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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

UMA ACADEMIA COMPLETA À 
DISPOSIÇÃO DO QUADRO SOCIAL
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CLIMA

SÁBADO

Fonte: Inmet

A Academia do Iate Clube de Brasília figura entre 
as mais bem equipadas e modernas do Distrito 
Federal. No espaço, amplamente arejado, os 

Sócios dispõem de tudo o que precisam para se exercitar: 
esteira, escada, estação de musculação, salas de treinos, 
pesos e acessórios.

Isso sem falar nas modalidades oferecidas como 
Iate Cross, cycling, treinamento funcional, power plate, 
ginástica localizada, ritmos, alongamento, abdominal, 
glúteo e coxa, entre outros. Em conjunto com as 
Diretorias Esportivas, a Academia ainda conduz o 
projeto de treinamento e preparação física dos jovens 
atletas do Iate. 

“Recentemente, também retomamos as aulas de 
yoga, com a professora Cibele Baena, e de jiu-jitsu, com 
o técnico Jorge Cunha. Importante registrar ainda outro 
diferencial: a Academia do Iate é uma das poucas do 
DF que oferece o pilates máquina dentro do valor da 
mensalidade, sem ser necessário ao Sócio pagar a mais 
pela sessão”, explica o Diretor Técnico da Academia, 
Martim Bottaro.

Ele ainda lembra que o espaço é frequentemente 
higienizado, além de ser fechado duas vezes ao dia para 
a completa desinfecção dos ambientes. “Temos uma 

preocupação extrema com todos, afinal, a Academia 
é sinônimo de saúde e qualidade de vida. Por isso, 
cumprimos todas as exigências dos organismos de 
saúde aliadas às determinações previstas internamente”, 
ressalta o Diretor.

Além disso, com a liberação do Governo do Distrito 
Federal para que os profissionais de saúde fossem 
vacinados, os professores da Academia do Iate receberam 
as doses dos imunizantes. 

Cecília Moço, 2ª vice-Comodoro e Diretora do 
Espaço Saúde, comenta que os Sócios têm colaborado 
ao manter o distanciamento social e utilizar máscaras. 
“Como deixamos álcool e papéis à disposição de todos 
na Academia, os próprios usuários fazem a higienização 
dos aparelhos antes de utilizá-los. Esta colaboração 
mútua torna o nosso ambiente ainda mais seguro”, 
garante Cecília Moço.

A Diretora convida a todos para retomarem suas 
atividades e, aqueles que ainda não conhecem todos os 
serviços da Academia, para comparecerem ao espaço 
para uma aula experimental. 

Mais informações na recepção da Academia ou 
pelos telefones 3329-8755/8777.

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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IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DIRETOR

Decisão nº 07/2021

O CONSELHO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA no uso de 
suas atribuições estatutárias e, considerando deliberações na 15ª 
Reunião Ordinária, biênio 2020/2023, realizada em 28 de junho de 
2021, sobre o Processo Administrativo n.º 07/2021, 
RESOLVE
Art. 1º. Pela aplicação da pena de SUSPENSÃO dos direitos estatutários 
à usuária de título patrimonial Sra. M. A. D.- US/0602, pelo período 
de 90 (noventa) dias, por conduta esculpida no artigo 39, inciso VIII, 
cuja punição prevista é a pena de suspensão por incursão no artigo 42, 
incisos I e II do Estatuto do Iate Clube de Brasília.

Brasília, 29 de junho de 2021.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

TEMÍSTOCLES GROSSI
Diretor Secretário

ATO DA COMODORIA AC 32/2021
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 Diretor Financeiro Sr. JOÃO ALFREDO DE MENDONCA 
UCHÔA – P/3061, para responder interinamente pela Diretoria de 
Patrimônio e Suprimentos, no período de 13 a 16 de julho de 2021, 
por motivo de ausência da titular.

Brasília, 07 de julho de 2021.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATOS DA COMODORIA GESTÃO

O Comodoro e os Diretores Jurídico e de Patrimônio 
do Iate, Flávio Pimentel, Juliano Frota e Moisés do Espírito 
Santo Júnior, respectivamente, participaram, no último 
dia 7, da Audiência Pública nº 07/2021, promovida 
virtualmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), para tratar da minuta 
de resolução que altera o marco regulatório da atividade 
de revenda varejista de combustíveis.

Em sua participação, Pimentel comentou, 
especialmente, sobre a revisão na Resolução ANP nº 
41/2013, a qual disciplina as atividades da revenda 
varejista de combustíveis automotivos, que prevê, 
entre outros pontos, a regulamentação do delivery de 
combustíveis.

