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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

CONSELHO DELIBERATIVO DISCUTE E APROVA 
AVANÇOS IMPORTANTES PARA O CLUBE

INFORME SEMANAL DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA                                            EDIÇÃO Nº 26, 26 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2021

CLIMA

SÁBADO

Fonte: Inmet

Na última segunda-feira, 21, aconteceu, em formato 
híbrido, a Reunião Extraordinária do Conselho 
Deliberativo. O presidente do colegiado, Edison 

Garcia, conduziu os trabalhos, que contou com a 
participação de 35 Conselheiros presencialmente e 
outros 19 de forma virtual.

Na pauta, assuntos estratégicos relacionados 
à administração do Iate Clube, os quais afetam, 
diretamente, o dia a dia dos Sócios. Os temas foram 
apresentados nas duas últimas edições do Jornal do Iate, 
oportunidades em que entrevistamos os Conselheiros 
Edward Borba e Edward Cattete acerca das considerações 
amplamente discutidas entre os membros das Comissões 
que presidem. 

Durante a reunião, o pleno do Conselho Deliberativo 
analisou e aprovou, por unanimidade, os Pareceres da 
Comissão de Governança, Inovação e Compliance (GIC), 
referentes às seguintes matérias propostas pelo Conselho 
Diretor: o Regimento Interno da Comissão de Licitação; 
e o Programa de Tecnologia da Informação e Inovação 
2020/2023 - PTII.

Segundo Borba, presidente da Comissão GIC, o 

gestão, acerca dos procedimentos de aquisição adotados 
pelo Clube. Em suma, busca organizar a governança; 
melhorar e padronizar os processos internos; e tornar 

perene e permanente as ações relacionadas aos certames 
licitatórios.

No parecer, a Comissão elogiou o trabalho 
desenvolvido e fez pequenas observações pontuais na 
redação. Mas, ponderou que o Iate precisa investir na 
modernização de seu processo, dando mais autonomia 
de alçadas de autorizações aos gestores para compras 
corriqueiras. 

Oportunamente, o Comodoro Flávio Pimentel 
comentou que alguns passos já foram dados neste 

assinaturas digitais; o desenvolvimento do aplicativo do 
Clube; e a contratação de uma empresa para criação do 
chatbot do Iate. 

Entretanto, considerando que o PTII submetido ao 
Conselho Deliberativo não tem previsão de seu custo, 
o colegiado aprovou recomendação da comissão de 
que, em 45 dias, a Comodoria apresente um orçamento 
para as propostas de investimento em TI e o respectivo 
cronograma de execução. Sabe-se que investimentos em 
tecnologia demandam vultosos investimentos e se faz 
necessário um orçamento consistente para os próximos 
exercícios.

13º C MÍN
26º C MÁX

Sol com algumas nuvens. Não chove.

15º C MÍN
27º C MÁX

Sol com algumas nuvens. Não chove.
DOMINGO

CONTINUA NA PÁGINA 03
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ATO DA COMODORIA AC 30/2021
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 Vice-Diretor Administrativo do Espaço Saúde Sr. Marcelo Verano Silva – P/0229, 
para responder interinamente pela Diretoria do Espaço Saúde, no período de 28 de junho a 12 
de julho de 2021, por motivo de ausência da titular.

Brasília, 25 de junho de 2021.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

ATO DELIBERATIVO 003/2021
    
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 na Reunião Extraordinária, realizada no dia 21 
de junho de 2021, faz saber que o Colegiado resolveu: 

I. por unanimidade, aprovar a Ata das Reuniões Ordinária e Extraordinária de 29 de 
março de 2021.

II. por unanimidade, aprovar o Regimento Interno da Comissão de Licitação, nos 
termos do Parecer da Comissão Permanente de Inovação, Governança e prática de 
Conformidades (compliance), com a emenda do Conselheiro Eli Issa, no sentido 

licitação. 

