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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

VELEJADORES SE DESTACAM NO 25º CAMPEONATO 
SUDESTE BRASILEIRO DA CLASSE LASER RADIAL E 4.7 
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Fonte: Inmet

Entre os dias 3 e 6 de junho, o Iate Clube do Rio 
de Janeiro foi sede do 25º Campeonato Sudeste 
Brasileiro da Classe Laser Radial e 4.7. A competição 

reuniu 41 atletas na Baía de Guanabara.

O Iate Clube de Brasília foi representado pela 
equipe Iatista composta pelos atletas Felipe Rondina, 
Júlia Sampaio, Rafael Trindade e Johann Fenselau, além 
do técnico Gabriel Raulino.

O Clube parabeniza todos os velejadores pelo 
excelente desempenho, especialmente, Felipe de Santa 
Ritta e Rondina pela conquista do 1º lugar na Classe 
Laser Radial e Júlia Vilas Boas de Azevedo Sampaio, 
campeã na Classe Laser 4.7.

Esta foi a primeira vez que os atletas competiram 
com os barcos adquiridos por meio do Edital nº 7 do 
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), o qual o Clube 
recebeu recursos para atualizar e modernizar os parques 
esportivos destinados aos atletas em formação, na forma 
do Programa de Formação de Atletas do CBC.

Júlia conta que a vitória foi uma grata surpresa, 
pois as condições no mar são sempre mais difíceis. 

“Preparei-me muito para esta competição com várias 
horas de treinos na água com o técnico Gabriel Raulino, 
além da parte física, realizada na Academia por meio 
do programa de treinamento para os atletas do Iate”, 
detalha a velejadora que, agora, se prepara para o Sul-
Americano da Classe Laser, a ser realizado em setembro.

Felipe Rondina acredita que as várias horas de treino 
na água com a flotilha animada fizeram diferença para 
que a equipe chegasse animada ao campeonato. “Fiquei 
muito feliz e realizado com a vitória no Rio! Velejar lá 
é um pouco diferente pelas condições de maré e do 
vento, mas conseguimos nos adaptar muito rápido a isso. 
Os resultados mostram que o projeto do Clube está no 
caminho certo”, analisa Rondina.

Ele também irá se preparar para o sul-americano 
de setembro, bem como para o Campeonato Brasileiro, 
que acontece em novembro, em Porto Alegre. “Vou tirar 
apenas alguns dias de descanso e voltar com foco total 
rumo a esses dois títulos. Oportunamente, agradeço o 
apoio do Iate, do técnico Gabriel Raulino, do GDF e 
da Allcatrazes, pois estão sendo fundamentais nessa 
campanha”, finaliza Felipe.

16º C MÍN
25º C MÁX

Pancadas de chuva à tarde e à noite

15º C MÍN
27º C MÁX

Pancadas de chuva à tarde e à noite
DOMINGO
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IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DIRETOR

Decisão nº 04/2021

O CONSELHO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de das atribuições estatutárias 
que lhe confere o inciso VII do art. 43 e parágrafo 3º do mesmo artigo, combinado com o 
inciso IV do art. 56 do Estatuto do Clube, e, considerando que na 14ª Reunião Ordinária do 
Conselho Diretor, realizada em 07 de junho de 2021, deliberou sobre a retomada do título 
P/1043,
RESOLVE
Art. 1º. Aplicar a pena de exclusão, por inadimplência, com perda da condição de integrante 
do quadro social, ao sócio patrimonial proprietário Sr. G. B. - P/1043, cujo título fica, a partir 
desta data, revertido ao Iate Clube de Brasília.

Brasília, 07 de junho de 2021.

FLAVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

TEMÍSTOCLES GROSSI
Diretor Secretário

ATO DA COMODORIA AC 26/2021
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,
R E S O L V E
DESIGNAR o Vice-Diretor Administrativo do Espaço Saúde Sr. MARCELO 
VERANO SILVA – P/0229, para o cargo de Vice-Diretor de Beach Tênis, sem 
prejuízo de suas atuais atribuições.

Brasília, 08 de junho de 2021.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 27/2021
GESTÃO 2020/2023

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XVIII 
do artigo 91 do Estatuto do Clube,
R E S O L V E
DESIGNAR o retorno do Diretor de Esportes Náuticos, licenciado no Ato da Comodoria AC 
24/2021, Sr. GUILHERME RAULINO – R/147, às atividades da Diretoria de Esportes Náuticos, 
voltando o Vice-Diretor de Vela Sr. ALEXANDRE FIGUEIREDO DE FREITAS – P/1583, às suas 
atuais atribuições.

