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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE: IATE CLUBE 
INVESTE EM POLÍTICAS COM O VIÉS SUSTENTÁVEL
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CLIMA

SÁBADO

Fonte: Inmet

Criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 
o Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado 
no dia 5 de junho e tem por finalidade criar 

uma postura crítica e ativa em relação aos problemas 
ambientais existentes no planeta.

Há vários anos, o Iate Clube de Brasília adota 
ações sustentáveis no dia a dia como uma maneira de 
conservar o meio ambiente e, também, de incentivar a 
Família Iatista e sua rede de contatos na reflexão sobre 
suas ações.

Entre as várias iniciativas que o Clube realiza, 
destaca-se a reciclagem, uma ação do Iate rumo à meta 
do Lixo Zero, que consiste no máximo aproveitamento 
e correto encaminhamento dos resíduos recicláveis, 
indiferenciados e orgânicos. Uma empresa foi 
contratada para fazer a destinação adequada dos 
resíduos, conforme determina a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS).

A valorização das áreas verdes também está entre 
as práticas ambientais do Iate. Além da catalogação de 
todas as plantas do Clube, quando necessário, a equipe 
do jardim realiza a supressão de espécies que não 

condizem com o nosso bioma e, imediatamente após, 
fazem o plantio das plantas que integram o cerrado. 
Tudo é cultivado no viveiro interno, gerando ainda mais 
economia.

A economia dos recursos naturais está presente 
diariamente por todo o Clube, como os cuidados em 
relação ao consumo consciente de água e energia. Como 
parte do Programa de Eficiência Energética do Iate, por 
exemplo, boa parte dos chuveiros dos banheiros do 
Clube já está contando com o aquecimento solar.

A educação ambiental é outra premissa adotada 
internamente. No Ciate, as garrafas pets foram 
reutilizadas para servir de estojo para os alunos e, 
aproveitando o gancho, os professores reforçam com 
as crianças a necessidade de racionalizar os recursos, 
contribuindo para um mundo mais sustentável.

“Estamos determinados a fazer a nossa parte, não 
apenas em nossas próprias operações, mas também 
junto aos nossos stakeholders, de forma a contribuir 
com um mundo sustentável para as futuras gerações”, 
afirma o Comodoro Flávio Pimentel.

15º C MÍN
29º C MÁX

Sol com algumas nuvens. Não chove. 

16º C MÍN
30º C MÁX

Sol com algumas nuvens. Não chove.
DOMINGO
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EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 08/2021

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 23 de junho de 2021, às 
15h, no auditório do edifício multifunções, propostas comerciais observando o menor 
preço, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA PARA A FONTE INFANTIL DO IATE CLUBE 
DE BRASÍLIA.

O Edital completo e demais especificações estarão à disposição dos interessados no sítio 
eletrônico www.iateclubedebrasilia.com.br.

Brasília, 4 de junho de 2021.

LUCIANE ZANELLA
Presidente da Comissão

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 015/2021

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso 
de suas atribuições estatutárias e regimentais, em conformidade com o inciso IX do art. 
16 do Regimento Interno do Colegiado,
R E S O L V E: 
Designar o Conselheiro Nato PAULO CÉSAR SIQUEIRA BIRBEIRE, a Conselheira Efetiva 
NÍDIA MARLENE FERNANDES e o Conselheiro Efetivo EDUARDO ERIC MARTINS 
DE TOLEDO para, sob a Presidência do primeiro, compor a Comissão que irá analisar 
proposta de Regulamento do EMIATE – Encontro Master do Iate, aprovada na Reunião 
Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 12 de maio de 2021.
 

Brasília, 02 de junho de 2021.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

EDITAL DE LICITAÇÃO

CONSELHO DELIBERATIVO

GESTÃO
Ex-comodoros visitam o Clube

Na última semana, o Comodoro Flávio Pimentel 
recebeu os ex-Comodoros Rudi Finger, Edison Garcia, Edson 
Mendonça, George Raulino, Ennius Muniz, Nelson Campos 
e Paulo Aurélio Quintella para tratar de assuntos relativos à 
gestão do Clube.

Na ocasião, foi descerrada a placa do ex-Comodoro 
Rudi Finger, complementando a galeria de ex-Comodoros 
presentes no Plenário do Conselho Diretor. 

SQUASH

Atletas do Iate garantem vagas no 
brasileiro

Entre os dias 27 e 30 de maio, foi realizada, na Capital 
Squash Center, a Etapa Seletiva do Centro-Oeste para 
definir os atletas que participarão das finais do Campeonato 
Brasileiro de Squash neste mês em São Paulo. 

