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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

GESTÃO INVESTE EM MEDIDAS 
INTERNAS DE SEGURANÇA
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CLIMA

SÁBADO

Fonte: Inmet

O Iate Clube de Brasília precisa ser um ambiente 
seguro para a Família Iatista. Por isso, as ações 
desta gestão estão focadas no bem-estar, na 

saúde e na proteção dos Sócios, dos colaboradores e dos 
prestadores de serviços.

Neste sentido, várias ações já foram concretizadas. 
Entre as mais recentes, destaca-se a instalação das 
barreiras de proteção em acrílico nos balcões de 
atendimento dos concessionários - Bar dos Cunhados, 
Bar do Tênis, Bar da Peteca e lanchonete da Academia. 
Os demais pontos de alimentação receberão os itens em 
breve. 

A medida soma-se aos esforços de evitar a 
proliferação do vírus da Covid-19 dentro do Clube. Só 
para se ter uma ideia, além dos painéis, a administração 
aumentou os gastos com a aquisição de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) como luvas, gorros, máscaras, 
protetores faciais e capotes descartáveis.

“O avanço da imunização no DF já começa a 
apresentar resultados positivos, mas não podemos deixar 
os cuidados de lado. Por isso, é importante reforçar que 
o uso de máscara de proteção é obrigatório em todo o 
Clube”, alerta o Comodoro Flávio Pimentel.

Ele lembra ainda que, com a liberação das áreas 
comuns, como saunas e churrasqueiras, os Sócios precisam 
atentar-se ao cumprimento dos protocolos de biossegurança 
instituídos para os setores. “Com o apoio da Diretoria 
Médica, elaboramos documentos para todas as áreas do 
Clube, os quais consolidam orientações individuais e 
coletivas para que todos possam aproveitar o Iate com 
segurança”, detalha Pimentel. 

O Iate ainda foi parceiro do Governo do Distrito 
Federal e da Federação de Esportes Aquáticos do DF (FDA) 
ao disponibilizar a estrutura para que 104 nadadores, dos 
quais 37 eram Iatistas, fizessem o exame RT/PCR para 
detecção ou não da Covid-19. A delegação seguiu para 
Anápolis (GO), onde participa do Campeonato Centro-
Oeste de Natação.

Pensando em outro viés da segurança do Quadro 
Social, os marinheiros e os salva-vidas do Clube passaram 
por mais um curso de qualificação sobre primeiros socorros. 

“Trabalhamos para que o Clube seja seguro para todos 
em diferentes aspectos e continuaremos investindo em 
ações neste sentido. Mas é fundamental a contribuição 
de cada um para que não haja retrocessos e, assim, 
muito em breve, o Iate retome todas as suas atividades na 
integralidade”, finaliza o Comodoro.

12º C MÍN
24º C MÁX

Sol com algumas nuvens. Não chove.

11º C MÍN
25º C MÁX

Sol com algumas nuvens. Não chove.
DOMINGO
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ATO DA COMODORIA AC 31/2021
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 Social Sr. Carlos Henrique Borges Graciano – P/1087, 
para responder interinamente pela Diretoria Social, no período de 07 a 15 de 
julho de 2021, por motivo de ausência da titular.

Brasília, 28 de junho de 2021.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATO DA COMODORIA

GESTÃO

GESTÃO

A camisa e a máscara em homenagem aos 61 anos 
do Iate Clube de Brasília, bem como a camisa com o 
logo tradicional, estão à venda na Secretaria Social 
(concierge). O pagamento pode ser feito em dinheiro, 
transferência, título ou PIX - R$ 40 as polos e R$ 5 a 
máscara. Os tamanhos das blusas variam do PP ao XGG.

O Comodoro Flávio Pimentel e o Presidente do 
Conselho Deliberativo, Edison Garcia, fizeram uma visita 
ao Diretor de Regularização Social e Desenvolvimento 
Econômico da Terracap, Leonardo Mundim. Na 
pauta, discutiram, entre outros temas, o processo de 
regularização fundiária no DF.

Os diretores do Clube do Exército Alexandre Gindri 
Angonese, Amadeu Façanha e Miriano Valdoni Eder 
fizeram uma visita institucional ao Comodoro Flávio 
Pimentel e  ao Diretor de Esportes Individuais e vice-
Diretor de Tênis, Gilson Luz. O ex-Comodoro Nelson 
Campos acompanhou o encontro. 

