 
da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), realizadas 
entre os dias 8 e 16 de janeiro, na Associação Goiana 
de Tênis (AGT), em Goiânia-GO. As próximas quatro 
etapas acontecerão no Brasília Country Clube e no 
Clube Olímpico Assefaz, com fim previsto para o dia 5 
de fevereiro.

A competição reúne alguns dos melhores jovens 
do país nas categorias 12, 14, 16 e 18 anos. O 
circuito nacional vale pontos para o ranking nacional 
infantojuvenil, com pontuação GA+ e G1+.

O Diretor de Esportes Individuais e Vice-Diretor de 
Tênis, Gilson Luz, parabeniza os atletas e toda a equipe 
técnica do Iate Clube pelas conquistas nas competições. 

Confiram abaixo os resultados alcançados pelos Iatistas:

Atletas do Iate se destacam nas etapas 
de Goiânia do Circuito Nacional

Colabore com a campanha de 
solidariedade do EMIATE 

Dupla Iatista é campeã em torneio de 
beach tennis

Projeto Viva Mais deve ser retomado 
no próximo mês

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.

A presidente do Encontro Master, Eliete de Pinho 
Araujo, conta com a colaboração de todos os Associados, 
parte fundamental para o sucesso desta iniciativa que 
já dura a vários anos. Todas as doações poderão ser 
entregues na Secretaria do EMIATE.

A bela praia da Barra de São Miguel, em Alagoas, foi palco 
do Torneio BSM de Beach Tennis, realizado entre os dias 14 e 
17 de janeiro. As Sócias Iatistas Alessandra Mattos e Luciana 
Aragão representaram o Iate Clube na competição e foram 
as campeãs na categoria B feminina e vice-campeãs na 40+. 

Está previsto para a segunda quinzena de fevereiro o 
retorno das atividades do programa Viva Mais. As aulas 
serão às segundas, quartas e sextas-feiras, das 10h às 
11h, e das 15h às 16h, com número limitado ao máximo 
de dez alunos por turma, e serão realizadas em espaço 
aberto, com rígido protocolo de segurança. 

Para participar, é obrigatório fazer o cadastro e 
apresentar atestado médico. As matrículas podem ser 
feitas na Secretaria do EMIATE. 

Primeira Etapa Circuito Nacional - Goiânia

12 anos masculino Campeão simples - Frederico Cabral

14 anos feminino Campeã simples - Mariana Soares

Segunda Etapa Circuito Nacional - Goiânia

14 anos masculino Campeão simples - Frederico Cabral

14 anos feminino Campeã simples - Mariana Soares

16 anos masculino Vice-campeão simples - João Vieira

16 anos masculino Vice-campeões duplas - João Vieira/Rafael Gracie

18 anos masculino Vice-campeão simples - Pedro Garcia
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EMIATE

Atividades do EMIATE recomeçam no 
dia 1º de fevereiro

ANIVERSARIANTES
23/01 - Deborah Singer de Rezende, Ubirajara 
Berocan Leite, Ana Carolina Marques 
Fernandes Pertence, Janaina Maria Machado 
de Andrade Penido, José Roberto de Alcantara, 
Caroline Yuka Habe, Charles Christian Alves 
Bicca, Liliana Goncalves Araujo, Guilherme 
Almeida Goncalves de Oliveira, Bernardo 
Sordo de Aquino Peixe, Claudio Teixeira 
Gontijo, Henrique Favilla de Mendonça 

24/01 - Wanderlei Teixeira Pucci, Fabricio 
Goncalves Costa, Raphael Lopes Jorge, Angela 
Alves de Araujo, Sandra Maria da Rocha 
Antony, Ana Claudia Bastos de Andrade, 
Emmanuel de Souza Lacerda, Wagner de 
Amorim Madoz, Isabella Neira Lima, Alfredo 
Eustaquio Pinto, Alberto Gomes Santana 
Carneiro, Lucas Guimaraes Grisolia                                           

25/01 - Kim Parente Currlin Perpetuo, Vitor 
Celestino Ferreira Moreira, Pedro Vitor Mafra, 
Lucio Eduardo Lima de Souza, Vitor Araujo Pinto 
Teixeira, Igor Soares Campos  

26/01 - Bianca Castelhano Teixeira, Fernando 
Zanetti Stauber, Carlos Sergio Gomes Ferreira, 
Hiromi Cristina Santos Doi, Flavio Jose Barbosa de 
Alencastro, Wagner Santos de Santana, Daniella 
Guirelli Simoes de Oliveira, Thiago Francisco Silva, 
Almiro de Amorim Neto, Marcia de Souza, Adriano 
de Almeida Marques, Wilson Takashi Hida, Elyssa 
Ramona Rodrigues Gonzales                                        

27/01 - Luiz Cesar Pinto de Almeida Junior, Vitor 
Fernandes Goncalves, Daniela Fernandes Pontes, 
Sadek Crisostomo Absi Alfaro, Marco Antonio 
Moura Demartini, Flavia Cristina Rodrigues B. 

