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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

PARTICIPE DO CONCURSO DE 
FOTOGRAFIA DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA

CLIMA
15º C MÍN
29º C MÁX

Sol com algumas nuvens. Não chove. 

16º C MÍN
30º C MÁX

Sol com algumas nuvens. Não chove.
SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet

Em comemoração ao aniversário de 61 anos do Iate, 
a Diretoria Cultural vai promover uma nova edição 

seu olhar particular sobre o Clube e suas atividades. 

Com o tema ‘Imagem Inédita de Práticas Esportivas 
do Iate Clube de Brasília’, o concurso é destinado 
exclusivamente aos Sócios do Iate e seus dependentes, 

sensação? Venha concorrer a prêmios e inscreva-se 

Schegerin, Diretor Cultural. 

O Sócio interessado pode participar com três 

mínima de 300 DPI e formato mínimo de 2.100 x 1.500 
pixels. Cabe ressaltar que fotos recebidas fora do padrão 

junho de 2021 (às 23h59) pelo e-mail dir.culturalicb@

com o formulário de inscrição devidamente preenchido. 

convidados, e será divulgada no vernissage da exposição 
dos trabalhos inscritos, no dia 7 de julho, no Iate TV, às 
19h30. 

premiação em dinheiro e troféu para os três primeiros 

a 15 de julho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, 

podem ser encontrados no site www.iateclubedebrasilia.
com.br/regulamentos

Segundo lugar em 2017
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EMIATE

Venha participar da Caminhada da 
Amizade

Pintura como terapia 

de Corrida realizam, no próximo dia 12 de junho, a 

O grupo, sempre em respeito ao distanciamento social, 
seguirá rumo à portaria norte, contornando a chácara do 
Sr. Bettiol, retornando ao Clube pela portaria do tênis, 

ao ponto de partida.

Cada participante deverá levar um quilo de alimento 

de junho diretamente na Secretaria do Emiate ou pelos 

Muitos são os estudos que citam os benefícios da 
pintura, entre os quais pode-se destacar as melhorias na 
coordenação motora e na capacidade de organização. 
Pintar também é considerado um recurso terapêutico, o 
qual ativa os canais sensoriais durante a prática de pintura 

“Principalmente nesse momento de isolamento que 
estamos passando, a pintura on-line não deixou que a 
depressão e outras doenças ocasionadas pelo afastamento, 
afetassem o grupo de alunos do Emiate, que continuou 

mais 20 quadros a óleo sobre tela foram produzidos pelos 

de algo essencial ao viver: estar de bem consigo, fazer o 
que se gosta e estar sempre aprendendo. Com orientação 

este momento da vida prazeroso e, pelas pinceladas, a 

nas experiências vividas são renovadas.

Ficou interessado? Entre em contato pelos telefones 
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NÁUTICA

Resultado parcial da 1ª Etapa do 
Ranking do DF da Classe Optimist e 
Campeonato do DF das Flotilhas

Curso de mergulho forma a primeira 
turma 

Teve início nos dias 22 e 23 de maio, a 1º Etapa 

realização de uma regata de cada classe, segue abaixo o 
resultado parcial dos eventos:

Nos dias 22, 23 e 25 de maio de 2021, aconteceu 
o primeiro curso de mergulho ministrado pelo sócio 

horas de aulas práticas na piscina semiolímpica descoberta 
do Iate e em piscina fora do Clube. 

Fazendo este curso, os alunos terão a oportunidade 

mergulhador, recebendo o brevê com reconhecimento 
internacional. Com o documento, os alunos receberão 

de aprendizagem. 

seu nome na lista de espera e venha participar!

(29 e 30 de maio) e as largadas da Classe Optimist estão 
programadas para às 9h30, tanto no sábado quanto no 

sábado e, no domingo, às 10h.

     OPTIMIST VETERANO
1º Renato Gomez Lunetta ICB - DF
2º Breno José Almeida ICB - DF
3º Daniel Almeida Maldaner  ICB - DF

OPTIMIST ESTREANTE
1º João Pedro Nicolini Kyth ICB - DF
2º Pedro Araújo Rodrigues ICB - DF
3º Bernardo Mano Raulino ICB - DF

VELEIROS CABINADOS 
1º Caleuche Ranger 22 CMIC
2º Jaleco Ranger 22 ICB - DF
3º Portuense Ranger 22 CAER
1º Paturi Fast 230 ICB - DF
2º Utopia Fast 230 AABB
1º Ventania Delta 26 ICB - DF
2º Biscaya I Delta 26 ICB - DF
3º Sir Peter Blake Delta 26 ICB - DF

Observação: Há um pedido de reparação pendente a ser julgado 
pela Comissão de Protesto - formada pela Federação Náutica de 
Brasília, responsável pelos campeonatos do DF, com o apoio do 
Iate Clube de Brasília.

Inscrições abertas para a Escola 
de Desportos Náuticos

Boa notícia para os Iatistas que gostam de praticar 

Para garantir a vaga no curso escolhido, basta o 

e efetuar o pagamento. Cabe ressaltar que coletes 
salva-vidas, barcos e pranchas são oferecidos pelo Iate 

oferecidos pelos próprios professores, especialistas em 
cada modalidade, também sem custo adicional.