III. por unanimidade, aprovar o Programa de Tecnologia da Informação e Inovação 
2020/2023 – PTII, nos termos do Parecer da Comissão Permanente de Inovação, 
Governança e prática de Conformidades (compliance), com a emenda do Conselheiro 
Nato Marcello Katalinic Dutra, no sentido de que o Iate adote medidas técnicas e 
administrativas para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, sendo 
concedido pela Comissão o prazo 45 (quarenta e cinco) dias, para que o Conselho 
Diretor apresente o orçamento para as propostas de investimentos em TI e o respectivo 
cronograma dessa execução para os próximos exercícios.  

IV. por maioria, aprovar a revisão do Regulamento dos Projetos Esportivos do Clube, nos 
termos do Parecer da Comissão Permanente da Área Esportiva, com as emendas do 
Conselheiro Efetivo Marcelo Teixeira Gallerani, no sentido de ajustar o regulamento 
ao Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; e do Conselheiro Nato Paulo César 
Siqueira Birbeire, no sentido de ser gratuita a participação do aluno em uma primeira 
modalidade esportiva e ser onerosa sua participação a partir da segunda modalidade. 
O Conselho Diretor deverá desenvolver estudos e propor valores para a Contribuição 
mensal para cada escola na proposta Orçamentária do exercício de 2022, que será 
deliberada pelo Conselho Deliberativo.    

Brasília, 22 de junho de 2021.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

ATO DA COMODORIA

CONSELHO DELIBERATIVO

ACADEMIA

Retorno das aulas de yoga e jiu-jitsu 

Encerramento das aulas ao vivo

A Direção do Espaço Saúde comunica aos Associados 
que serão retomadas as aulas de jiu-jitsu, no dia 1º de 
julho, e yoga, a partir de 5 de julho.

Cecília Moço, vice-Comodoro e Diretora do Espaço, 
explica que o retorno das modalidades só foi possível 
graças ao aumento do número de alunos matriculados. 
“O retorno era muito aguardado pelos alunos e estamos 
contentes porque, aos poucos, os Sócios estão voltando 
a praticar atividades físicas em um ambiente seguro, 
como é a nossa Academia”, ressalta Cecília. 

As aulas de yoga serão realizadas na Sala G3 da 
Academia e as aulas de jiu-jitsu serão realizadas no 
Espaço Dojo, no térreo do Edifício Multifunções. Os 
Sócios interessados podem fazer uma aula experimental 
para conhecerem melhor as modalidades. 

O Diretor Técnico da Academia, Martim Bottaro, 
esclarece que as aulas são exclusivas para os alunos 
matriculados na Academia e serão realizadas obedecendo 
todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades 
sanitárias, bem como aqueles determinados pelo Clube.

Para mais informações, entrem em contato com a 
recepção da Academia pelo telefone 3329-8755.

A Direção do Espaço Saúde também informa aos 
Sócios que, a partir do dia 1º de julho, as aulas ao vivo, 
realizadas pelo Instagram, serão encerradas.

Por oportuno, convidamos todos os Associados para 
conhecerem a grade horária da Academia e retomarem 
suas atividades físicas presenciais em um espaço 
moderno, bem equipado e seguro. 

Leia o QR Code e conheça todas as modalidades e 
os horários.

GESTÃO
    ebulC od adartne an oninimef euqoT

A vice-Comodoro Cecília Moço e a vice-Diretora 
Cultural, Sílvia Cristina Frabetti, deram uma repaginada na 
entrada principal do Clube. Além da troca do mobiliário, 
novas plantas foram instaladas no local.

Sílvia, que também é artista plástica, resgatou, no acervo 
do Clube, um belo quadro que retrata uma regata próxima à 
Ponte JK. A peça é de 2016 e fez parte da série de atividades 
alusivas à Exposição Artes ao Vento II.