Ladeira, Carolina Santos De O. A. Ribeiro Pereira, 
Angela Silva Brandao, Cristiane Palmerston Xavier                                                  

28/01 - Luis Carlos Figueira Campelo,Rodrigo 
Valadares Rosa, Edvaldo Nilo de Almeida, Marcelo 
Lavocat Galvão, Olavo Gonçalves Diniz, Álvaro 
Silveira Junior, Alexandre de Goes Monteiro 
Cabral, João Carlos da Silva Teixeira, Hamilton 
Franca, Gerson de Sousa Lima Filho, Cesar Ribeiro 
da Rocha, Guilherme Frejat                                                  

29/01 - Guilherme Valadares Vasconcelos, Gabriela 
Neves Delgado, Valdecy Miguel Evangelista, Vitor 
Campos Nogueira, Nadia Nishimura Carneiro, Otavio 
Lira Ferreira Maia Martins, Celina de Matos Souza, 
Carlos Jose Elias Junior, Lina Goulart Afonso, Lorena 
Gallo Cassini Cardillo, Rojer Garrido de Madruga

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília: 
Hudson Pereira de Souza, Bruno Ilha Vieira Peixoto, Daniel Cambraia Danzig, 

Rodrigo Mourthe Starling Santos, Camila de Figueiredo e Frederico Fenelon Guimaraes 
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

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

23/01/2021 (Sábado)
Martim Francisco Bottaro 

24/01/2021 (Domingo)
Maria Cecília de Almeida

CONCESSIONÁRIOS

Recentemente, o lava a jato do Iate Clube de Brasília, o 
New Car, adquiriu um aparelho de “oxi-sanitização”, com 
tecnologia à base de ozônio, cuja função é eliminar qualquer 
tipo de odor do veículo, bem como promover uma ampla 
higienização para remover diversos micro-organismos. 

O serviço de desinfecção do interior do veículo é 
totalmente gratuito para os Sócios e dura, em média, 15 
minutos. Já a higienização do ar-condicionado, indicada 
para remover fungos, ácaros e bactérias das tubulações 
e do filtro, é realizada mediante orçamento - os valores 
variam a partir de R$ 129,47. A proliferação desses 
micróbios, por conta do acúmulo de umidade, causa 
mau cheiro e eleva o risco de doenças respiratórias.

Além deste serviço, o concessionário oferece lavagem 
americana simples, lavagem de motor, enceramento, 
polimento com proteção de pintura, impermeabilização 
de bancos, entre outros. O atendimento é realizado por 
ordem de chegada e há a possibilidade de agendamento, 
de segunda a sexta-feira, pelos telefones 9.8422-1826 
e 3329-8794 ou pessoalmente. O New Car funciona de 
segunda a sábado, das 8h às 18h; e, aos domingos, das 
8h às 17h. 

Os Sócios interessados em fazer aulas de pintura, 
violão e ritmos já podem fazer suas pré-inscrições a 
partir de hoje, 23 de janeiro, diretamente na Secretaria 
do EMIATE (Ed. Multifunções, 1º andar) ou pelo 
WhatsApp 9.9674-7786, de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h.

Por enquanto, todas as aulas serão realizadas de 
forma on-line e terão início no dia 1º de fevereiro. Vejam 
os horários:

Pintura – Segundas, terças e quintas, das 14h às 17h; 
sexta, das 9h às 12h - Professora Jaqueline

Violão – Terças, das 18h às 19h - turma de até dez 
alunos - Professor David

Ritmos – Quartas, das 11h às 12h30 - turma com até 20 
alunos - Professor Marcelo Amorim 

Outros cursos, também com aulas remotas, deverão ser 
iniciados em breve, a saber: coral (adulto e infantil), dança 
de salão, mosaico e violino.

No próximo dia 30, às 11h, o Encontro Master 
realizará a abertura oficial das atividades de 2021, no 
pergolado em frente ao IateTV, com a participação de 
todos os professores das aulas iniciais e das previstas. 
Na ocasião, cada professor irá apresentar seu trabalho e 
informar a respeito do seu curso. Participem e façam a 
pré-inscrição.

Para mais informações, entre em contato pelos telefones 
3329-8745 ou 3329-8813.

Lava a jato New Car oferece 
higienização com máquina de ozônio
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