
CLIMA
16º C MÍN
26º C MÁX

Chuvas com trovoadas

18º C MÍN
26º C MÁX

Chuvas com trovoadas
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet

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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

IATE CLUBE DE BRASÍLIA REDOBRA 
CUIDADOS COM OS ASSOCIADOS

Em julho de 2020, quando o Iate pôde ser reaberto, 
a alegria de encontrar os amigos e usufruir das 
atividades oferecidas pelo Clube contagiou a 

todos. Desde então, dia após dia, a administração tem 
se posicionado com mais responsabilidade e tomado 
medidas de biossegurança para preservar a saúde dos 
Sócios, dos funcionários e dos prestadores de serviços.

Nesse sentido, o Clube ainda investiu massivamente 
em uma campanha de conscientização acerca do uso 
de máscaras, do distanciamento social e da higienização 
das mãos. Além dos inúmeros comunicados espalhados 
pelo campus e do trabalho informativo neste veículo de 
comunicação, os coletes utilizados pelos funcionários 
reforçam que a responsabilidade de cada um é de suma 
importância para que não haja o temeroso retrocesso, ou 
seja, o fechamento do Iate. 

Neste mês de fevereiro de 2021, o Iate Clube de 
Brasília recebeu uma visita da Vigilância Sanitária com 
o objetivo de verificar a obediência dos Associados em 
relação às normas sanitárias de proteção e segurança 

contra a covid-19. O órgão elogiou as medidas até então 
adotadas pelo Iate, mas fez ponderações quanto ao não 
uso de máscaras e das aglomerações identificadas pela 
equipe de fiscalização, principalmente junto ao Bar dos 
Cunhados e arredores da área infantil. 

CONTINUA NA PÁGINA 04
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CONSELHO DELIBERATIVO

Em reunião, Conselho Deliberativo aprova matérias importantes 

No último dia 22, antes dos ritos protocolares 
das Reuniões Ordinária e Extraordinária, o Conselho 
Deliberativo do Iate Clube de Brasília prestou uma bela 
e merecida homenagem póstuma ao Sócio Benemérito 
Carlos Murilo Felício dos Santos, um dos fundadores do 
Iate Clube de Brasília.

Presente no evento, a filha de Carlos Murilo, Juliana 
Felício dos Santos, ficou bastante emocionada com as 
palavras do Sócio Conselheiro Nato, João Rodrigues 
Neto, que enalteceu a vida e a obra do amigo Carlos, as 
quais deixaram um legado de integridade, honestidade, 
competência, generosidade, coragem e companheirismo 
e, assim, constituem a grande herança que emerge 
de sua inestimável participação na construção e na 
consolidação do Iate. 

Na reunião, após a apresentação do parecer e 
a discussão entre os membros, o pleno do Conselho 
Deliberativo aprovou o Relatório de Atividades do 
Conselho Diretor, referente ao 2º semestre de 2020, por 
unanimidade. Oportunamente, também foi aprovada a 
alteração, em caráter temporário, do Regimento Interno 
do Colegiado, quanto às formas de presença e votação 
de matérias, em razão da pandemia da covid-19, que 
reclama a tomada de medidas de prevenção, controle 
e contenção de risco, com o objetivo de evitar a 
disseminação da doença.

Também foi aprovado o parecer da Comissão que 
analisou os critérios adotados para o acesso de três 
Conselheiros Efetivos ao Quadro de Conselheiros Natos, 



JORNAL DO IATEEdição nº 09, 27 de fevereiro a 05 de março de 2021 3

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 011/2021 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, 
de acordo com o art. 72 do Estatuto, considerando as nomeações dos Suplentes 
de Conselheiro HELTON DE FREITAS COSTAS, NELSON DINIZ DE OLIVEIRA 
e ANA CAROLINA AGUIAR CARDOSO NAVES para integrarem o Quadro de 
Conselheiros Efetivos, e, estando eles convocados para substituir os titulares 
nomeados em cargos na Diretoria,
RESOLVE:
CONVOCAR os Suplentes de Conselheiro ARNALDO DE OLIVEIRA BORGES 
JÚNIOR, EDUARDO BRESCIANINI e IVAN DE FARIA MALHEIROS para atuarem 
junto ao Colegiado, nas condições de Conselheiros Convocados, enquanto 
perdurar o afastamento do titulares.