Além de conhecerem toda a estrutura do Iate, os 
representantes quiseram entender um pouco mais sobre 
alguns projetos do Clube, como o programa de Eficiência 
Energética, e as modernas aquisições como a máquina 
escarificadora italiana utilizada nas quadras de saibro.

Camisa e máscara comemorativa à venda

Visita ao Diretor da Terracap

Diretores do Clube do Exército 
visitam o Iate

VÔLEI

A Escola de Voleibol do Iate oferece aulas de vôlei 
de quadra para crianças e adolescentes dos 7 aos 17 
anos. O esporte, um dos mais populares em todo o 
país, tem atraído cada vez mais adeptos dadas as suas 
características como dinamismo e trabalho em equipe.

No Iate, as aulas são ministradas pelo técnico 
Fernando Barreira que, ocasionalmente, realiza 
atividades coletivas, reunindo atletas de diferentes idades 
e níveis, para fazer avaliações e promover momentos de 
integração entre as equipes.

“Retomamos os trabalhos recentemente e estou 
muito orgulhoso do que estamos conquistando. Acredito 
que, no futuro, nossos alunos já apresentarão bons 
resultados”, avalia o professor.

Marcelino Vizeu, vice-Diretor de Voleibol, faz um 
convite à Família Iatista: “temos uma nova geração de 
atletas sendo construída nas quadras do Clube. Venha 
fazer parte dela”, finaliza.

Conheça a Escola de Vôlei do Iate

ERRATA

Diferentemente do informado na edição nº 26 do 
Jornal do Iate, as equipes de natação conquistaram o 
título de campeã na categoria Absoluto e vice-campeã 
na Mirim/Petiz no Campeonato Brasiliense de Inverno.

Campeonato Brasiliense de Inverno



JORNAL DO IATEEdição nº 27, 03 a 09 de julho de 2021 3

Comissão propõe normatização do Ciate
CONSELHO DELIBERATIVO

Em parecer, a ser aprovado pelo pleno, os membros sugerem alterações no Regulamento do Ciate para dar mais 
transparência, eficácia e amplitude

TÊNIS

O Time Brasil BRB, do qual o jovem Iatista Frederico Cabral faz parte, está 
convocado para a disputa do Sul-Americano 12 anos. A competição, envolvendo 
os melhores atletas da América do Sul na categoria, será realizada entre 12 e 17 
de julho, em Lima, no Peru, no Clube Rinconada.

O time masculino será formado por Rafael Gama (PR), Frederico Cabral (DF) 
e Felipe Mamede (DF). O capitão será Eduardo Catharino Gordilho, da Bahia. O 
técnico do Iate, Santos Dumont, lidera a equipe feminina formada por Ana Cruz 
(RS), Beatriz Rodrigues (AM) e Victoria Barros (SP). 

A competição é de grande importância para as categorias de base, já que 
representa uma oportunidade para os jovens tenistas representarem o país em 
uma competição por equipes. Por isso, além de competir pelos resultados, um 
dos principais objetivos é dar a chance para que os atletas se ambientem a este 
tipo de campeonato e possam se desenvolver ainda mais no esporte.

Rumo a Lima

Nesta semana, entrevistamos o Conselheiro Nato Paulo Birbeire sobre as 
proposições de melhorias consideradas no parecer acerca do Regulamento 
do Centro Infantojuvenil do Iate (Ciate), as quais ainda passarão pelo crivo do 
Conselho Deliberativo durante a próxima reunião ordinária. 

Birbeire é o presidente da Comissão Especial, da qual fazem parte ainda o 
Conselheiro Efetivo Carlos Alberto Cardozo e a Conselheira Efetiva Nídia Marlene 
Fernandes, que analisou a proposta de regulamentação do Ciate enviada pelo 
Conselho Diretor.

O objetivo destas entrevistas, conforme explica o Presidente do Conselho 
Deliberativo, Edison Garcia, é informar previamente aos Sócios os assuntos que 
serão tratados nas reuniões do pleno, tendo em vista que interferem diretamente 
nos serviços prestados ao Quadro Social pelo Clube.

Qual a importância do Ciate para um Clube como o nosso?

De suma importância não só para o Clube, mas também para a sociedade como um todo, tendo em vista que 
trabalha com o desenvolvimento psicossocial, pedagógico comportamental de inúmeras crianças e elas são o futuro 
do nosso país. Os Sócios têm muito apreço pelo Ciate, pois é uma iniciativa acertada que dura há 25 anos.