De acordo com o Comodoro hoje, não só no DF, 
mas em vários entes federados, há uma dificuldade no 
abastecimento de embarcações. Com isso, a operação 
delivery poderia suprir uma lacuna deixada pelos postos 
marítimos. “Essa deficiência faz com que os usuários 
transportem o combustível de forma inadequada, 
colocando a própria saúde em risco”, alertou.

“Por isso, fizemos uma proposta para que seja 
incluído na norma o abastecimento não só de veículos, 
mas também de embarcações, prevendo ainda o 
transporte de gasolina, etanol hidratado e diesel S-10”, 
revela Pimentel. 

Com a mudança nas regras, a ANP espera “viabilizar 
a inovação a partir de novas formas de atuação e 
dinamizar a oferta pelo fomento a novos arranjos de 
negócios”, como informou a agência em comunicado.

Em audiência, Iate propõe alterações 
na Resolução ANP nº 41/2013

EMIATE

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.

Os itens deverão ser entregues na Coordenação do 
Emiate, localizada no 1º andar do Edifício Multifunções. 
Mais informações pelos 3329-8745/8813.

Colabore com a campanha de 
arrecadação

CULTURAL
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Um marco na história do Iate Clube

CONSELHO DELIBERATIVO

Em entrevista, Presidente do Conselho Deliberativo 
relembra a trajetória de regularização do Clube

O Presidente do Conselho Deliberativo, Edison 
Garcia, e o 1º vice-Comodoro, Maurílio Santinello, 
participaram da solenidade em que o governador Ibaneis 
Rocha sancionou a Lei nº 6.888/21, que dispõe sobre 
a regularização fundiária de terrenos ocupados por 
clubes esportivos, templos religiosos e entidades sem 
fins lucrativos. 

Em seu discurso, o governador relembrou que, 
desde a época em que presidia a Ordem dos Advogados 
do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF), lutava, ao lado 
do então Comodoro Edison Garcia, pela regularização 
dos clubes. “Ao sancionar esta lei, estamos cuidando da 
população do DF, fazendo com que essas instituições 
tenham a liberdade e a segurança jurídica para 
prosseguirem com o trabalho”, enfatizou Ibaneis Rocha. 

Presente na cerimônia, o diretor de Regularização 
Social e Desenvolvimento Econômico da Terracap, 
Leonardo Mundim, reforçou que “a sanção é mais uma 
expressão de um dos pilares do governo Ibaneis Rocha, 
qual seja, a segurança jurídica. E, no seu mérito, é, 
provavelmente, uma das melhores notícias legislativas 
de toda essa longa e bela história dos clubes esportivos 
do DF”, considerou.

A seguir, Edison Garcia conta como foi o processo 
que viabilizou a tão esperada regularização dos clubes 
no Distrito Federal. 

A sanção da lei é uma conquista importante, pela qual 
os clubes vinham trabalhando há anos. O que isso 
representa para o Iate? 

Representa um marco na história do Clube. Em 2013, 
quando iniciei a gestão à frente da Comodoria, integrava, 
ao lado do então presidente do Sinlazer, Claudionor 
Pedro dos Santos, o grupo de articulação perante o GDF. 
Juntos, nos governos Agnelo e Rollemberg, buscamos 
incansavelmente pela regularização dos clubes 
esportivos como um todo.

A proposta tramita desde 2010, na gestão de Agnelo. 

À época, foi apresentada e aprovada uma lei para a 
regularização das ocupações, porém o texto não foi 
regulamentado. Durante a gestão de Rodrigo Rollemberg, 
em 2018, após emendas ao projeto, ocorreu o mesmo. 
Foram inúmeras reuniões na Casa Civil e na consultoria 
jurídica dos governos anteriores, mas sem êxito. 

Foi somente na gestão do governador Ibaneis 
Rocha que uma lei aprimorada, a qual aperfeiçoou os 
instrumentos jurídicos da lei anterior, foi sancionada, 
pondo fim a este problema crônico. 

Vale registrar um agradecimento ao Leonardo 
Mundim, autor do anteprojeto de lei e coordenador 
técnico do projeto, pela sensibilidade e empenho em 
resolver a questão. 

Importante registrar também a atuação da atual 
direção do Sinlazer, conduzida pelo presidente Francisco 
Julho; dos deputados Martins Machado (relator do 
projeto), Roosevelt Vilela, Rodrigo Delmasso e Rafael 
Prudente, que deram total apoio para a aprovação do 
projeto. 

Como será o processo de regularização do Clube? 