Brasília, 26 de fevereiro de 2021.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

ATO DELIBERATIVO 001/2021

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), e considerando as decisões tomadas nas Reuniões 
Ordinária e Extraordinária de 22 de fevereiro de 2021, faz saber que o Colegiado 
resolveu: 

por unanimidade, aprovar a Ata das Reuniões Ordinária e Extraordinária de 14 
de dezembro de 2020.

por unanimidade, aprovar o Relatório de Atividades do Conselho Diretor, 
inclusive quanto aos investimentos previstos e executados, referentes ao 2º 
semestre de 2020, nos termos do Parecer da Comissão.

por unanimidade, aprovar a Decisão nº 001/2021 da Mesa Diretora, determinada 
ad referendum do Colegiado, referente à alteração, em caráter temporário, do 
Regimento Interno do Colegiado, quanto às formas de presença e votação de 
matérias.  

por unanimidade, aprovar o Parecer da Comissão instituída pela Decisão nº 
002/2021, acerca do Processo Administrativo nº 002/2021.
  
Brasília, 23 de fevereiro de 2021.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CARÁTER RESERVADO - Regimento Interno, art. 14, Parágrafo único.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, C O N V O C A os senhores 
integrantes do Colegiado, composto por Conselheiros Natos e Efetivos, com 
direito a voz e voto, para a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, previstas no art. 76, 
inciso II, do Estatuto, a ser realizada no dia 11 (onze) de março de 2021, quinta-
feira, na Sede Social do Clube, às 19h, em primeira convocação, ou, às 19h30, 
em segunda e última convocação, com a seguinte ORDEM DO DIA:

ITEM I – Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo os Pareceres da 
Comissão Permanente de Infraestrutura, referentes às seguintes obras:      

Parque Infantil: pisos de concreto e emborrachado; e
Construção de Sala Administrativa para as piscinas semiolímpicas.  

ITEM II – Deliberar sobre as alterações do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo. 

ITEM III - Assuntos Gerais.

NOTA: Em razão da pandemia do novo coronavírus que reclama a tomada de 
medidas de prevenção, controle e contenção de risco, com o objetivo de evitar 
a disseminação da doença, em conformidade com o Parágrafo único do art. 14 
do Regimento Interno deste Colegiado, as reuniões acima referidas terão caráter 
reservado, isto é, somente poderão ser assistidas pelos integrantes do Conselho 
Deliberativo e do Conselho Diretor.

Brasília, 26 de fevereiro de 2021.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 010/2021

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 
RESOLVE:
Declarar a existência de 03 (três) vagas no Quadro de Conselheiros Efetivos do 
Conselho Deliberativo do Iate clube de Brasília, em razão das nomeações dos 
Conselheiros Efetivos Edward Cattete Pinheiro Filho, Carlos Alberto Ferreira Júnior 
e Carlos Alberto Santiago como Conselheiros Natos; e

Declarar Conselheiros Efetivos os Suplentes de Conselheiro HELTON DE FREITAS 
COSTA, NELSON DINIZ DE OLIVEIRA e ANA CAROLINA AGUIAR CARDOSO 
NAVES, que passam a ocupar as vagas resultantes das nomeações dos titulares.  

Brasília, 26 de fevereiro de 2021.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO Nº 009/2021

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE 
BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e com 
fundamento no art. 16, XVIII, do Regimento Interno do Colegiado, c/c o art. 
68, §§ 4º e 5º do Estatuto do Clube, RESOLVE:

a) Declarar a existência, nesta data, de 03 (três) vagas no Quadro Suplementar 
de Conselheiros Natos do Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasília, 
decorrente das transferências dos títulos patrimoniais da Conselheira Nata 
Paula Marquez de Amorim Coutinho e dos Conselheiros Natos Omar José da 
Silva Júnior e Lucas de Oliva Antunes; 

b) Declarar que, conforme verificação feita pela Secretaria do Conselho 
Deliberativo, os Conselheiros Efetivos EDWARD CATTETE PINHEIRO 
FILHO, CARLOS ALBERTO FERREIRA JÚNIOR e CARLOS ALBERTO 
SANTIAGO ocupam, nesta ordem, as 03 (três) primeiras posições na lista de 
acesso àquele quadro, por terem concluído o maior número de mandatos e 
o maior número de presenças às reuniões do Colegiado; e,

c) Declarar que, a partir desta data, os Conselheiros Efetivos EDWARD 
CATTETE PINHEIRO FILHO, CARLOS ALBERTO FERREIRA JÚNIOR e 
CARLOS ALBERTO SANTIAGO, por estarem no efetivo exercício do 
mandato, passam a integrar o Quadro Suplementar de Conselheiros Natos 
do Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasília.  