Brasília, 09 de junho de 2021.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 25/2021
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,
R E S O L V E
EXONERAR, a pedido, o sócio patrimonial Sr. ALEXANDRE JOSÉ AMARAL FERREIRA – 
P/1343, do cargo de Vice-Diretor de Beach Tênis.

Brasília, 08 de junho de 2021.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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, Efetivos e Suplentes Convocados, com direito 
a voz e voto, para a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, prevista no art. 76, II, do Estatuto, a ser 
realizada no dia 21 (vinte e um) de junho de 2021, segunda-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 – Deliberar sobre a proposta da Comodoria de revisão do Orçamento do exercício de 
2021.
Item II – Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo os Pareceres da Comissão 
Permanente de Inovação, Governança e prática de Conformidades (compliance), referentes às 
seguintes matérias propostas pelo Conselho Diretor: 

a) Regimento Interno da Comissão de Licitação; e
b) Programa de Tecnologia da Informação e Inovação 2020/2023 - PTII.  

Item III – Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo o Parecer da Comissão Permanente 
da Área Esportiva, referente à proposta do Conselho Diretor de revisão do Regulamento dos 
Projetos Esportivos do Clube.
Item IV - 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, 
a reunião acima referida terá caráter reservado, isto é, somente poderá ser assistida pelos 
integrantes do Conselho Deliberativo e do Conselho Diretor.

Brasília, 9 de junho de 2021. 

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

EDITAL DE LICITAÇÃO

CONSELHO DELIBERATIVO

EMIATE 

GESTÃO

Aprenda a tocar violão

Administradora do Plano Piloto 
visita o Iate

Emiate inicia mais uma campanha

Aprender a tocar um instrumento pode ser, além 
de prazeroso, muito benéfico à saúde, pois colabora na 
melhoria da qualidade de vida, aliviando o estresse, a 
depressão e a ansiedade. 

Os principais benefícios de fazer aulas de violão 
são o aumento da capacidade de memorização e da 
coordenação motora; a melhora das habilidades de 
gestão do tempo e de organização; a habilidade de 
trabalhar em equipe; e o combate à timidez. A prática 
pode, ainda, evitar a surdez ou perdas auditivas e expõe 
o aluno a novas diversas culturas.  

A idade não importa, é apenas um número, nunca 
é tarde para aprender a tocar violão. Se você estiver 
motivado e determinado o suficiente, com organização 
e dedicação, tudo é possível. 

Por estes e outros motivos, o Emiate oferece 
aulas de violão para crianças (a partir de 12 anos), 
jovens e adultos, às terças-feiras, das 18h às 19h, para 
intermediários, e das 19h às 20h, para iniciantes, sempre 
em respeito ao protocolo de biossegurança estabelecido 
para o setor. Ficou interessado? Mais informações pelos 
telefones 3329-875/8815.

Na última quinta-feira, 10, a administradora do 
Plano Piloto, Ilka Teodoro, esteve no Iate para uma visita 
de cortesia ao Comodoro Flávio Pimentel. A reunião foi 
acompanhada pela vice-Comodoro Cecília Moço e pela 
vice-Diretora de Corrida, Ana Paula Mantovani.

Ilka Teodoro elogiou o trabalho realizado pela atual 
gestão, especialmente no que se refere à valorização e 
ao incentivo que o Iate oferece aos atletas, sejam eles 
iniciantes ou veteranos.

O projeto Amigos Voluntários, coordenado pelo 
Emiate, solicita a colaboração de todos os Sócios para 
que sejam arrecadados itens de higiene pessoal como 
sabonete, escova de dente e creme dental. Os donativos 
serão enviados às instituições cadastradas no Emiate. 

Os itens deverão ser entregues na Coordenação do 
Emiate, localizada no 1º andar do Edifício Multifunções. 
Mais informações pelos 3329-8745/8813.
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Pareceres da Comissão de Governança impulsionam inovação no Iate
CONSELHO DELIBERATIVO

Nesta e na próxima edição do Jornal do Iate, traremos uma matéria, 
em formato de entrevista, com os presidentes das Comissões do Conselho 
Deliberativo, os quais apresentarão aos Sócios os assuntos que serão deliberados 
na reunião do pleno no dia 21 de junho.