Depois Antes

CLIQUE
AQUI

https://www.iateclubedebrasilia.com.br/academia-2/


JORNAL DO IATEEdição nº 26, 26 de junho a 02 de julho de 2021 3

TÊNIS

CAPA

Tenistas brilham em competições nacionais

Um dos mais importantes torneios de tênis do 
calendário brasileiro infanto-juvenil, a Copa São Paulo 
- Marília Silberberg, foi disputada em Mogi das Cruzes 

Após análises e discussões entre os membros, o plano 
foi aprovado por unanimidade, com as seguintes ressalvas: 
acréscimo dos respectivos orçamentos e fontes de recursos 
para os projetos elencados; e criação de um cronograma 
de planejamento que contemple o período integral da 

projetos em cada exercício e com os aportes necessários. 
Foi apresentada ainda uma emenda, a qual determina a 
previsão do plano quanto ao que prevê a Lei Geral de 
Proteção de Dados, tendo em vista o prazo legal para 
adequação das empresas à norma. A peça revisada deve 
ser enviada ao Conselho Deliberativo em 30 dias. 

Outro item da pauta gerou um debate enriquecedor 
entre o pleno: a atualização do regulamento das escolas 
esportivas do Iate, conforme proposta de revisão enviada 
pelo Conselho Diretor. De acordo com o Conselheiro 
Edward Cattete, presidente da Comissão da Área 

de apresentar soluções para alguns problemas crônicos, 

especial nas escolas de natação, judô, patinação, tênis e 
beach tennis.

“O custo das escolas esportivas representa um 

gratuidade atual coberta pela taxa de contribuição mensal 
paga por todo o Quadro Social. Essa realidade e as novas 

despesas decorrentes do aumento da capacidade das 
escolas foram consideradas pela Comissão”, apresentou 
Cattete.

Neste sentido, a Comissão propôs maior rigor no 
controle da presença dos alunos e a revisão da gratuidade 
nas escolas esportivas a partir de janeiro de 2022, passando 
a ser onerosa a inscrição dos alunos nas escolas.

Após ampla discussão entre os Conselheiros, 
colocada a matéria em votação, foram aprovadas, pela 
maioria do pleno, alterações na redação do regulamento 
e acatada a emenda de plenário apresentada, prevendo 
a gratuidade na primeira escola e onerosa a partir da 

Diretor e apresentados na peça orçamentária para 2022.

“Foi uma reunião produtiva, com a discussão de temas 
que trarão dinamismo e modernidade para o Clube. Além 
disso, tratamos a questão do regulamento das escolinhas 
esportivas, tema que suscita debates há alguns anos, mas 
sem grandes avanços. Esperamos que os Sócios ajudem a 
administração do Clube na redução do absenteísmo e das 

temos visto são turmas vazias por faltas, enquanto crianças 
aguardam uma vaga. Os investimentos em professores e 
equipamentos para as escolinhas são elevados. Elas são 
um orgulho para o Clube, mas as ausências recorrentes 

Presidente Edison Garcia.

Frederico Cabral Mariana Soares João Vieira

(SP) com pontos válidos para o ranking nacional.

Atletas de quase todos os estados brasileiros 
competiram em alto nível buscando pontos para 
ranquear, ritmo competitivo e motivação para os treinos. 
Cerca de 800 tenistas participaram da competição e o 
Iate Clube de Brasília foi representado por 12 atletas, que 
conquistaram excelentes resultados. Rafaela Guimarães 
(categoria 11 anos), Mariana Soares (categoria 14 anos) 

competição.

Outra delegação de cinco Iatistas, que seguiu para 
Salvador, também fez bonito na Copa FBT G1. Nela, 
Mariana Soares e João Vieira subiram ao topo do pódio 
nas categorias 14 anos e 16 anos, respectivamente, já 
Frederico Cabral foi vice-campeão na categoria 12 anos.
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NÁUTICA

Campeonato do DF de Laser STD e 
4.7

Regata Batalha Naval do Riachuelo

Convocação para uso de vaga box

O Iate Clube de Brasília realiza, neste e no próximo 

Laser Standard e 4.7. 