De acordo com a lei, a administração poderá assinar 
com a Terracap contrato de Concessão de Direito Real 
de Uso Sem Opção de Compra (CDRU-S) – uma espécie 
de escritura pública do terreno – registrada no cartório 
imobiliário. Dessa forma, eles garantem a ocupação 
regular do local pelo prazo de 30 anos, prorrogável por 
igual período. 

Ao assinar a CDRU, o Clube pode optar entre pagar 
pelo espaço de duas formas: pelo preço público mensal, 
com uma taxa de 0,10% a 0,15% incidente sobre o valor 
da avaliação do imóvel (CDRU-C) ou pela retribuição 
em moeda social, que substitui o preço público da 
concessão (CDRU-S). 

No sistema da moeda social, o Clube poderá prestar 
serviços gratuitos a diversos grupos vulneráveis ou 
executar projetos em áreas relevantes. 

Quais avanços a regularização trará para o Iate? 

Muitos. Com a segurança jurídica trazida pela 
regularização, novos investimentos em benefícios dos 
Sócios poderão ser pensados. O Iate ocupa essa área 
pública há anos. E sempre viveu na vulnerabilidade 
de um dia a fiscalização determinar a desocupação. 
Perderíamos uma grande área na parte norte do Clube, 
incluindo a náutica, o lava a jato e toda aquela parte 
da manutenção de barcos e de infraestrutura. E não 
tem espaço disponível no Clube para transferir essas 
atividades. Quando, em meu mandato, assumi a retomada 
da obra do Edifício Multifunções, decidimos colocar 
ali a área administrativa do Iate, principalmente áreas 
estratégicas, como financeira, contábil, RH, jurídico, 
dentre outras, exatamente quando o governo Rollemberg 
fazia a desobstrução da orla do Lago Paranoá e indicava 
em seu plano que essa área do Iate era uma área invadida 
a ser desobstruída. O governo Ibaneis é um governo da 
segurança jurídica e da regularidade e não um governo 
que se caracteriza por tratores e derrubadas.

Francisco Julho, presidente do Sinlazer (à esq.); Edison Garcia, Presidente 
do Conselho Deliberativo do Iate; Fátima Mosqueira e Celeste Fonseca do 
Sinlazer; e Maurílio Santinello, 1º vice-Comodoro do Iate
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NÁUTICA

Entre os dias 30 de junho e 4 de julho, o Yacht 
Club Santo Amaro, em São Paulo, sediou o Campeonato 
Brasil Centro da Classe Optimist. Os velejadores Renato 
Gomez Lunetta e Vitória Borges Viegas, representando o 
Iate Clube de Brasília, conquistaram ótimos resultados: 
Renato ficou em 2º lugar juvenil e 4º lugar geral; e Vivi, 
por sua vez, conquistou o 5º lugar juvenil feminino e 
21º geral.

O evento contou com a participação de 73 
velejadores de diversos lugares do Brasil.

No último final de semana de junho e nos dias 3 e 4 
de julho, o Iate Clube de Brasília realizou o Campeonato 
do DF da Classe Laser Standard e 4.7. Após sete regatas 
realizadas de 4.7 e oito regatas de Standard, confira 
abaixo o resultado final das competições:

Neste final de semana (10 e 11), o Iate Clube de 
Brasília realiza o Campeonato do DF das Flotilhas de 
Veleiros Cabinados (Delta  26, Fast 230 e Ranger 22). No 
sábado (10), a largada acontecerá às 14h; e, no domingo 
(11), às 10h. 

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

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 veleiro no pátio da Marina do Iate. Os Sócios 
convocados poderão trazer suas embarcações 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.

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 box próximo ao Deck do Comodoro na Marina do 
Iate. O Sócio convocado poderá registrar o box no prazo 
máximo de 7 dias, contados a partir desta publicação, 
lembrando que deve ser cumprido o disposto no artigo 
16º do RISN.

Campeonato Brasil Centro da 
Classe Optimist

Resultado do Campeonato do DF 
da Classe Laser Standard e 4.7

Campeonato do DF das Classes 
Delta 26, Fast 230 e Ranger 22

Convocação para uso de vaga de 
embarcação

Convocação para uso de vaga de box

LASER 4.7
1º Felipe Lima CNC-RJ
2º Júlia Vilas Boas ICB-DF
3º João Pedro D. Medeiros ICES-ES

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

Nº TÍT. NOME DO SÓCIO TIPO
P/2780 Alexandre Matheus da Cunha Kronenberger Veleiro 30 pés
P/1174 Breno Lima Kuppens Veleiro 31 pés

Nº TÍT. NOME DO SÓCIO TIPO
P/1059 Sandoval de A. Feitosa Neto Box Deck do Comodoro
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CLUBE DE CORRIDA

Os Sócios interessados em participar da primeira 
corrida interna do Iate Clube de Brasília no ano de 2021 
têm até o dia 14 de julho para fazer as inscrições. A 
Corrida do Bem será no dia 31 de julho, às 7h, com 
concentração na Portaria do Tênis.