A iniciativa, segundo o Presidente do Conselho, Edison Garcia, é que cada 
Comissão explique a sua visão sobre o tema, com base no parecer formulado 
pelos membros, mostrando aos Associados como tem sido tratadas algumas 
questões que impactam diariamente o Clube.

A pauta da primeira entrevista será a Comissão de Governança, Inovação 
e Compliance (GIC) do Conselho Deliberativo, composta pelos Conselheiros 
Edward Borba, André Carrara e Helton Costa e visa propor avanços e mecanismos 
de suporte à governança da atual gestão. 

Neste primeiro semestre, a pedido do Presidente Garcia, a Comissão se 
debruçou sobre duas pautas estratégicas: tecnologia e aquisições. Veja na 
entrevista a seguir o balanço que Borba (foto) faz dos resultados alcançados até 
o momento.

Em seu primeiro parecer, a Comissão avaliou o Programa de Tecnologia da 
Informação e Inovação (PTII). Quais são os avanços propostos pela Comodoria? 

A tecnologia é fator crítico de sucesso de todas as organizações modernas. No Iate, ela nos afeta desde a chegada 
ao Clube até a prestação de contas aos Associados. O PTTI se mostrou uma peça madura e consistente, que cuida, 
concomitantemente, da sustentação tecnológica e das inovações necessárias para garantir a melhor experiência do Iatista 
com os serviços do Clube. 

O programa define eixos e projetos estruturantes de segurança lógica e física, como a migração do parque tecnológico 
para a nuvem, a desburocratização e a eficiência administrativa com assinaturas digitais de documentos e a adequação à 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que trarão a segurança jurídica e técnica da gestão de informações e processos 
do Clube.  

No eixo da inovação, o PTII prevê a modernização de diversos serviços e da infraestrutura tecnológica, bem como 
a criação de ferramentas de inteligência de negócios para melhor subsidiar a tomada de decisões do Clube, baseada em 
análise de dados em futuro próximo. 

Qual foi o entendimento da Comissão? 

Na análise, a Comissão GIC identificou como oportunidade de melhoria ao PTII a complementação da gestão 
orçamentária dos projetos, bem como o refinamento da priorização das ações em seu cronograma ao longo do triênio. 
Acreditamos que a gestão está no caminho certo da inovação tecnológica, que já vem trazendo alguns frutos do trabalho 
para o Associado. 

E em relação ao segundo parecer? 

O segundo parecer abordou as aquisições, função crítica dentro do Iate, posto que realiza centenas delas por ano. 
A demanda tratava, especificamente, de uma adequação no Regimento Interno, acerca das atribuições da Comissão 
Permanente de Licitação (CPL), a fim de suprir a lacuna regulamentar identificada pela atual gestão. Em suma, propunha 
uma ordenação procedimental dos trabalhos da CPL.  

A Comissão GIC concluiu que a medida atendeu ao objetivo específico e fez breves sugestões. Entretanto, também 
viu a oportunidade de ampliar a discussão sobre uma modernização mais profunda do modelo de aquisições do Iate. 

As proposições sugeridas visam dar mais celeridade aos processos de compras?  

A Comissão fez um benchmarking de estratégias de aquisição adotadas por clubes de expressão nacional e 
confirmou que o Iate precisa investir na modernização de seu processo. Atualmente, a regulamentação do Clube é típica 
de aquisições públicas, com excesso de ritos para todas as compras, sem autonomia de alçadas de autorizações aos 
gestores para compras corriqueiras, o que torna ineficiente o processo geral no cotidiano.  

Somos uma associação privada; podemos e devemos adotar práticas mais eficientes que garantam a agilidade e a 
economicidade nas compras do Iate, sem perder a segurança. A proposta é deixar processos licitatórios mais elaborados 
para grandes aquisições e obras que demandam ritos mais pesados. 

Qual balanço a Comissão faz sobre este primeiro semestre de trabalho? 

É o começo dos trabalhos da Comissão. Esperamos continuar os trabalhos ao lado da gestão, dialogando e buscando 
soluções conjuntas para a modernização e a melhoria dos serviços do Clube para o Associado, cuidando sempre da boa 
governança de nosso patrimônio.