Brasília, 23 de fevereiro de 2021.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO

em razão das transferências dos títulos patrimoniais 
dos ocupantes até então. Após as verificações legais, 
conclui-se que os Sócios Edward Cattete Pinheiro Filho, 
Carlos Alberto Ferreira Júnior e Carlos Alberto Santiago 
ocupam as três primeiras posições na lista de acesso ao 
referido quadro.
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Embarque e desembarque de transporte por aplicativo

CAPA

GESTÃO

Em função disso, e objetivando o cuidado com o 
Associado e o carinho com as famílias que frequentam 
o Clube, o Conselho Diretor aprovou uma norma, a qual 
será submetida ao exame e deliberação do Conselho 
Deliberativo, a respeito de como os Associados e as 
pessoas que frequentam o Iate precisarão proceder 
para que um proteja o outro e todos fiquem em 
segurança.

A Diretoria de Secretaria comunica aos Sócios 
que podem ser utilizados dois pontos de embarque e 
desembarque para transporte por aplicativo: um no 
Espaço Concierge e outro na portaria central.

Ademais, os Sócios com mobilidade reduzida que 
necessitarem que o transporte vá até o seu local de 
embarque ou desembarque, deverá informar à Secretaria 
Social os dados do veículo, que serão identificados com 
um prisma.

Importante acrescentar que o Iate dispõe de veículo 
elétrico para o transporte de Sócios que queiram fazer 
deslocamentos internos. Embora não haja motorista 
exclusivo para esse tipo de demanda, exceto aos finais de 
semana, quando há essa disponibilidade, os Associados 
que necessitarem do serviço podem acionar qualquer 
funcionário do Clube que entrará em contato com o 
setor de transporte para agilizar a solicitação.

“A pandemia nos forçou a tomar decisões e fazer 
mudanças que colocam a saúde, o bem-estar e a segurança 
em primeiro lugar. Temos visto outros Estados iniciarem o 
fechamento dos Clubes e não queremos que isso aconteça 
no Distrito Federal. Por isso, é fundamental que todos 
utilizem o Iate com consciência e responsabilidade, 
respeitando as normas internas e externas vigentes”, 
avalia a 2ª Vice-comodoro, Cecília Moço.
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Taça Fernando Boani da Classe 
Laser

Visita à Capitania Fluvial de Brasília

Convocação para uso de vaga de 
embarcação

Neste sábado, 27, acontecerá a Taça Fernando Boani 
da Classe Laser, em homenagem ao Sócio Benemérito e 
Conselheiro Nato, falecido ao final de 2020, e que, em 
sua trajetória de vida, tanto se dedicou ao Iate Clube de 
Brasília. A largada está prevista para às 9h30.

Venham prestigiar!

No último dia 23, o Comodoro Flávio Martins 
Pimentel e o Diretor de Esportes Náuticos, Guilherme 
Raulino, fizeram uma visita à Capitania Fluvial de 
Brasília. Na ocasião, foram recebidos pelo Capitão dos 
Portos e Fragatas, Rômulo Pereira Bahia, no intuito de 
estreitar os laços de amizade entre os dirigentes do Iate 
Clube de Brasília e a Marinha do Brasil. 

Durante o encontro, o Comandante Bahia fez 
questão de elogiar o Clube, por ser uma referência 
no setor e pelo trabalho contínuo de alerta aos Sócios 
quanto às renovações dos registros de embarcações e da 
carteira de habilitação marítima, que necessitam estar 
sempre com a data de validade em dia. O Capitão foi 
presenteado com um exemplar do livro comemorativo 
pelos 60 anos do Iate.