A Comissão se debruçou na análise do Regulamento do Ciate. O que é este documento?

Por oportuno, cabe ressaltar a importância dessa iniciativa do Conselho Diretor no sentido de aperfeiçoar e 
consolidar a Regulamentação do Ciate. Do ponto de vista estatutário, o Ciate é um instituto educacional vinculado 
diretamente à Comodoria, conforme consta do §2º do artigo 91.

Neste sentido, aproveitamos a oportunidade para apresentar a competência do Centro, ou seja, demonstrar a 
importância dele e dar ao gestor as diretrizes para que execute suas tarefas baseadas em um normativo legal. 

Portanto, o Regulamento nada mais é do que documento que trata dos direitos e deveres dos usuários e da 
administração, apresenta as competências do seu presidente, detalha questões administrativas e dá outras providências.

Após as análises e considerações, qual conclusão chegaram sobre o regulamento?

A peça enviada pelo Conselho Diretor era robusta, mas carecia de um aprimoramento. Com isso, procuramos 
elaborar normas mais objetivas que pudessem esclarecer todo e qualquer questionamento por parte dos usuários 
do Ciate, fazendo uma junção entre o que foi apresentado e o que consideramos ser de suma importância para um 
Regulamento amplo, eficaz e transparente perante os olhos de todos. 

Fizeram sugestões de melhorias ou outros apontamentos que deseja destacar?

Além da retirada de itens que envolvam a proposta pedagógica, pois este documento deve ser elaborado à parte 
e a cada ano letivo, e da inclusão das competências do Presidente do Ciate, sugerimos: a extensão dos serviços do 
Centro aos dependentes de empregados do Iate, limitado a dois, mediante autorização do Comodoro, com desconto 
de 50% no valor da mensalidade; o acúmulo legal das funções de Comodoro e Presidente do Ciate; o oferecimento dos 
serviços do Ciate a entidades públicas e privadas, em que exista interesse do Clube na parceria, por meio de convênio 
a ser aprovado pelos Conselhos; entre outros pontos. 
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NÁUTICA

Após quatro regatas realizadas de 4.7 e três de 
Standard, o Campeonato do DF da Classe Laser Standard 
e 4.7, iniciado nos dias 26 e 27 de junho, tem o seguinte 
resultado preliminar:

Hoje e amanhã, 3 e 4 de julho, acontece o 
Campeonato da Flotilha 516 de Snipe. As largadas 
estão previstas para às 13h30, no sábado, e às 9h30, no 
domingo.

Para mais informações, entre em contato com a 
Secretaria Náutica pelos telefones 3329-8747/8748.

As regatas terão continuidade neste final de semana 
(3 e 4 de julho). As largadas da Classe Laser Standard 
estão programadas para sábado e domingo, ambas às 
9h30, e para o 4.7, às 13h30, no sábado, e no domingo, 
às 9h30.

Resultado parcial do Campeonato 
do DF da Classe Laser Standard e 4.7

Campeonato da Flotilha 516 da 
Classe Snipe

 LASER 4.7
1º Júlia Sampaio ICB-DF
2º Juliana Alves de Seixas ICB-DF
3º Felipe Lima CNC-RJ

LASER STANDARD
1º Bruno Lóssio ICB-DF
2º Felipe Rondina ICB-DF
3º Felipe Nóbrega ICB-DF

SERVIÇO MÉDICO
Atendimento médico durante as 
férias de julho

A Diretoria Médica comunica que haverá atendimento 
médico aos frequentadores do Clube de segunda a sexta-
feira, das 9h às 13h; e, aos sábados, domingos e feriados, 
das das 9h às 13h e das 14 às 17h, durante todo o mês de 
julho de 2021.

Lembramos que são aceitos atestados de médicos 
externos ao serviço, desde que conste assinatura e carimbo 
do médico emitente.

CLUBE DE CORRIDA

O Clube de Corrida promoverá no dia 31 de julho, 
sábado, às 7h, a primeira corrida interna do Iate Clube de 
Brasília no ano de 2021.

O evento contará com a presença de, no máximo, 80 
corredores. Serão atendidas todas as normas sanitárias de 
distanciamento para eventos dessa natureza.

A corrida de 5 km terá início na pista externa do Iate 
(concentração na Portaria do Tênis) e, em seguida, os atletas 
adentrarão ao Clube, finalizando a prova no Quiosque do 
Atleta, próximo à orla do Lago Paranoá.