Aproximadamente 100 jogadores competiram no 
torneio, dentre os quais vários Iatistas. Vejam quais foram os 
atletas que garantiram suas vagas para as finais.

“Parabenizamos todos os atletas que buscam a saúde 
por meio do esporte! Muito popular em vários países, o 
squash é uma modalidade de alto rendimento capaz de 
melhorar o estado de espírito, reforçar o coração e ampliar 
a condição física, combinando intensidade e agilidade”, 
explica a vice-Diretora de Squash, Clarissa Avila. 

Mais informações sobre a prática deste esporte no Clube 
poderão ser obtidas na Secretaria de Esportes Individuais 
pelo telefone 3329-8153.

MASCULINO
Sub 23 - João Vitor
6ª Classe - Matheus Frabetti

FEMININO
Master 30B - Clarissa Avila

ESPORTES
Comunicado aos Sócios

As Diretorias de Esportes Coletivos, Esportes 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: 

Art. 9º - A Grade de Horários das aulas ficará à 
disposição nas Secretarias das modalidades.

§ 1º - Haverá tolerância de até 15 (quinze) minutos 
para o ingresso do aluno na atividade iniciada, findo a qual 
o aluno ficará impedido de participar da aula e terá falta 
anotada na folha de frequência.

§ 2º - O aluno que exceder a 25% (vinte e cinco por 
cento) de faltas no mês, sem justificativa, será desligado 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 disciplinares 
a fim de evitar qualquer situação desconfortável. Contamos 
com a sua colaboração!
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JUDÔ
Iatistas conquistam ótimos resultados em campeonato regional

A 1ª etapa do Campeonato Brasiliense de Judô, evento organizado pela 
Federação Metropolitana de Judô (FEMEJU), foi realizada no dia 29 de maio, no 
Ginásio de Esportes de Múltiplas Funções da Candangolândia.

Presentes na abertura do evento, o presidente da Confederação Brasileira de 
Judô (CBJ), Silvio Acácio Borges, e o presidente da FEMEJU, Luiz Gonzaga Filho, 
foram presenteados pelo professor do Iate Eduardo Costa Pereira com exemplares 
do livro “60 Anos de Iate Clube de Brasília – Um Sonho Realizado”.

Vários atletas de Brasília e de outros dois estados participaram das disputas. 
Confira abaixo como se saíram os judocas Iatistas. Parabéns a todos!

SUB 13 FEMININO
Meio 
médio 

Vitória Lameiro da Costa Reis - 2°lugar

SUB 13 MASCULINO
Pesado Tiago Amaral Bayma - 2° lugar

SUB 15 MASCULINO
Meio 
médio 

Gustavo Amaral Bayma - 3° lugar

SUB 18 MASCULINO
Meio 
leve

Matheus de Paula M. T. de Moraes – 5° 
lugar

SUB 21 MASCULINO
Meio 
leve

Lucas Leandro Wall Bruno - 7° lugar

Leve Carlos Mateo Wall Bruno - 5° lugar - Mark
Médio Davis Almeida Júnior - 3° lugar

PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Sustentabilidade - Energia Limpa e o 
Meio Ambiente

O dia 29 de maio foi definido como o Dia Mundial 
da Energia, como forma de conscientizar a sociedade 
do uso de energia limpa e a importância do consumo 
com racionalidade. A partir daí, cresce a necessidade 
de se caminhar para as alternativas de geração limpa e 
renovável como forma de colaborar na preservação do 
meio ambiente. Já no dia 5 de junho, neste sábado, é 
comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. 

As duas celebrações serem tão próximas tem razão 
de ser, considerando que a mudança da matriz energética 
é um passo importante para a preservação ambiental. 
Em todo o mundo, a migração para a energia limpa e 
renovável avança rapidamente, de forma a diminuir 
a dependência de fontes não renováveis. No Brasil, a 
energia hídrica é a principal fonte utilizada, porém, até 

CONSELHO DELIBERATIVO

por ficar sujeita às oscilações climáticas, quando secas 
prolongadas acabam encarecendo o seu fornecimento, 
outras matrizes energéticas vêm ganhando espaço, em 
especial a eólica e a fotovoltaica.

No Distrito Federal, temos a energia solar como 
grande aliada. Brasília tem períodos longos de seca sem 
nuvens e grande insolação, solo plano e propício para a 
instalação de usinas de geração com captação solar.