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 vaga para 
motos aquáticas no pátio da Marina do Iate. 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.

NÁUTICA

Nº TÍT. NOME DO SÓCIO Nº TÍT. NOME DO SÓCIO

P/2946 Nathaniel Peregrino Bloom-
field (desistiu) P/2200 Egon Otto Rehn (desistiu)

P/1702 Bruno Leonardo Bianchi 
Veiga (desistiu) P/2562 Ricardo de Amoreira Gepp

P/1886 João Rodrigues Neto 
(desistiu) P/2879 Francisco B. Albuquerque 

Filho
P/1316 Sergei Studart Quintas P/2977 Márcio Ribeiro Tavares
P/2356 Alceu Moraes Júnior P/0058 Paulo Moreira Marques

P/1082 Cleber Praxedes R/0047 Inês Lopes Carravilla 
Drumond

A Escolinha de Vôlei retomou suas atividades em 
fevereiro com várias opções de horários e faixa etárias. 
Há turmas para crianças de 7 a 14 anos, nos períodos 
matutino e vespertino, e foram criadas também turmas 
de vôlei de quadra e vôlei de areia para os adolescentes 
de 15 a 19 anos. Além disso, o vôlei de praia adulto 
foi reativado. 

Para mais informações, entre em contato com 
a Secretaria de Esportes Coletivos pelo telefone 
3329-8783.

Novidades para os Sócios do Iate
VÔLEI

MODALIDADE DIAS E HORÁRIOS
Vôlei de quadra
(7 a 10 anos)

Segunda e quarta – 9h e 14h
Terça e quinta – 14h

Vôlei de quadra 
(11 a 14 anos)

Segunda e quarta – 10h e 15h
Terça e quinta – 15h

Vôlei de quadra 
(15 a 17 anos) Segunda e quarta, das 16h às 18h

Vôlei de areia 
(15 a 19 anos) Terça e quinta, das 16h às 18h

Vôlei de areia – a 
partir de 19 anos

Segunda e quarta, das 18h às 19h30 – a 
partir de março de 2021
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Participem do Especial Dia da 
Mulher Atleta

A Vice-Diretoria de Squash do Iate, em consonância 
às comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, 
promove, no próximo dia 6, o Especial Dia da Mulher 
Atleta. As atividades começam a partir das 10h30, na 
Antiga Sede.

“A ideia de promover o workshop partiu dos 
questionamentos recebidos acerca das diferenças 
estatísticas da participação de homens e de mulheres 
em torneios da modalidade”, explica a Vice-diretora de 
Squash, Clarissa Ávila.

A psicóloga desportiva Letícia Orlandi, do Instituto 
Rokai, foi convidada para tratar do assunto durante 
sua palestra “Ansiedades e emoções durante um jogo 
de competição”. “Acredito que seja uma oportunidade 
única de interagirmos para conhecermos melhor nossas 
motivações e nossos interesses”, revela Clarissa. 

Pelas características da dinâmica de participação e 
pela necessidade de cumprimento de todos os protocolos 
de segurança durante a pandemia, o número de vagas 
será reduzido. A inscrição custa R$ 20 e as interessadas 
em participar poderão se inscrever com as sócias Clarissa 
Ávila (9.9265-8838) ou Sueli Bispo (9.9987-3679). 

Para as Sócias que quiserem conhecer melhor a 
prática do esporte, a professora Mirian Cherulli irá 
realizar aulas demonstrativas a partir das 12h. Não 
é necessário fazer a inscrição antecipadamente para 
participar das aulas, apenas comparecer no local 
utilizando vestimentas adequadas, como tênis de solado 
claro ou non-marking sole.  

Após as atividades, todas estão convidadas a assistir 
ao desafio das melhores atletas de squash do circuito 
brasiliense: Cristina Pontes (profissional e professora de 
squash - 10ª posição no ranking brasileiro) x Clara Braga 
(atleta juvenil e Sócia do Iate Clube de Brasilia - 12ª 
posição no ranking brasileiro).

SQUASH
Venha conhecer a nova modalidade 
da Academia do Iate

Você sabe o que é a liberação miofascial? Além de ser 
a nova modalidade oferecida na Academia do Iate, trata-se 
de uma aula em que um professor especialista na área utiliza 
materiais específicos e aplica técnicas de automassagem 
visando amenizar as dores musculares causadas por tensão.