Conselheiro Edward Borba, que preside a Comissão, faz análises sobre pareceres de pautas estratégicas 



JORNAL DO IATE Edição nº 24, 12 a 18 de junho de 20214

Outro item histórico do Clube é 
a lanterna náutica afixada no “Farol 
JK’’ na entrada do Restaurante do 
Farol. A peça foi doada ao Clube 
em 1993 pela Marinha do Brasil, 
durante o mandato do Comodoro 
Paulo Quintella, por intermédio do 
Comandante Altineu Pires Mingues, 
em razão da sua admiração pelo Iate 
e da grande amizade que nutria com 

os conselheiros iatistas Marcos Carraca e Filinto Pacheco, 
este último Diretor de Esportes Náuticos da época.

Originária da Suécia, estima-se que a lanterna 
tenha mais de 100 anos. O item pertencia ao Centro de 
Auxílios à Navegação Almirante Moraes Rego.

Presente também no nosso acervo histórico marinho 
está a bússola de um navio rebocador que integrava a 
frota do Porto de Salvador. Segundo o Comodoro Flávio 
Pimentel, que doou a peça ao Iate em 2011, o item tem 
mais de 50 anos. O objeto está afixado na escada do 
Espaço Gourmet da Náutica, cujo projeto arquitetônico 
foi idealizado e dado ao Clube pelo Sócio Filinto.

VÔLEI

PARTICIPE

CULTURAL

Nas quadras do Iate História e navegação

A cada dia, o vôlei de praia do Iate tem ganhado 
cada vez mais adeptos. A escolinha oferece aulas para 
crianças a partir dos 7 anos e, em 2021, foi criada a 
turma para Sócios a partir dos 15 anos.

No início do mês, o técnico Fernando Barreira 
promoveu um amistoso momento de integração com 
os jogadores de diferentes idades e seus familiares. A 
ideia, segundo ele, é mostrar que o vôlei é um esporte 
democrático, que pode ser praticado por pessoas de 
diferentes idades. 

Marcelino Vizeu Calvo, vice-Diretor Voleibol, 
convida os Associados para participarem de uma aula 
experimental. 

Mais informações sobre o esporte podem ser 
consultadas na Secretaria de Esportes Coletivos pelo 
telefone 3329-8783.

Você conhece as histórias que há por trás dos 
objetos náuticos que ornamentam o Clube? Já falamos 
sobre a âncora que ornamenta a entrada do Iate e, agora, 
apresentaremos alguns fatos sobre outras peças que 
compõem a nossa história.

Uma bomba de gasolina antiga pode virar um farol? 
Sim, é perfeitamente possível! A ideia veio do Sócio já 
falecido Oswaldo de Oliveira Marcondes, que doou a 
peça importada ao Clube em 1962. O atual farol do 
cais da náutica é, na verdade, um bomba de gasolina 
adaptada para ser o Farol de Navegação do Iate dada a 
semelhança entre as peças. 

Em junho de 1981, na gestão do ex-Comodoro 
Paulo Rubens de Moraes Jardim, o Farol do Cais recebeu 
o nome do seu idealizador, Marcondes, um grande 
incentivador da vela, principalmente da Classe Pinguim.
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SINUCA

NÁUTICA

Torneio celebrou os 61 anos do 
Clube

Atenção quanto às regras do 
Regulamento Interno do Setor 
Náutico

Resultado parcial do Campeonato 
do DF da Classe Finn

Resultado da Taça Cri Cri da Classe 
Snipe

Regatas Solitário e Ele & Ela

O tradicional Torneio de Sinuca Conselho Diretor, 
em homenagem ao aniversário do Iate, aconteceu entre 
os dias 29 de maio e 6 de junho, reunindo 22 jogadores 
divididos em dois grupos: 12 participantes na Classe 
Ouro (regra inglesa) e dez participantes na Classe Prata 
(regra brasileira).

A Diretoria de Esportes Náuticos alerta aos 
Sócios usuários de boxes quanto ao que determina o 
Art 16 - “Os boxes deverão ser utilizados para guarda 
de equipamentos e materiais das embarcações do 
associado, além de ferramentas e utensílios em geral.

§ 1º - É proibida a utilização dos boxes e 
armários para a guarda de inflamáveis ou substâncias 
tóxicas ou perigosas, os quais, se for o caso, deverão 
ser colocados em locais adequados, definidos pela 
Diretoria de Esportes Náuticos”.