Em 2017, à época como Comodoro do Iate, 
propusemos inovador projeto de geração fotovoltaica 
para o Clube, levando à vultosa redução de seu gasto 
de energia adquirida, com a economia da conta de 
R$ 1,5 milhão para cerca de menos de R$ 500 mil 
por ano. Como maior projeto de sustentabilidade já 
executado no Clube, teve foco na eficiência energética 
e os investimentos, na ordem de R$ 3 milhões, foram 
oriundos do Programa de Eficiência energética da CEB. 
O programa foi implementado na gestão seguinte e 
inaugurado em 2020. Esse foi um passo inovador, mas é 
preciso retomar a agenda de eficiência energética como 
iniciativa voltada à sustentabilidade no Iate.

Como forma de ampliar o uso da energia limpa, 
levarei à discussão no nosso Conselho Deliberativo 
sobre o incentivo à mobilidade urbana com veículos 
que reduzam emissões, bem como a regulamentação 
no clube para a instalação, nos estacionamentos, de 
eletropostos para carregamento de veículos híbridos ou 
elétricos. Também se torna importante a permanente 
sensibilização dos Sócios e colaboradores a respeito 
da redução do consumo de energia, em especial em 
momento que se fala em crise hidrológica e redução de 
geração em decorrência da falta de chuvas.

Dar continuidade a essas iniciativas sustentáveis é 
imprescindível para que possamos oferecer à próxima 
geração de iatistas um clube que cuida, preserva e 
caminha em paz com a natureza e o meio ambiente.

Edison Garcia
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NÁUTICA

Velejadores participam de clínica 
com especialistas

Taça Cri Cri da Classe Snipe

Campeonato do DF da Classe Finn

O Iate Clube de Brasília realizou, entre os dias 27 e 
30 de maio, uma clínica para os velejadores da Classe 
Optimist e da Vela Jovem. Foi um treinamento intenso de 
quatro dias ministrado pelos técnicos da empresa Velejar, 
Ricardo Paranhos e Alexandre Paradeda, e assessorado 
pelos técnicos Matheus Steytler e Gabriel Raulino.

A ação teve como objetivo fazer com que os 
velejadores absorvessem os conhecimentos dos 
treinadores envolvidos e aplicassem as técnicas 
aprendidas.

Durante a clínica, além de diversos treinamentos 
em água, também foram elaborados, junto aos atletas, 
os calendários estruturados de treinos e competições 
que os velejadores seguirão até o final do ciclo em suas 
respectivas equipes.

“Certamente, todos aprenderam muito nesses quatro 
dias de treinamento e este foi só o pontapé inicial de um 
longo trabalho que iremos desenvolver internamente. 
O Iate tem um potencial enorme para se transformar 
no Clube nº 1, tornando-se uma referência na vela de 
competição. Fico com a consciência tranquila ao deixar 
um nome de peso como o do treinador Ricardo Paranhos 
no comando dos treinamentos”, afirmou Alexandre 
Paradeda, velejador olímpico, campeão mundial e 
mentor da clínica realizada.

A clínica faz parte do novo programa de treinamentos 
desenvolvido para a categoria de base do Clube, cujo 
escopo é aumentar o nível técnico dos atletas realizando 
muitas horas de treinamento em água e em terra. Dessa 
maneira, cada flotilha da base está sendo desenvolvida 
com o propósito de transformá-las em flotilhas sólidas e 
de referência.

Hoje e amanhã, 5 e 6 de junho, acontece a Taça 
Cri Cri da Classe Snipe, em homenagem ao sócio 
honorário Cezar Augusto da Silva Castro, um dos 
grandes incentivadores da vela no Iate Clube de Brasília. 
As largadas estão previstas para às 13h30, no sábado, e 
às 9h30, no domingo.

Para mais informações, entre em contato pelos 
telefones (61) 3329-8748/8747.

O Iate Clube de Brasília realizará nos dois próximos 
finais de semana (05, 06, 12 e 13 de junho) o Campeonato 
do DF da Classe Finn. Neste sábado (05) e no domingo 
(6), as largadas estão programadas para às 9h30.

Informações adicionais poderão ser obtidas na 
Secretaria Náutica pelos telefones 3329-8747/8748 ou 
pelo site do Clube: www.iateclubedebrasilia.com.br/
nautica 
ATENÇÃO, SÓCIO!
Troca dos armários

Informamos aos Associados que, a partir do dia 14 
de junho de 2021, os armários da piscina semiolímpica 
serão recolhidos e ficarão à disposição dos usuários na 
Secretaria de Esportes Individuais para a retirada dos 
seus pertences.