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 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.

Para concretizar a participação na Corrida do 
Bem, basta preencher a ficha de inscrição na Secretaria 
de Esportes Individuais e doar uma cesta básica. Os 
donativos serão entregues ao Instituto Juntos pelo Bem.

Garanta a sua vaga na Corrida do Bem

FUTSAL

CONCESSIONÁRIOS

O Iate Clube tornou-se campeão invicto do Circuito 
Anapolino de Futsal, realizado na cidade de Anápolis-GO, na 
categoria Sub 9 (nascidos em 2012), ao vencer o Ecos/Shallon 
por 3x2. 

Em seis jogos realizados entre junho e começo de julho, 
os meninos do Iate, comandados pelo técnico Francklin, 
apresentaram um futsal bonito e muito bem organizado 
taticamente. No total, balançaram a rede 29 vezes e sofreram 
17 gols, ficando com o folgado saldo de 12 gols. 

“O impressionante foi que o time venceu todos os jogos 
em um circuito com atletas de alto nível, muitos, inclusive, 
atuando na base de times da primeira divisão do futebol 
brasileiro”, destacou o professor Francklin.

Nos meses de junho e início de julho, os funcionários 
dos concessionários de alimentos do Iate Clube de Brasília 
passaram por rodadas de capacitação envolvendo temas 
importantes: atendimento e boas práticas para serviços 
de alimentação.

As ações são resultados do diagnóstico preparado 
pela Comissão Mista de Alimentos, a partir da análise 
realizada pela Consultoria Gastronômica contratada 
pelo Clube. 

Durante o curso de atendimento, foram abordados 
temas como apresentação dos produtos, proposta 
de valor e a experiência do cliente e diferenças entre 
tratamento e atendimento.

Já o curso de boas práticas para serviços de 
alimentação, ministrado pela nutricionista Ingrid Lorrane, 
atende à Resolução-RDC Anvisa nº 216/04 e à Instrução 
Normativa nº 16/17 da Vigilância Sanitária do Distrito 
Federal. Durante as aulas, os funcionários aprenderam 
mais sobre armazenagem, manipulação, higienização, 
contaminação cruzada, entre outros. 

“Ambas capacitações são fundamentais para elevar 
a qualidade do atendimento e dos produtos e serviços 
oferecidos aos Sócios do Iate”, afirma a consultora 
Luciana Félix.

Circuito Anapolino de Futsal 

Capacitação empreendedora

Na foto, temos o elenco formado por (da esquerda para a direita): Gilson 
(coordenador), Davi, Mendes, Digão, Lucão, Francklin (professor) e Luciano 
(Diretor de Esportes Coletivos).
Agachados: Bernardo, Guilherme, Luquinha, Nabil e Pedro.
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ANIVERSARIANTES
10/07 - Raquel Chaves de Carvalho, Ricardo Camargo 
Cordeiro, Luís Fernando Zoghbi, Paulo Nogueira de 
Medeiros, Mariana Malheiros Pontes, Oscar de Aguiar 
Rosa Filho, Antônio Fonseca Pimentel Júnior, Aloísio 
Barbosa de Sousa Neto, Ibaneis Rocha Barros Júnior, 
José Luiz Trevisan Ribeiro, Fernando Luís Russomano 
Otero Villar, Osório Adriano Filho, Ricardo Augusto 
M. de Almeida, Isabel Pereira Vidigal de Oliveira, 
Nazih Jarjour, Ana Carolina Britto G. Rocha Vidal e 
Filipe Monte-Mor David Pons                                                  

11/07 - Camila Raya, Marcello Augusto Castro 
Varella, Eurembergue Oliveira Nunes, Felipe Ehrick 
Danziato, Daniel Cardoso Miziara, Fernanda 
Meireles Estevão de Oliveira e Heidi Lou Mayer Reis

12/07 - Frederico Henrique Viegas de Lima, Heraldo 
Moura Coutinho, Tito Lívio Machado Júnior, Luiz 

Mauro da Rocha, César de Mendonça Dantas, 
Larissa Renata Garisto Montes, Patrícia de Camargo 
Figueiredo, Ana Gabriela Castello Branco dos Santos, 
Antônio de Pádua Pereira do Valle, Maria Christina 
Bacelar Cezar, José Vanderlei Leite, Alberto Zanello 
Júnior e Pedro Carlos Resende Júnior

