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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

FINAIS DE SEMANA DE COMPETIÇÕES 
NO IATE CLUBE DE BRASÍLIA
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CLIMA

SÁBADO

Fonte: Inmet

Nos dias 23, 24 e 25 de julho, o Iate Clube de 
Brasília irá sediar a Copa Brasil Master das Classes 
Laser e Snipe. 

O campeonato está inserido no Circuito Vela Master 
Brasil com etapas em algumas cidades do Brasil e, após 
a realização de todas, é criado um ranking premiando os 
melhores velejadores master do Brasil. 

Este é o segundo ano que o Iate é sede do evento, o qual 
deverá contar com a participação de, aproximadamente, 
30 atletas acima de 35 anos, do DF, Paraná, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Sergipe, Rio de Janeiro e São Paulo. 

A previsão é de bons ventos (6 a 15 nós de intensidade) 
no qual as regatas estão programadas para iniciar às 9h30 
e a Comissão de Regata pretende organizar as seis regatas 
previstas no programa.

As inscrições estão abertas e custam R$ 50 - por 
barco. Participem!

Informações adicionais podem ser consultadas na 
Secretaria Náutica pelos telefones: (61) 3329-8747 ou 
9.9308-4961 (WhatsApp).

Campeonato Centro-Oeste “João Ramos” da Classe 
Laser (STD, R e 4.7)

O Iate Clube de Brasília é sede do Campeonato 
Centro-Oeste “João Ramos” da Classe Laser Standard, 
Radial e 4.7. Cerca de 40 atletas do DF e de mais quatro 
estados (Paraná, Pará, Paraíba e Espírito Santo) participam 
da competição até o dia 18 de julho. As inscrições 
custaram R$ 100. 

O evento recebe este nome em homenagem a 
João Ramos, um dos grandes incentivadores da vela 
em nosso Clube e participativo em eventos nacionais 
e internacionais, também ex-vice-diretor de Escolas 
Náuticas do Iate.

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

A Comissão Fiscal do Iate Clube de Brasília comunica aos sócios que o parecer, 
referente aos balancetes dos meses de abril e maio, estará disponível no site, 
a partir de segunda-feira, dia 19 de julho, na área restrita.
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Conselheiros e Diretores debatem mudanças na área gastronômica do Clube
CONSELHO DELIBERATIVO

No dia 13 de julho, a Comissão Mista nº 1/2020 – 
gestão 2020/2023 – esteve reunida para apresentar aos 
membros do Conselho Deliberativo o andamento dos 
trabalhos e os resultados dos estudos realizados até o 
momento. O encontro aconteceu a pedido do Presidente 
Edison Garcia.

A Comissão Mista foi criada com o intuito de avaliar 
tecnicamente o funcionamento de bares e restaurantes, 
bem como a exploração do fornecimento de alimentos 
no âmbito do Iate Clube de Brasília, envolvendo tanto 
o aspecto da gestão dos serviços quanto o operacional 
dos estabelecimentos. Para auxiliar os membros na 
condução dos trabalhos, foi contratada uma consultoria 
especializada em gastronomia.

Um dos primeiros trabalhos da Comissão foi a 
realização de uma pesquisa para conhecer a opinião 
dos sócios acerca da área gastronômica do Clube. “Os 
resultados mostraram que há uma insatisfação notória 
dos associados quanto aos serviços prestados, como o 
horário de funcionamento e a falta de opções’’, afirmou o 
Conselheiro Nato e membro coordenador da Comissão, 
Luiz André de Almeida Reis.

Segundo ele, a Administração precisa pensar em 
soluções inovadoras e completas que atendam tanto 
aos anseios dos sócios quanto aos do Clube. “Nossa 
proposta é colocar o associado como beneficiário 
central do trabalho da Comissão Mista, transformando 
a experiência gastronômica a partir de melhores ofertas 
disponíveis no Iate”, destacou o conselheiro.  

Luiz André comentou ainda com os presentes que 
foi realizado um trabalho de benchmarking com outros 
clubes - Iate Clube do Rio de Janeiro e Iate Clube 
da Bahia - e restaurantes locais, visando conhecer 
de perto como funciona a gestão gastronômica dos 
estabelecimentos. “Identificamos que os melhores 
restaurantes são gerenciados e operados diretamente 

pelos clubes visitados, e isso pode ser uma inspiração e 
possibilidade a ser estudada pelo Iate”, exemplificou o 
conselheiro.

Luciane Zanella, Diretora Administrativa e de 
Recursos Humanos, apresentou algumas ações que já 
estão em andamento pelo Conselho Diretor, como a 
apresentação aos concessionários do Plano Alimentar 
desenhado para atendimento imediato dos anseios dos 
sócios, com vistas à breve implantação das solicitações 
identificadas na pesquisa de opinião; a realização 
de treinamentos diversos com os concessionários; e a 
conclusão do Refeitório dos Funcionários. 