Neste sábado, 26, as largadas estão programadas para 
às 9h30 (Laser Standard) e 13h30 (Laser 4.7); no domingo, 
27, as largadas devem ocorrer às 9h30. A previsão é de bons 
ventos.

Informações adicionais podem ser obtidas na Secretaria 
Náutica pelos telefones 3329-8747/8748 ou pelo site do 
Clube (www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica)

Nos dias 19 e 20 de junho, o Clube Naval de Brasília 

resultados obtidos pelos atletas do Iate. Parabéns a todos!

Em atendimento ao artigo 5º (transcrito abaixo) do 
Regulamento Interno do Setor Náutico (RISN), a Diretoria 
de Esportes Náuticos comunica a concessão de direito de 
uso de vaga para box, próximo ao Deck do Comodoro 
na Marina do Iate. O sócio convocado poderá registrar o 
box no prazo máximo de sete dias, contados a partir desta 
publicação, lembrando que deve ser cumprido o disposto 
no artigo 16º do RISN.

Art. 5º – A disponibilidade de vaga e/ou de box será 
anunciada no boletim semanal do Clube e a concessão do 
direito de uso se dará conforme a antiguidade da inscrição 

por transferência hereditária, “inter vivos” de ascendente 
para descendente, ou vice-versa, ou entre Sócios, nos termos 
disciplinados neste Regulamento.

AVOB BRAVO | GRUPO REGATA

1º Flávio Martins Pimentel, Lúcio Macedo e Roberto 
Tenório

Adrenalina

3º Felipe Rondina, Alexandre Kronenberger, Felipe 
Meira, Johann Fenselau e Rhodolfo Mariozi

Mizú

AVOB BRAVO | GRUPO A
2º Ney Barros Aconchego

RANGER 22
2º Alexandre Freitas, Henrique Leite e João Zullo Tamanco

DINGUE 
1º Renato Lunetta /Paulo Lunetta

Nº TÍT. NOME DO SÓCIO TIPO
P/2114 Felipe Rocha de Morais Box Deck do Comodoro

PROTOCOLOS

No último dia 18, o Decreto nº 42.211/2021 autorizou o uso 
de churrasqueiras, saunas e salões de festas em clubes recreativos.

Importante lembrar que o uso desses espaços demanda 
atenção dos Sócios quanto ao cumprimento dos protocolos de 
biossegurança estabelecidos pela Administração do Clube.

Sendo assim, solicitamos que todos leiam as determinações 

Clube. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e tenha 
acesso aos documentos.

Uso de áreas comuns

CLIQUE
AQUI

https://www.iateclubedebrasilia.com.br/wp-content/uploads/2021/06/PDF-compactado.pdf
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NATAÇÃO

Iate conquista troféus no Campeonato Brasiliense de Inverno

Isabela David, Luiza Celidônio, Paula Vaz e Cibele Gomes

Isabela David e o head coach Fábio Costa

Miguel Garcia e o head coach Fábio Costa

Equipe Mirim/Petiz

QUADRO DE MEDALHAS
Ouro - 20 Prata - 18 Bronze - 23

        No último final de semana, foi realizado o Campeonato 
Brasiliense de Inverno de Natação Mirim/Petiz/Absoluto. Mais 
uma vez, a equipe do Iate brilhou nas piscinas, alcançando o 
título de campeão na categoria Absoluto e o de vice-campeão 
na Mirim/Petiz, além de outros importantes destaques. 

        O nadador Miguel Garcia bateu o recorde da prova de 
1500m livre e, pelo desempenho, ainda foi premiado como 
atleta mais eficiente da competição na categoria masculina; 
Isabela David também recebeu uma premiação pelo melhor 
índice técnico na categoria feminino - prova de 50m costas; e 
Luiza Celidônio conseguiu igualar o tempo na prova de 50m 
peito ao seu próprio recorde feito ainda na categoria infantil.