Os Sócios que possuem armários alugados, mas 
que ainda não realizaram a troca do antigo pelo novo, 
podem fazê-lo o quanto antes. Mais informações pelo 
telefone 3329-8753.
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PATRIMÔNIO NATAÇÃO

Participe do leilão interno do Iate 
Clube

Nadadores se destacam em torneio 
da FDA/DF

A Diretoria de Patrimônio e Suprimentos promoverá, 
na modalidade presencial, o segundo Leilão de Bens do 
Iate Clube de Brasília. A oferta de lances será no dia 16 
de junho, a partir das 14h, no Salão Social. 

Destinado somente aos Sócios e aos funcionários, 
esta edição terá lotes de mobiliários e sucatas. Os bens 
arrematados deverão ser pagos imediatamente após o 
leilão em dinheiro, PIX, transferência bancária ou título 
(no caso dos Sócios). 

Os lotes estarão disponíveis para visitação no Salão 
Social, nos dias 14 e 15 de junho, das 9h às 11h30 e das 
13h às 15h30.

Mais informações pelo telefone (61) 3329-8809.

Após mais de um ano longe das piscinas de 50m, os 
atletas do Iate participaram, nos dias 28 e 29 de maio, 
do I Torneio de Natação da Federação de Desportos 
Aquáticos do Distrito Federal (FDA/DF).

O evento aconteceu em parceria com o Sesi de 
Taguatinga, que cedeu as instalações para que os 
atletas pudessem competir em segurança, respeitando 
o protocolo de segurança contra a disseminação do 
coronavírus. 

A Federação concedeu medalhas para os três 
primeiros colocados nas categorias mirim, petiz, infantil 
e absoluto. Os atletas do Iate trouxeram para a casa 20 
medalhas de ouro, 18 de prata e 11 de bronze. 

Fábio Costa, head coach da equipe Iatista, avalia 
os resultados como excelentes, tendo em vista o tempo 
que a maioria dos nadadores passou longe das piscinas 
longas. “Foi um evento importante para eles irem se 
acostumando, tendo em vista o Torneio Centro e os 
campeonatos nacionais que acontecerão no segundo 
semestre”, considera.

Disputas em terras goianas

O Circuito Anapolino de Futsal, realizado em Anápolis/
GO, começou no dia 30 de maio. As equipes Sub 9 e Sub 11 
do Iate Clube de Brasília fizeram as suas estreias no torneio 
sob o comando do professor Francklin e do coordenador 
Gilson.

Boa sorte aos nossos atletas!

FUTEBOL

EMIATE
Venha participar da Caminhada da 
Amizade
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TÊNIS

Circuito Interno de Tênis

No último final de semana, aconteceram as finais da 1ª, 
2ª e 3ª Classes Masculina do Circuito Interno de Tênis do Iate 
Clube de Brasília. 

Gilson Luz, Diretor de Esportes Individuais e vice-
Diretor de Tênis, explica que o tradicional evento foi 
dividido em etapas para não gerar aglomerações, em 
respeito aos protocolos de biossegurança estabelecidos para 
a modalidade. 

Ao todo, 170 tenistas participaram desta segunda etapa. 
Após acirradas disputas, sagraram-se campeões:

1ª CLASSE MASCULINA
Campeão: João Rafael Vice: Davi Silva

2ª CLASSE MASCULINA
Campeão: José Márcio Vice: Marcelo Klimkevicz

3ª CLASSE MASCULINA
Campeão: Diogo Gomes Vice: José Francisco

ANIVERSARIANTES
05/06 - Francisco da Silva Coelho, Rachele Ferreira 
Rosmo, Sônia Rosenberg, Francisco Pinheiro Rocha, 
Daniel Cardoso Danna, Esdra Pereira Ramos Chaer, 
Bruno Bezerra Winge, Ricardo Luís Peixoto Leal, Elmo 
Baeta Mendonça, Francisco Pereira de Medeiros, Kaio 
Fontana Sampaio, Anna Carolina Resende Maia Garcia, 
Cristiane Beatriz A. Tormin Alves, Priscila de Castro 
Pinheiro Oliveira 

06/06 - Marco de Vito, Edna Ferreira Maciel Cardoso, 
Marcelo Augusto da C Castello Branco, Pushkin Pires 
Leal, Cláudia Bomtempo, Fernando Pochyly da Costa, 
Alexander Iwanow de Barros, Fernando Fontana, Heloísa 
Helena T. Camargo, Adriano Gonçalves Barbosa de 
Castro, Daniel de Alencar Tavares, Fábio Póvoa de Souza 
e Júlio César de Araújo                                                  

07/06 - Marcela Figueira de M. Nevares Castro, Jacques 
Maurício Ferreira V. de Melo, Felipe Gontijo Neves, 
Frederico Mancuso Attie, Dalete Bastos de Melo Maia, 
Márcia Maria Barros Moreira, Heloísa Marrara Chaves 