As regras para concessão de serviços foi objeto 
de trabalho da Comissão AC nº 4/2021 – gestão 2020-
2023 -, a qual foi presidida pelo Diretor Jurídico, Juliano 
Medeiros, e a versão produzida aguarda exame e decisão 
do Conselho Deliberativo.

A partir do diagnóstico preparado pela Comissão 
Mista, embasado no relatório da consultoria 
externa contratada, foram identificadas as seguintes 
oportunidades: reorganização dos concessionários 
operantes no Clube; estudo de novo critério para as 
tarifas de concessão dos espaços; implementação da 
nova modalidade de operação na oferta de serviço de 
alimentação e bebida, a exemplo do que é feito no 
Iate Clube do Rio de Janeiro e no Iate Clube da Bahia; 
oferecimento de opções gastronômicas aos sócios; e 
finalização do projeto executivo para transformação do 
Bar do Farol em restaurante.

Ainda serão realizados estudos de adequação das 
taxas de locação dos salões do Iate para aumentar a 
atratividade de clientes e, no caso de o evento exigir 
serviço de buffet, promover a venda casada entre locação 
de espaço e alimentação. Essa medida se destina a 
aumentar a receita do clube e, desse modo, subsidiar o 
custo da operação direta do restaurante.
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CONSELHO DELIBERATIVO TÊNIS

No final de semana dos dias 10 e 11 de julho, 
ocorreram os jogos das semifinais e finais da Copa Iate de 
Duplas, evento já consolidado e altamente popular entre 
os tenistas do Clube. Ao todo, 24 duplas participaram da 
competição.

Na Classe A, Fernando Furtado e Luciano Ponte 
trabalharam juntos e conquistaram o título de dupla 
campeã; já na Classe B, Francisco Coelho e Jair Bilacchi 
venceram a competição, enquanto Guto Dórea e Fabrízio 
Proietti se consagraram como vice-campeões.

Conheçam os vencedores da Copa 
Iate de Duplas

Após amplo debate entre os presentes, dúvidas 
foram levantadas de como deve ser tratado, no futuro, a 
entrada de convidados e não sócios para os restaurantes, 
tendo em vista que, no passado, esse acesso ao Clube 
gerava questionamentos.

Também foram apresentadas sugestões como: estudo 
de mercado para avaliar a viabilidade de operação direta 
de restaurante; análise de competitividade entre os 
pontos de vendas já estabelecidos no Iate; e alternativa 
à opção de venda casada mediante oferta de preços 
diferenciados para os locatários dos salões do Clube.

Para Edison Garcia, Presidente do Conselho 
Deliberativo, o resultado do primeiro encontro foi 
enriquecedor, a partir do profícuo e profundo trabalho 
da Comissão Mista. “Foi uma reunião de caráter 
informativo, uma oportunidade de debates a fim de se 
chegar, futuramente, a um entendimento único. Boas 
sugestões foram apresentadas e, certamente, serão 
consideradas pela Comissão na continuidade dos 
trabalhos. Esse tema, por ser de grande interesse dos 
sócios, será bem debatido por todos os conselheiros e 
também pelos associados. Essa foi a primeira reunião 
para que conhecesse do relatório preliminar, mas o 
Conselho fará, oportunamente, uma audiência pública 
para que os sócios conheçam dos estudos e se manifestem 
sobre como querem ver no Clube os serviços de bares e 
restaurantes”, finalizou o Presidente.

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 
26 (vinte e seis) de julho de 2021, segunda-feira, presencialmente, na Sede 
Social do Clube, ou por videoconferência, às 19h, em primeira convocação, 
ou, às 19h30, em segunda e última convocação, com a seguinte ORDEM 
DO DIA:

Item I – Deliberar sobre proposta do Conselho Diretor de readequação do 
Orçamento do exercício de 2021.

Item II – Deliberar sobre o Regulamento do CIATE – Centro Infanto Juvenil do 
Iate, aprovado na 6ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor. 

Item III – Deliberar sobre a atualização do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo, em conformidade com o que foi deliberado na Reunião 
Extraordinária do Colegiado, realizada em 14 de dezembro de 2020.  

Item IV – Deliberar sobre o Parecer da Comissão Permanente da Área Social, 
referente ao Regulamento de Utilização de Máscara nas dependências do Iate 
Clube de Brasília, aprovado na Reunião Ordinária do Conselho Diretor de 23 
de fevereiro de 2021, e regulamentar o acesso de convidados no clube, no 
período das restrições impostas pela pandemia. 

Item V - 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, 14 de julho de 2021. 