As primeiras quatro regatas, das oito programadas, 
do Campeonato do DF da Classe Finn, foram realizadas 
nos dias 5 e 6 de junho. Vejam o resultado parcial:

As regatas terão continuidade neste final de semana 
(12 e 13 de junho). As largadas estão programadas para 
às 9h30 (sábado) e às 9h45 (domingo). 

A Taça Cri Cri da Classe Snipe, em homenagem 
ao Sócio Honorário Cezar Augusto da Silva Castro, 
aconteceu nos dias 5 e 6 de junho, após quatro regatas 
realizadas. Confiram abaixo os vencedores:

Neste sábado, 12, acontece a Regata Solitário, na 
qual o velejador comanda um veleiro cabinado sozinho. 
A largada será às 13h30, no Cota Mil Iate Clube de 
Brasília (raia sul), com chegada no Iate Clube de Brasília 
(raia norte).

No domingo, 13, a Regata Ele & Ela, em homenagem 
ao Dia dos Namorados, terá largada às 9h30, em frente 
ao Iate Clube de Brasília, e chegada no Cota Mil Iate 
Clube de Brasília. 

Faça já sua inscrição pelo site do Clube: www.
iateclubedebrasilia.com.br/nautica

Parabéns a todos os participantes!

1º Lucio Macedo / Guilherme Poleto ICB - DF
2º Sérgio Muller/ Walter Muller ICB - DF
3º Cezar Castro / Guilherme Carrijo ICB - DF

1º Juliano Rosas ICB - DF
2º Giorgio Bottin AABB
3º Joacir Júnior ICB - DF

APÓS ANIMADAS DISPUTAS, SAGRARAM-SE CAMPEÕES:
CLASSE OURO

1º Joaquim Gomes

2º José Eloá Cavalheiro

3º Eduardo Brescianini

Classe Prata
1º Irani Barbosa

2º Celso Tadeu Afonso

3º Roberto Costa
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ANIVERSARIANTES
12/06 - Paulo Ricardo Braga Coutinho, Expedito Barbosa 
Júnior, Osvaldo Lacerda Moreira Júnior, Paula Maria 
Lara de Souza Queiroz, Eliane Margarete Fava, Carlos 
Augusto Lopes Barbosa, Gerson Oliveira Penna, Claiton 
Vaz Barbosa, Fernando Antônio Rocha Gonzaga, Rodolfo 
Mariozi dos Santos Souza, Daniela Franca Barreto, 
Roosevelt Alves F. Leadebal Júnior, Paula Vellasco 
Vassallo Garófalo, Amnon Josef Reisman, Leonardo Vilela 
de Melo, José Carvalho de Araújo, Rafael Paulo Soares 
Pinto e Valter Deperon                                                            

13/06 - Patrícia Serejo de Jesus, Frederico Fenelon 
Guimarães, Nilson Oliveira Silva, José Bonifácio Carreira 
Alvim, Patrícia Santana Couri, Arnaldo Hilário Viegas 
de Lima, Ricardo Antônio Mamede, Marconi Antônio 
de Souza Filho, Danniel da Rocha Muniz e Raphael da 
Rocha Muniz                                                    

14/06 - Paula Fernanda dos Santos Sanches, Rodrigo 
Pereira de Almeida, Adriana Teixeira de Toledo, Cláudio 

Picanço da Silva Júnior, Henrique Ramos e Silva de Souza 
Lima, Sérgio Victor do Espírito Santo, João Felipe Oliveira 
Maione Alves, Ana Lúcia Coelho Romero Novelli, Lúcia 
Helena Canfield Pereira e José Sarney Filho                                                          

15/06 - Dorothy Hugueney Romero, Juliano Camargo 
Rosas, Jovana Marteletto Denipoti Costa, Caio Cícero 
Madrid Magalhães, Juliana de Aguiar Grossi, Manuel 
Vitorino Sousa Neto, Rodrigo Gouvea Cicutti, Márcia 
Lyra Nascimento Egg, Marcelo Cabrera da Silva e Renato 
Antônio Coutinho Bernardes                                          