Hewitt, Paulo Roberto de Souza Dutra, Gesilda de Moraes 
de Lacerda Ramalho, Maria Paula Mendes Filpo Carneiro, 
Marina Rodrigues da Cunha Barreto Vianna, Valter 
Egídio da Costa, Isabela Conde Watanabe, Bruno Chaves 
Salomão e Nilo Arthur Ericsen Ferreira

08/06 - Alexandra Mariah Taveira de Almeida, Gustavo 
Queiroz Uchôa, Mariana Borela Prates, Alexandre Maduro 
de Abreu, Marcos Fernando Fontoura dos S. Jacinto, 
Cleuton Ferreira Soares, Milene Goulart Valadares, Valéria 
Maria de Araújo, Nelson Oliveira Vilalva Ribeiro, Enio 
Duarte Pinto, Cristina Cascaes Sabino, Ignácio Camillo 
Alvares Navarro, Michel Mont Corniglion, Paulo Sérgio 
Vilches Fresneda e Pettra Ruskaia de Santana Crispim

09/06 - José Bernardo Caetano A. Brandão, Guilherme 
Magalhaes Bezerra, Willyam Bosco Pereira Mazon, 
Priscilla de Almeida e Castro Argollo, Augusto Romulo 
Cavalcanti de Medeiros, Cristiana de Alencar Lameiro da 
Costa, Edward Lúcio Vieira Borba, André Luís Marques de 
Barros, Daniel Braga da Silva, Maria Paula Sobral Velloso, 

João Carlos Silva Pereira Júnior, Zuleide Gonçalves 
de Aragão, Ludmila de Almeida Alexim Fidelis, Maria 
Virgínia Barbosa de Vasconcelos, Marco Aurélio Garoni 
de Oliveira, Luciana dos Reis Velloso Kalume, Renato 
Santos Argollo, Marcos Abreu Torres, Edgard Cerqueira 
Pinto Filho, Marcelo Américo Martins da Silva, Cláudio 
Luís Gonçalves Garcia e Paolo Salvioni

10/06 - Roberta Fonseca Santos Fernandes, Aloísio 
Tupinambá Gomes Neto, Guilherme Burjack Gabriel, 
Luciana Pato Peçanha Martins, Laila Moreira Machado, 
Beatriz da Cunha Salles Blanco, Cláudio Eduardo de 
Azevedo Pinto, Alexis Salomão Júnior, Fábio Barcellos 
e Albuquerque, Flávia do Espírito Santo Batista, Flávio 
Marcílio Moreira Sapha, Gisele Castello Branco Portes, 
Juliana Neves Duarte e Hugo Arnaldo Bicalho Júnior

11/06 - Amaury Celeri, Ruyter Ungarelli Borges, José 
Augusto P. de Oliveira, Eduardo Lycurgo Leite e Adriana 
Oliveira Azevedo Almeida.

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e Marketing
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Setor de Clubes Esportivos Norte, Trecho 2, Conjunto 4, Brasília-DF
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DIRETORES DO DIA

05/06/2021 (Sábado)
Silvia Cristina S. Frabetti
 06/06/2021 (Domingo)

 Carlos Henrique Borges

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Laura Zuza Perdigão, Percy Baptista Soares Neto, Clara Carolina Auvray Guedes, Tatiana Marques Porto, Kerlin Schmidt da Silva, Rubens Tavares de Lima Junior, Leonardo Cunha Neves e Djacyr  

Cavalcanti de Arruda Filho 
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

CLUBE DE CORRIDA 

Segundo Longão Solidário arrecada 
cestas básicas

No último sábado, dia 29 de maio, o Clube de Corrida 
realizou o segundo longão solidário para arrecadação de cestas 
básicas que serão doadas à população carente do Distrito 
Federal.

A vice-Diretora de Corrida, Ana Paula Mantovani, afirma 
que os atletas estão dispostos a ajudar e, em parceria com o 
Instituto Juntos pelo Bem, “as ações serão realizadas sempre no 
último fim de semana de cada mês e todos os Sócios do Clube 
podem colaborar”.

Em breve, será realizada a primeira corrida interna do 
Iate Clube em 2021 e as inscrições serão feitas com a doação 
de cestas básicas para promover a ampliação das famílias 
beneficiadas.

DOL
Interdição do Parque Aquático

Entre os dias 7 e 16 de junho, as piscinas do Toboágua e da Baleia estarão interditadas, integralmente, para 
manutenção corretiva. Entretanto, nos dias 12 e 13 de junho, a piscina da Baleia será liberada para uso.