Serão premiadas as categorias geral feminino e 
masculina e também por idades: até 39 anos, de 40 a 59 
anos e acima de 60 anos.

Os Sócios integrantes do Clube de Corrida poderão se 
inscrever entre os dias 3 e 9 de julho. Os demais Associados 
terão data diferenciada para as inscrições: de 10 a 14 de 
julho. 

Para concretizar a participação na Corrida do Bem, 
basta preencher a ficha de inscrição na Secretaria de 
Esportes Individuais e entregar uma cesta básica.

Segundo a vice-Diretora de Corrida, Ana Paula 
Mantovani Siqueira, “o objetivo será atrelar o evento 
esportivo e a ação social destinada a arrecadar cestas 
básicas para o Instituto Juntos pelo Bem”.

Inscrições abertas para a Corrida 
do Bem
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ESPORTES

A Diretoria de Esportes Coletivos comunica aos 
Sócios que, de 17 de julho a 1º de agosto, haverá recesso 
para as seguintes modalidades: futebol (escolinha e 
equipe); futsal (escolinha e equipe); voleibol; beach 
tennis; e basquete.

Nos dias 5 e 6 de julho, a Secretaria de Esportes 
Coletivos passará por uma reforma na parte interna. 
Sendo assim, o atendimento presencial será feito na 
Tribuna do Futebol ou pelo telefone (61) 9. 9942-5754, 
falar com Ubirajara ou Anna Géssica.

Recesso das Escolinhas de Esportes 
Coletivos

Atendimento aos Sócios

TÊNIS DE MESAJUDÔ

Em dois torneios do circuito de Brasília de tênis de 
mesa, nas etapas de maio e de junho, o Iate já mostra o 
resultado do desenvolvimento da modalidade.

Seus atletas, todos alunos na escola do Iate, 
trouxeram quatro medalhas para o Clube, após as 
participações no 36º Torneio FitPong e no Torneio Aberto 
de Tênis de Mesa.

No Torneio FitPong Kids, Dante Mancebo foi 
o campeão, ficando Vinícius de Lima com o vice-
campeonato. Já no Torneio da AABB, Davi Haje 
conquistou o 2° lugar e Bernardo Peixe o 3°.

No dia 26 de junho, a Federação Metropolitana 
de Judô (FEMEJU) realizou a 2ª Etapa do Campeonato 
Brasiliense de Judô, no ginásio de esportes da 
Candangolândia. 

A equipe Iatista foi representada por sete atletas das 
categorias Sub 13, 15, 18 e 21 e Sênior, que competiram 
com judocas de diferentes regiões do país. 

O Iate Clube parabeniza a todos pelos excelentes 
resultados.

Atletas do Iate se destacam no 
circuito do DF

2ª Etapa do Campeonato Brasiliense 
de Judô

SUB 13 FEMININO
1º Luana Ceresa Neves Ligeiro
3º Vitória Lameiro da Costa Reis Meio médio

SUB 13 MASCULINO
3º Tiago Amaral Bayma Pesado

SUB 15 MASCULINO
3º Gustavo Amaral Bayma Meio médio

SUB 18 FEMININO
3º Maria Eduarda de Castro Meio pesado
5º Fernanda de Castro S. Lunkes Meio leve

SUB 21 MASCULINO
7º Mark Davis Almeida Júnior Médio

SÊNIOR
7º Mark Davis Almeida Júnior Médio
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ANIVERSARIANTES
03/07 - Riezo Silva Almeida, Fernanda Lindoso de 
Araújo, Luciano Mancuso da Cunha, Josino Carvalho 
Cordeiro, Leila Puccini Secunho, Jorge Salim Caied 
Júnior, Kamilla Nascimento Fernandes, Estevão 
Augusto de Oliveira Castro, Moacir Araújo Machado 
Dias Filho, Lydio Celso Safe Carneiro Jr., Ailton Antônio 
de Moraes, Ricardo José Soavinski, Mauro Francisco 
de Andrade Filho, Roberto Wassita Curi, Renata Silva 
Almendra, José Olímpio Filho, Spartacus Eduardo 
Bottaro Marques, Daniel Cambraia Danzig, Mônica 
Pereira Garcia e Sandro Pereira Aucélio                                                      