16/06 - Pedro Salomão Neto, Humberto Carlos Sobral 
B. Correa, Marcelo Antônio Martins Almeida, Mariana 
Baptista Brandt, Thiago Stein de Melo e Sousa, Fernanda 
Paiva Motta N. Soares, Wanessa de Carvalho Miranda, 
Hermano Gonçalves de Souza Carvalho, Paulo Roberto 
Perez de Almeida, Ibraim Alves Vieira Filho, Antônio 
Eugênio Cavalcante Neto, Márcio Augusto Esmeraldo 
Montella, Arnaldo Amaral Gomes, Rogério Villas Boas 

Teixeira de Carvalho e Ricardo Villas Boas T. de Carvalho                                          

17/06 - Vladimir Meireles de Almeida, Mansueto de 
Araújo Nery, James Vilela Dantas Cavalcante, Daniela 
Ferreira de Matos, José Carlos Alves de Oliveira, Marcus 
Vinícius de Oliveira Palma, Leonardo de Araújo Coutinho, 
Caroline Quinaglia A. Costa Silva Brandi e Vânia Regina 
Gomes da Silva                                                

18/06 - Carlos Augusto Montandon Borges, Ivaldo 
Carvalho Gonçalves Lemos, Danilo Barbosa Sodré da 
Mota, Francisco Estrela de Medeiros Júnior, Moacir 
Mustefaga, Adalberto Cleber Valadão, Renato Lobão 
Ferreira, Fernando Nepomuceno Cesar, Andre Rodrigues 
Campos, Oscar Henrique C. de V. Vianna, Aline Raniero 
Fonseca Naoum, Eliane Mattioli Alves de Sousa, Haroldo 
Brasil da Luz Junior, Antônio Sérgio Graça Carvalho, 
Amarildo Barbosa Rodrigues, Leandro Vieira Cunha 
Botelho e Manoel Araújo Pinto 

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: Washington Macedo
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

12/06/2021 (Sábado)
Maria Cecília Moço 

13/06/2021 (Domingo)
 Moisés do Espírito Santo

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Andre Ferreira Leite, Maria Paula Ribeiro Marques, Suleica  Iara Hagen, Luis Tomas Azevedo de Mello, Gabriela da Cunha de Almeida, Hellen Jarjour Goes, Cristina Xavier, 

Ana Carolina Ribeiro Silva, Janaina Costa Shiraishi e Marilia Cardoso Pereira
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

FUTEBOL
Congraçamento dos campeões

No dia 2 de junho, foi realizada a cerimônia de 
premiação da Liga Candanga de Futsal, a qual a categoria 
2010 do Iate Clube de Brasília sagrou-se bicampeã do 
Distrito Federal. 

O evento ocorreu no auditório do Colégio Projeção, 
em Taguatinga, e foi restrito a representantes de cada uma 
das agremiações, dado o atual cenário de distanciamento 
social.

No dia 7, porém, o Comodoro Flávio Pimentel; o 
Diretor de Esportes Coletivos, Luciano Ponte; e o Diretor 
Jurídico, Juliano Frota, fizeram questão de prestigiar a 
equipe e fazer a entrega oficial do troféu e das medalhas 
à comissão técnica e aos atletas. 

A equipe, que teve a defesa menos vazada do torneio 
com apenas oito gols sofridos, contou, ainda, com três 
atletas eleitos para compor a Seleção do Campeonato: 
Breno Coimbra, João Árabe e Miguel Togawa - ala 
esquerda, ala direita e goleiro, respectivamente. Além 
disso, o técnico Francklin foi escolhido o melhor 
treinador pelo segundo ano consecutivo. 

Apesar das chances de alteração do calendário 
nacional, o Campeonato Brasileiro da modalidade está 
marcado para acontecer no mês de outubro, em São 
Luís/MA. Galgando voos ainda mais altos, a equipe 2010 
já começou a intensa preparação para o torneio, visto 
que garantiu vaga ao conquistar o título do DF. 

Já na equipe 2012, o atleta Luca Antonietti acabou 
o campeonato como artilheiro da categoria com nove 
gols. 

O Comodoro e o Diretor de Esportes Coletivos 
parabenizam o coordenador, o técnico e a cada um dos 
atletas do Iate Clube de Brasília que compõem o elenco 
2010: Miguel, Pedro Torres, Rafael Emrich, Rafael Souza, 
Lucas, João Árabe, Vinícius, Breno, Rafael Zuba, Felipe, 
Pedro Soares (Romarinho), André e Artur.