Esses desconfortos no corpo, geralmente, são causados 
por situações como o uso incorreto da musculatura, os maus 
hábitos de postura, os treinos intensos, o estresse, entre outros. 
Para reverter esse quadro, durante a liberação miofascial é 
aplicada uma pressão em alguns pontos do corpo com o 
objetivo de relaxar, alongar e ativar a circulação sanguínea 
na musculatura, permitindo assim um melhor movimento 
dos músculos durante os exercícios ou até mesmo na rotina 
do dia a dia. A aula é indicada para pessoas de todas as 
idades e estilos de vida.

Entre outros benefícios, a prática é capaz de aumentar a 
mobilidade articular e a consciência corporal; proporcionar 
leveza e bem-estar; diminuir as tensões musculares; melhorar 
a circulação sanguínea e a respiração; e prevenir lesões. 

O diretor técnico da Academia, Martim Bottaro, 
informa que as aulas serão iniciadas no mês de março e que, 
neste primeiro momento, as professoras Cinthia Matheus e 
Fernanda Dias serão as responsáveis por ministrar a nova 
modalidade. “Ambas são muito qualificadas e se prepararam 
bastante para que os alunos possam ter mais uma ótima 
opção de aula à disposição”, comenta o Diretor.

As aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, das 9h às 
10h; e às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h10 às 20h. 
A diretora do Espaço Saúde, Cecília Moço, lembra que os 
alunos matriculados na Academia também têm à disposição 
mais esta modalidade. Basta fazer seu agendamento pelo 
site do Iate, dentro das vagas disponibilizadas.  

Os sócios que ainda não estão matriculados na 
Academia, podem conhecer de perto o espaço e as várias 
modalidades oferecidas. Mais informações na recepção da 
Academia ou pelo telefone: 3329-8755.

ESPAÇO SAÚDE
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A Diretoria Cultural informa aos associados que a 
entrega dos exemplares do livro histórico “60 Anos do 
Iate Clube de Brasília – Um Sonho Realizado” continua 
sendo realizada pela equipe do Iate TV durante o horário 
de expediente. Cada titular tem direito a um exemplar 
de forma gratuita. Livros extras poderão ser adquiridos 
ao custo de R$ 40, a unidade, diretamente na Tesouraria.

Atendendo às reivindicações dos Sócios, a partir 
do dia 1º de março, o Iate TV terá novo horário de 
funcionamento, a saber: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 20h; e, aos finais de semana e feriados, das 7h às 19h.

A Diretoria Cultural, com apoio das Diretorias 
de Engenharia e de Operações e Logística, iniciou o 
processo de limpeza, de restauração e de catalogação 
das obras do acervo, incluindo as telas e as esculturas 
expostas nos jardins do Clube.

Para o Diretor Cultural, Flávio Schegerin Ribeiro, “o 
trabalho visa não somente a preservação das obras de 
arte e do patrimônio, mas também o resgate da história 
do Iate”, finaliza.

A Diretoria Cultural promoveu a realocação de 
diversas telas e obras de arte do acervo em diversos setores 
do Clube, decorando e harmonizando os ambientes. 
Segundo a Vice-diretora Cultural, Sílvia Sbardellini 
Frabetti, a ação teve como objetivo proporcionar bem-
estar aos Sócios e aos colaboradores. “Esse trabalho 
constante, além de decorar os ambientes do Clube, 
nos possibilita zelar, permanentemente, pelo acervo”, 
explica a Vice-diretora.

Livro sobre os 60 anos do Clube 
está disponível no Iate TV

Novo horário de funcionamento 

Cuidado com a história do Clube

Arte por toda parte
CULTURAL

Projetos disponíveis para 
apreciação  dos Associados

A Diretoria de Engenharia comunica aos Associados 
que, em atenção ao disposto no artigo 88, inciso XIV, 
§ 2º, do Estatuto do Iate, encontram-se disponíveis 
na Engenharia do Clube os devidos projetos para 
conhecimento e apreciação dos Sócios: adequação 
da rede de água; transposição da sala de cycling 
indoor (spinning); revitalização das piscinas e salas 
administrativas; parque infantil (piso emborrachado e 
concreto estampado); recuperação do píer de concreto 
e metálico; reforma da tribuna do futebol; quiosque do 
futevôlei; e muro de vidro (fachada entrada).