13/07 - Luiz Augusto Espírito Santo Cardoso, Cinthya 
Caroline de Aragão, Antônio Carlos de Resende 
Chagas, Heloísa Helena de C. Guimarães, Jandir de 
Moraes Feitosa Júnior e Erika Pimentel Simeão                                                      

14/07 - Olavo Gomes Pires Neto, Thomaz Passos 
Ferraz Moreira, Júlia Magalhães Mauro, Luciana 
Bezerra Caiado, André de Jesus Cristino, Osvaldo 
Sampaio Netto, Fabiano de Abreu Cunha Campos, 
Ana Cristina Bomfim Santos Pechir Gomes, Liliane 
Galvão Colares, José Eduardo Peixoto Affonso, 

Marcela Brunet Renaux Mundim, Shanti Silva Janveja, 
Celso Renato D’Avila, Guilherme Morici Corrêa, 
Estefânia Campos Rafael, Márcio da Mata Souza, 
Renato Nobrega Rezende e Patrícia Andrade de Sá                                                    

15/07 - Franklin Cipriano Lima, Davi de Podestá 
Haje, Alceste Vilela Júnior, Elmio Felipe dos Reis, 
Renata Andressa de Almeida B. R. Cunha, Carlos Dias 
Lopes, André Soares Dantas, Fernanda de Oliveira 
Costa Del Gaudio, Oswaldo Carlos Couto e Mário 
Augusto Craveiro                                                      

16/07 - Maria do Carmo Baptista, Mauro César 
Lambert B. Ribeiro, Marco Antônio Lopes Guimarães 
Battaglini, Pedro Paulo C. Branco Pertence, Gabriela 
Flores de N. Figueiredo, Fernando Boani Paulucci 
Júnior, Antônio Fiuza, Roberto Ortega Pedrosa, 
Roberta Blass Staub e Gilberto Fernandes Taboada

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

10/07/2021 (Sábado)
Luciano P. Oliveira

11/07/2021 (Domingo)
 Luciane Zanella 

A comissão de sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Renan Mendes de Siqueira Rodrigues, Valéria Leal Mathias Castro, Sabrina de Alarcão da C. Cavalcante, Vitor Luiz Gerheim, Denise Nunes Martins Frejat, 

Ana Carolina Viana Peixoto, Marcelo Rabelo Athayde e Marcelo Sampaio Cunha 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

NATAÇÃO

Durante os dias 1º e 3 de julho, 104 atletas do Distrito 
Federal, dos quais 37 eram do Iate Clube de Brasília, 
participaram do Torneio Centro-Oeste de Natação 
Infantil a Sênior em Anápolis, Goiás. A competição 
contou com 204 provas.

Individualmente, os atletas do Iate conquistaram 
16 novos recordes. O Clube também foi o destaque do 
torneio nas provas por equipes. Os resultados renderam 
o título de campeão nas categorias Absoluto, Juvenil 
e Sênior. No total, os atletas trouxeram para casa 43 
medalhas de ouro, 30 de prata e 27 de bronze.

O evento foi o último antes dos Campeonatos 
Brasileiros de Categorias que se iniciam nas próximas 
semanas. “Nossos atletas estão em fase de ajustes e muito 
animados para disputar o campeonato mais importante 
das categorias Infantil, Juvenil e Júnior”, revela Ignez 
David, vice-Diretora de Esportes Aquáticos. 

Domínio nas piscinas do Torneio Centro-Oeste de Natação

RECORDES
NOME PROVA

Cibele Gomes da Silva 50m Livre
Isabela David 200m Costas | 100m Costas
Leonardo L. Medeiros 100m Borboleta
Luiza Gomes Celidônio 200m peito

Miguel Garcia Pereira 200m Costas | 400m Medley | 200m Bor-
boleta | 1500m Livre

Paula Bigogno C. Vaz 400m Livre | 400m Medley | |200m Medley 
| 200m Borboleta

Revezamento Masculino 50m
Revezamento Feminino 100m

Para que o evento transcorresse com muita segurança, 
o Clube, inclusive, ofereceu a sua infraestrutura para que 
a delegação fizesse o teste RT/PCR antes de seguir para 
a competição.

Na foto abaixo, os técnicos do Iate com os quatro 
atletas que foram destaques com os Troféus Eficiente 
(Cibele Gomes - Juvenil I e Miguel Garcia - Junior I) e 
Índice Técnico (Isabela David - Juvenil II e Paula Vaz - 
Sênior).