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo
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NÁUTICA

Pela primeira vez na história, um velejador brasileiro 
é campeão mundial da classe Optimist. O feito aconteceu 
no último dia 9, em Riva Del Garda, na Itália, e foi 
conquistado pelo velejador Alex Kuhl, de Ilhabela-SP.

Alex começou a velejar aos 7 anos nas clínicas da 
BL3 Escola de Iatismo, onde a sua mãe trabalha. Faz 
parte do programa Bolsa Atleta e já foi vice-campeão 
brasileiro por duas vezes.

O velejador do Iate Clube de Brasília, Luiz Felipe 
do Amaral “Pipe”, fez parte da equipe e conquistou 
a 56ª posição, atingindo a flotilha ouro, entre os 259 
melhores velejadores do mundo que participaram desse 
campeonato.

Além do Pipe, o velejador e atual técnico de 
Optimist do Iate Clube de Brasília, Ricardo Paranhos, fez 
parte do Time Brasil, na função de Team Leader e foi um 
dos principais responsáveis por essa conquista.

Vale ressaltar que o campeão mundial Alex Kuhl é 
treinado em Ilhabela pelo técnico Alexandre Paradeda, 
no qual o Iate fez, há pouco tempo, uma parceria com 
sua empresa. A partir dela, mensalmente, o técnico 
Alexandre ministrará clínicas e treinamentos aos atletas 
do Iate da classe Optimist e Vela Jovem, visando, 
principalmente, o Campeonato Brasileiro de Optimist, 
em janeiro de 2023, e a Copa da Juventude, em 2024. 
Ambos serão realizados no Iate Clube de Brasília.

A Diretoria de Esportes Náuticos parabeniza os 
atletas Alex Kuhl, Luiz Felipe Amaral e os técnicos 
Ricardo Paranhos e Alexandre Paradeda por este feito 
histórico para o esporte que mais conquistou medalhas 
olímpicas para o Brasil.

Entre os dias 7 e 10 de julho, o Iate realizou uma 
clínica da classe Optimist com o técnico do atual 
campeão mundial de Optimist, Alexandre Paradeda. 
O vento colaborou com o treinamento e a clínica 
aconteceu nos períodos da manhã e tarde, oportunidades 
que os alunos aproveitaram ao máximo o conhecimento 
transmitido.

Participaram da clínica 15 velejadores do Iate das 
turmas Veterano e Estreante, e três velejadores de Ilhabela 
(SP), os quais estão se preparando para o Campeonato 
Brasileiro de Optimist 2023, a ser realizado no Clube.

Nos dias 10 e 11 de julho, o Iate Clube de Brasília 
realizou o Campeonato do DF das Classes Delta 26, Fast 
230 e Ranger 22 e, após cinco regatas realizadas, segue 
abaixo o resultado parcial das competições:

As regatas terão continuidade no dia 7 de agosto, 
sábado, e as largadas estão programadas para às 14h.

Brasileiro é campeão mundial da 
classe Optimist

Clínica de Optimist

Resultado parcial do Campeonato 
do DF de D26, F230 e R22

DELTA 26
1º Ventania ICB-DF
2º Sir Peter Blake ICB-DF
3º MSF Spolletta ICB-DF

FAST 230
1º Freedom 2 CMIC
2º Paturi ICB
3º Cutty Sark CMIC

RANGER 22
1º Traffic ICB
2º JALECO ICB
3º Trê – lê - lê CAER

Créditos Fernando Boani Jr.
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BEACH TENNIS

Entre os dias 8 e 11 de julho, Brasília foi a capital 
do beach tennis nacional. A cidade recebeu o Aberto 
de Brasília, a primeira etapa do ano do Circuito BRB de 
Beach Tennis, com a presença dos principais atletas do 
país nas categorias profissionais e amadoras. O evento 
foi disputado na Vila Jeri e valeu pontos para o ranking 
nacional da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Os atletas do Iate, mais uma vez, se destacaram na 
competição. Confiram os resultados!

A atleta de beach tennis do Iate, Júlia Vasconcelos, é 
uma das convocadas para o Pan-American Championship, 
categoria Sub 14. O evento acontece em Florianópolis 
(SC), entre os dias 6 e 8 de agosto.

 Recentemente, Júlia foi campeã na categoria 
individual Sub 14 do Circuito Nacional Infantojuvenil de 
Beach Tennis. A atleta faz parte do projeto de treinamento 
e preparação física, uma parceria da Academia com 
as Diretorias de Esportes, que tem gerado excelentes 
resultados para o Clube.

O Pan-American é uma importante competição 
valendo pontos para o ranking mundial e, por isso, terá 
a presença dos principais atletas do beach tennis do 
continente. O torneio tem grau de pontuação de um BT 
200.