CONFIRA MAIS DETALHES SOBRE OS CURSOS:
CANOA

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

VELA ADULTO (ACIMA 
DE 15 ANOS) 

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

WINDSURF 
(ACIMA DE 12 ANOS) 

Com o instrutor Caetano. É necessário ligar para o 
telefone (61) 98127-6256 e agendar a aula.
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ESPORTES
Comunicado aos Sócios

Individuais e Náutica solicitam aos pais e responsáveis 
das crianças matriculadas nas Escolinhas Esportivas do 
Iate Clube que observem, com muita atenção, o que prevê 
o artigo nove do Regulamento dos Projetos Esportivos, a 
saber: 

disposição nas Secretarias das modalidades.

falta anotada na folha de frequência.

§ 2º - O aluno que exceder a 25% (vinte e cinco por 

do Projeto, sendo acionada a lista de espera, sob controle 
da Secretaria da modalidade.

§ 3º - Caberá ao professor da modalidade o controle 
de frequência e o encaminhamento à Secretaria de 
Esportes/Náutica do Relatório Mensal de Presença (RMP).

É importante que todos cumpram as normas 

desconfortável. Contamos com a sua colaboração!

CULTURAL

Escultura Flotilha recebe nova 
pintura

e Logística e da Diretoria de Engenharia realizaram um 
minucioso trabalho de limpeza e pintura, com esmalte 

à vela e a todos os velejadores do Clube.

Localizada no gramado em frente à Secretaria Social, 
na parte externa do Iate, a arte chama a atenção de quem 
passa pelo local. Inclusive, após a nova pintura dada à peça, 

Feita em aço, a obra foi idealizada pelo arquiteto e 

6,30 metros de altura e tem seis metros de comprimento 

inauguração foi em agosto de 2002 e, segundo Marcos, “foi 
um presente aos Iatistas e ao esporte da vela em todo o 

Mineiro de nascimento, carioca de criação e 
brasiliense de coração, Marcos França foi aluno e grande 

diversas obras espalhadas pela cidade como os painéis das 

Sebastião.

França é amigo do também artista Omar Franco, cuja 

em aço, a peça foi pintada em esmalte sintético vermelho 
para contrastar com o verde da vegetação existente no Iate 
e com o Lago Paranoá.

Na obra, o escultor Omar Franco buscou retratar a 
força que o vento parece exercer ao trazer movimento 
à superfície rígida e pesada, imitando as velas içadas de 
pequenos barcos que enfeitam essa bela paisagem todos 
os dias.

NÁUTICA

Convocação para uso de vaga de 
embarcação

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 dois 
veleiros no pátio da Marina do Iate. O sócio convocado 
poderá trazer sua embarcação 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.
P/1861 José Carlos Izidro Machado Veleiro de 32 pés
P/2670 Eduardo Rodrigues da Silva Veleiro de 16 pés

o autor da obra, Marcos Decat França, fez questão de 
agradecer pessoalmente ao Comodoro Flávio Pimentel; ao 
Diretor Cultural, Flávio Schegerin Ribeiro; e à vice-Direto-
ra, Sílvia Frabetti, pelo excelente resultado.
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FUTEBOL
Grade horária de jogos

Se você é fã de bola, os jogos de futebol do Iate, para 
Sócios acima de 16 anos, acontecem quatro vezes na 

Para participar dos jogos, não é necessário fazer 

tenha interesse em participar ou esclarecer dúvidas, entre 

Acima de 16 anos Terça-feira, a partir das 19h

Acima de 16 anos Domingo, a partir das 9h30

Acima de 40 anos Sábado, a partir de 9h30

Acima de 45 anos Quinta-feira, a partir de 19h

*Os jogos aos domingos estão previstos para iniciar 
no segundo semestre de 2021.

IATE SOLIDÁRIO
Emiate entrega alimentos às 
instituições

Na última quinta-feira, 27 de maio, o 1º vice-
Comodoro, Maurílio Santinello, a presidente do Emiate, 

entregaram roupas, calçados, brinquedos, livros e alimentos 

Boa parte dos donativos veio da campanha “Iate 

Monte Moriá, a Creche Criança Cidadã do Varjão, a 

Bezerra de Menezes.

Maurílio Santinello agradeceu aos Sócios e às 

feitas pelo Emiate, especialmente neste período de crise 

SINUCA

ENGENHARIA

Reformas das churrasqueiras são 
concluídas

as obras de modernização das churrasqueiras P9 e P10. 

gourmet totalmente reformulados e modernos.

Os funcionários estão trabalhando também na 
restauração das cadeiras dos espaços. Segundo o Diretor 
de Engenharia, Fausto Carneiro, a proposta é deixar todas 
as churrasqueiras prontas para uso dos Sócios assim que o 



JORNAL DO IATE Edição nº 22, 29 de maio a 04 de junho de 20216

ANIVERSARIANTES
29/05 -

30/05 -

Bertazi Viana, Cláudia Mércia Ramos Batista, 

Boaventura

31/05 -

Teixeira Ramos e Thomas Paris Caldellas 

01/06 -

02/06 -
Paiva Mello, Carmen Lúcia Borges Negrães, Lúcia 

Viveiros de Carvalho, Moisés Tito Lobo Furtado, 
Rodrigo Sousa Troncha, Renato Dias de Carvalho, 

03/06 -

Nogueira de Souza, Luciana Maria Rocha Moreira 

04/06 -

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e MarketingDIRETORES DO DIA

29/05/2021 (Sábado)
Luciane Zanella

30/05/2021 (Domingo)
Maria Cecília Moço

Juliana Bezerra Espíndola Guerreiro, Patrícia Gomes da Silva, Alexandre Lemos Bernardes, Vanessa Queiroz Souza, Bruno Guerra Neves da Cunha Frota e Cláudia Mendes Magalhães
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