       Na prova de revezamento 4x50m medley, mais uma 
importante conquista: as atletas Isabela David, Luiza Celidô-
nio, Paula Vaz e Cibele Gomes bateram o recorde do campeo-
nato e do absoluto. 

        Segundo o head coach da equipe, Fábio Costa, o investi-
mento e o apoio da nova gestão do Clube para o esporte de 
alto rendimento já está trazendo resultados para os atletas da 
natação e crescimento da equipe como um todo.

        “Diariamente, trabalhamos para que a natação do Iate 
Clube seja excelência em Brasília desde a iniciação, assim 
como já é a melhor equipe de alto rendimento da capital 
federal'', ressalta a vice-Diretora de Esportes Aquáticos, Ignez 
David.

Esta ainda foi a primeira vez que os atletas do Projeto Touca 
Estrela participaram de uma competição e ajudaram na pontu-
ação das equipes Mirim/Petiz (atletas de 9 a 12 anos). 

        Para Ignez David, “é uma alegria imensurável ver as crian-
ças iniciando em competições oficiais. O trabalho de toda a 
equipe da escolinha merece o reconhecimento, afinal é nesta 
fase que tudo começa e as crianças vão despertando o interes-
se pelo esporte”, analisa.

        No comando dos pequenos no Projeto Touca Estrela está 
o técnico Klayton Negrão, que possui vasto conhecimento em 
formação de atletas de alto rendimento. “E, junto com a 
professora Mariel Carvalho, estão fazendo um excelente traba-
lho, do qual teremos, em breve, novos talentos se destacando 
e entrando no projeto Touca Estrela”, almeja a vice-Diretora.  



JORNAL DO IATE Edição nº 26, 26 de junho a 02 de julho de 20216

ANIVERSARIANTES
26/06 - Lilian Rocha de Deus, Paulo Roberto 
Gonçalves Ribeiro, Filipe Simas de Andrade, 
Marcela M. Cysne Rocha, Sebastião José da Silva 
Neto, Ferdimando Cerqueira, José Sarto Mendes 
Carneiro e Oswaldo Guy Machado de S. Castro

27/06 - Maria Cristina de Carvalho Ramos, José 
Luiz Rossi Júnior, Vítor Ribeiro Bandeira de Mello, 
Edmundo Starling Loureiro Franca, Carlos Alberto 
de O. Mansur, Rogério Fontes de Resende, Ivan 
de Faria Malheiros, Roberto de Azevedo Dantas, 
Renata Santos Miranda de Almeida, Maurício 
Alves Ribeiro, Victor Evangelista Andrade Silva, 
Priscila Pimentel Jacob, Luís Fernando Ramos 
Molinaro, Andréa Nogueira de M. Pereira Pinto, 
Geraldo Magela Leite Junqueira, Breiner Araújo 
Queiroz e Maurício Antônio Amaral Carvalho

28/06 - Leandro Santos Lobo, Tarcísio Vieira 

de Carvalho Neto, Denise Sankievicz, Luciana 
Ribeiro e Fonseca, Sueli Rodrigues Paes, Paulo 
Roberto Lacerda Mendes, Roberto Velloso Filho, 
Luiz Henrique Oliveira de Carvalho, Jairo Nóbrega 
Martinez, Rodrigo Fonseca dos Santos V. Ferreira e 
Janine Malta Massuda                                                    

29/06 - Jaqueline Stankovits M. de Souza, Raphael 
Luiz Nogueira da G. Silveira, Miguel Pedro de 
Vasconcelos Souza, Renata Neiva Pinheiro, Paulo 
Henrique de Oliveira, Gustavo Pinto Z. Ferreira, 
Fernanda Queiroz Bastos, Mariana Martins 
Mundim Tzemos, André de Almeida Simas e 
Manoel Carlos de Almeida Neto