04/07 - Daniela Borja R. dos Santos, Marcos Vinícius 
Mendonça Ferreira Lima, Charles Thomas Brindeiro, 
Fernando Lopes Coelho, Renan Barra Cid, Márcia 
Gonçalves Chaves, Márcio Valério Barbosa de Oliveira, 
José Antônio Goulart, Kátia Pinto de Amorim, Bonfim 
Abrahão Tobias, Rodrigo Leonel Lages, Adriano 
Fatureto Jerônimo, Mônica Quintella Faria, Luiz Motta 
Nardelli e Ricardo Jorge da Rocha

05/07 - Roberta Maria Gurjão Lott Cauceglia, Paula 
de Castro Bicalho, Gervásio Tobias da Silva, Luciane 
Zanella, Ronaldo Vieira Teles, Luiz Victor de Luca 
Propato, Renata Silva Espírito Santo Fernandez, Aldo 
Matos Moreno, Diomar Corrêa da Costa Neto, Pedro 
Henrique Ramalho Gomes, Nora Elizabete Bueno 
Silva, Charles Kelday F. de Miranda Filho, Ênio Vidigal 
Oliveira, Ana Cristina de P. Vieira e Fernanda Nardelli 
de Carvalho Cardim 

06/07 - Paulo Dolabela de L. e Vasconcelos, Leonardo 
Lima Chagas, Mário Antônio A. Horta Barbosa, 
Carlos Eduardo Pedretti Andrade, Fernando Baldresca 
Vinhadeli Lambert, Maurício Mustefaga, Felipe 
Nóbrega Marques, Maria Luiza Augusto da Silva e 
William Santos da Silveira                                              

07/07 - Adriana Marcondes Amaral, Alexandre Lucho 
Langer, Ernesto Carneiro Preciado, Paulo César Lopes 
P. Lima, Lander Sampaio de Souza, Lisa Marini Ferreira 

dos Santos, Bruno Henrique de Araújo, Yanne Cardoso 
T. de Nogueira e Adriana Maria D. Godoy Carvalheiro                                        

08/07 - Mariana Pannunzio de Queiroz, Brenda Gale 
Paulino Sarkis, Renato Duarte Lobo Furtado, Leonardo 
de Araújo Marques, Tiago Falcão Silva, Vânia Lúcia 
Gimenes C. Peppe, Rafael Lameiro da Costa Rocha, 
Sérgio Kury, Carmen de Azevedo V. e Gonçalves, 
Ricardo Macedo, Renato Alencar Porto, Adriana Villela 
de Souza Araújo, Ibrahim Abdul Hak Neto, Maria Adyr 
Salasc Nobre de Almeida, Elizabeth Lopes Bastos e Luís 
Felipe Galeazzi Franco

09/07 - Tomas Malheiros Borges, Andreza Oedenkoven 
V. Rodrigues, Maria Cristina de M. A. Guimarães, Flávio 
Mello Baars Miranda, Marco Antônio Coelho Dias, 
Landerson Princivalli de A. Campos, Vera Olívia Gomes 
Guimarães, Maria Paula Barros Fialho Grisi, Thiago 
Costa Dal Secchi e Renata de Mayrinck

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

03/07/2021 (Sábado)
João Alfredo de Uchôa
04/07/2021 (Domingo)

 Ronaldo Vieira Teles

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Raquel Medeiros Bastos Roriz Barros,  Jaqueline Mainel Rocha de Macedo, Eduardo Machado Dias, Karina Rocha Martins, Natercia Maria de Oliveira, Pedro Moacir 

Rigo Motta, João Gabriel Morais de Queiroz, Ana Carolina Peixoto Finageiv, Fernanda Chateaubriand Duarte Gargiulo, Suelen Brandes Marques Valente, Clara Vimieiro 
Saabor, Marcia Jeovania Ramos

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

As inscrições para o Concurso de Fotografia, promovido 
pela Diretoria Cultural, foram prorrogadas até o dia 2 
de agosto. Com o tema ‘Fotografia Inédita Registrando 
a Prática Esportiva no Iate Clube de Brasília’, a ação é 
destinada aos Sócios do Iate e seus dependentes, sejam 
fotógrafos profissionais ou amadores. A ficha de inscrição e 
o regulamento estão disponíveis no site do Iate (https://www.
iateclubedebrasilia.com.br/concurso-de-fotograria/)

Mais informações pelos telefones 3329-8759/3329-
8721 ou presencialmente no Memorial do Iate (Iate TV).