ENGENHARIA
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ANIVERSARIANTES
27/02 - Laura Marcondes Simões, Gustavo 
Ernani Cavalcanti Dantas, Carolina de 
Azevedo P. Cunha, Marcelo Favarini 
Mitraud, Leandro de Oliveira, Marcus 
Campello Cajaty Goncalves e Joao Carlos 
Adorno de Moraes                                           

28/02 - Adriana Barbosa de Castro Reato, 
Sergio Soares Vianna, Pablo Crispim 
Loureiro, Alvaro Borba Modernell, Fayed 
Antoine Traboulsi, Filinto Figueiredo 
Pacheco, Flavio Martins Pimentel, Rafael 
Alfinito Ferreira, Christine Krau de Ururahy, 
Daniel Monteiro Rosa, Alberto Lasserre 
Kratzl Filho e Antonio Oscar Guimaraes 
Lossio

01/03 - Ruy Montenegro, Davi Francisco 
Dias Guimaraes, Andre Luiz Souza da 
Silveira, Andre Tibirica Fuao, Askanio 
Stanislau Ferreira Pincowsky, Carlos Alberto 

Amorim Junior, Daina Diniz Machado, Aya 
Maria Prado Iwamoto, Ricardo Humberto 
Teodoro e Silva, Murilo Soares de Andrade 
Junior, William Martins da Silva, Valmir 
Jacinto Pereira Junior, Jose Carneiro 
Vasconcelos Junior, Carlos Abuchaim 
Weidle, Marcelo Marques Moreti

02/03 - Jose Roberto de Oliveira, Cristiane 
Borja Rodrigues Lacerda, Rosana Macedo 
Barcelos, Marisa Isar Dos Santos, Sergio 
Araujo De Sa, Igor Carneiro de Matos, Jose 
Carlos Freire Murta, Claudia Helena Miranda 
Guimaraes, Marion Straub Vendramini, 
Alana Frensel de Moraes Tzelikis, Maria 
Izabel Tafuri, Simone Figueira Dourado, 
Marcelo Leal de Lima Oliveira, Paulo 
Gustavo Maiurino, Ana Claudia Cunha 
Barbosa, Gustavo Felix Cardoso, Luciana 
Borges Camara e Denise Dantas

03/03 - Ivan Magalhaes Francisco, Renata 
Gomes Araujo, Denise Miranda Starling de 
Carvalho, Cesar Cassab Danna, Fabiano 
Ramos de Carvalho, Luis Fernando Roxo 
Medeiros, Tanise Monteiro Rebello, Eduardo 
Barbosa Guedes, Mario de Oliveira Andrade                                                   

04/03 - Valmir Cirilo Dos Santos, Arthur 
Vicentini F. de Azevedo, Rodolfo Marcos 
de Mello M. Thees, Leonardo Ventura 
Teixeira, Ana Alba Mafra, Jarba Sebastiao 
de Carvalho E Silva, Claudia Neder Reis e 
Patricia Hernandes C. De Albuquerque                                      

05/03 - Max Jurno Loyola Santana Rios, Ana 
Flavia Carneiro Rezende, Floriano Dutra 
Neto, Liliane de Lourdes Cardoso, Bianca 
Pires Veiga, Jose Ronaldo A. Pereira, Gleice 
Valeria da Silva, Murilo Queiroz Bastos, 
Maria Eduarda Tannuri Pianto e Maria Das 
Dores Goncalves  
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DIRETORES DO DIA

27/02/2021 (Sábado)
 Moises do Espirito Santo

28/02/2021 (Domingo)
Silvia Cristina Frabetti

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Aline de Oliveira Cabral, Luciana Rodrigues da Rocha Cruz, Cassio Veiga Ramos, Rafael Inacio da Cunha, Kledson de Moura Lima, Karla do 

Valle Abrahão Cavalcanti, Paulo Mauricio Rocha e Giselle Castello Branco Pontes 
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