30/06 - Pietro Lemos Costa, Luiz Gustavo F. M. 
de Freitas, Noemia Gualberto de Souza, Cássio 
Aviani Ribeiro, Paula Maria Pessoa de Abreu, 
Sergio Cozzetti Bertoldi de Souza, Kelly Cristina 

Fiel Saldanha da Gama, Ubajara Berocan Leite, 
Gabriel de Moura Siqueira e Fábio Castro Alves 
Ribeiro

01/07 - Elisa Cardoso Sarkis Simão, Alessandra 
Frota Cordeiro, Gustavo Henrique Lontra Neto, 
Carlos Ferreira Portilho, Sílvio Carlos Pimenta 
Jaguaribe, Cecília Husni Hanna de Lima, Fabiano 
Toni, Oraida Oliveira C. Tamanini, Edson Gondim 
Silvestre e Emília Chama Liutkeviciene 

02/07 - Rodrigo Bonna Nogueira, Camila 
Valadares Gertrudes Pereira, Marcelo Figueiredo 
Ribas, Natália Mello Rosa Braga, Daniela Farah 
Teixeira Raeder, Wilson da Silva Nunes Filho, 
André Gustavo Levi de Oliveira, Ian de Miranda 
Joels, Leandro Castro M. de Melo, José Eduardo 
Trevizoli, Adriana Cruz Soldi, Carlos Murilo E. P. 
de Carvalho e Paulo Varandas Júnior 

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e Marketing

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

26/06/2021 (Sábado)
Luciano Ponte de Oliveira 

27/06/2021 (Domingo)
 Ronaldo Vieira Teles

A Comissão de Sindicância Está Examinando As Seguintes Propostas De Admissão Ao Iate Clube De Brasília:
Ítalo Gonçalves de Lima, Fernanda Vieira Gonçalves da Costa e Silva, Andréa Campos Rodrigues Cunha, Amadeu Batista de Amorim Filho, 

Alexandre Morais de Carvalho, Rebeca Silva Gomes Jales, Saleh Ahmadsalem Alzaraim Alsuwaidi, Mônica Beatriz Golênia Souza, Maria Marta 
Corniglion, Arthur Octávio Bellens Porto, Adriana Moreira Tostes Ribeiro e Marcelo Lourenço Silva

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

CULTURAL

Concurso de Fotografia: inscrições 
prorrogadas

pela Diretoria Cultural, foram prorrogadas até o dia 2 

a Prática Esportiva no Iate Clube de Brasília’, a ação é 
destinada aos Sócios do Iate e seus dependentes, sejam 

o regulamento estão disponíveis no site do Iate (https://www.
iateclubedebrasilia.com.br/concurso-de-fotograria/)

Mais informações pelos telefones 3329-8759/3329-
8721.

EMIATE
Quem dança seus males espanta

Que a dança é uma poderosa estratégia no combate 
ao estresse; na melhora da autoestima e da coordenação 
motora; e na promoção do bem-estar físico e emocional, a 
maioria das pessoas já sabe.

Mas você sabia que, se a dança ainda for ensinada de 
uma forma divertida, os benefícios aumentam - e muito?! 
Isso porque rir ainda é um excelente remédio!

Diante de tantos benefícios, nada mais justo que 
oferecer aulas agradáveis à Família Iatista. O Emiate faz este 
trabalho junto com o professor Marcelo Amorim: todas as 
quartas-feiras, às 11h, tem aula de Ritmos.

Os encontros acontecem no espaçoso rinque de 
patinação, onde o distanciamento é respeitado, mas a 
motivação, a energia e a alegria estão sempre juntas!

Amorim convida todo o Quadro Social para uma aula 
experimental. “Além de todo o ganho físico e social, a dança 
promove uma conexão consigo mesmo. É como sempre 
digo: tem que sair da aula sempre melhor do que entrou. 
Venham experimentar”, convida o professor.