Circuito BRB de Beach Tennis

Iate representado no Pan-American 
Championship

EMIATE

CULTURAL

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.

As Diretorias Cultural e de Esportes Náuticos 
convidam todos os Sócios a prestigiarem a exposição 
artística “Bons Ventos”, de Márcia Valle. 

A artista mineira trabalha com pinturas desde 1971 
e, ao buscar novas referências para suas obras, encontrou 
uma incrível fonte de inspiração no meio náutico: as 
regatas. Assim, Márcia utilizou de sua visão para dar 
novos ares e novas cores a tais competições, criando sua 
mais nova exposição.

A exposição irá ocorrer em locais distintos. Entre 
os dias 23 e 25 de julho, os trabalhos da artista ficarão 
expostos no Espaço Gourmet da Náutica, já do dia 26 de 
julho a 7 de agosto, o evento estará localizado no Iate 
TV. De segunda a sexta, a exposição estará aberta das 8h 
às 20h, enquanto que, aos sábados, domingos e feriados, 
estará disponível das 8h às 18h. 

Convidamos todos os sócios a contemplarem as 
obras de Márcia Valle em sua mais nova exposição 
“Bons Ventos”, onde encontrarão um novo olhar sobre 
as regatas e toda a beleza e a dinâmica que as envolve.

Participem!

Colabore com a campanha de 
arrecadação

Apreciem a exposição “Bons 
Ventos”, por Márcia Valle 

Fem 50+
Campeã -  Lilian Ribeiro

Vice-campeãs - Sandra e Sheila Anthoni

Fem 40 +
Campeãs -  Andresa Oedenkoven e Clarissa Wagner

Vice-campeãs - Lilia Ribeiro e Amanda Borges

Fem 40+
Campeãs - Clarissa Wagner e Andressa Oedenkoven

Vice-campeãs - Valéria Oliveira e Eliane Moisés

Mas Sub-14 Campeões - Lucca de Pompei e Bernardo Benite

Mas 50+ Vice-campeões - Alex Pedra e Marcelo Klimkievicz

Mista 50+ Campeões -  Cláudia Carvalho e Marcelo Klimkievicz

Mas 40+
Campeão - Leonardo Gazu e Fernando Pochyly

Vice-campeão - Daniel Cavalcante
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ANIVERSARIANTES
17/07 - Gabriel Pinho Rodrigues, Ana Cristina 
Pereira Lira, Lander Moreira Cabral, Paulo 
de Sena Martins, Leonardo Lopes dos Santos 
Bordini, Márcio Carvalho Oliveira, João Alfredo 
de Mendonça Uchôa, Mariana Maciel de A. de 
Lacerda, André Proite, Tania Maria de Vasconcellos 
e Vasconcelo, Nei Singer, Rodrigo Amorim 
Gonçalves Rosa, José Rangel de A. Cavalcante 
Filho, Ricardo Schietti Ferreira, Gildecio Sobral e 
Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho                                      
 
18/07 - Geraldo Magela Lopes de Freitas, Vinícius 
Silva Pacheco, Bruno Costa Gagliardi, Patrícia 
Avelar Nogueira, Marluce Sampaio Duarte, Janete 
Carvalho Freitas, Daniel Behmoiras Reicher, Luís 
Eduardo Colins Borba, Ricardo José Macedo de 
B. Pereira, Mauro Augusto Hueb da Silva, Sérgio 
Roberto Muller e Flávia Gonçalves de Oliveira 
Maestrali                                  
 
19/07 - Rafael Gomes Sasaki, Mário Alberto Vidal 
Pessolani, Marcus Braga de Albuquerque, Alysson 

Sousa Mourão, Gustavo Freire Santos, Victor 
Raymond Steytler, Ricardo Rego Puntel, Carlos 
Henrique Motta Coelho, João Gabriel G. de Lima 
Filho, Adriano Marcos Yida, Valquíria Oliveira 
Quixadá Nunes, Tiago Streit Fontana, Carlos 
Martino Martins, Marco Antônio do Amaral, Roger 
Nayef Fakhouri, Zenon Kouzak e Guilherme de 
Araújo Lemos Reis

20/07 - Paola Fabrizia Miranda Marcante, 
Sérgio de Sousa Guimarães, Pedro de Alcântara 
Bernardes Neto, Rogério Caroca Cavalcante, Ana 
Carla de Andrade Rabelo, Sérgio Luz de Souza, 
Jorge Eduardo Barreto Brasil, Fábio Pereira Fonseca 
Aires, Graziela Rosal Honorato, Claudia Ferraz 
dos Santos Silveira e Alexandre Matheus da C. 
Kronenberger      
 
21/07 - Solange da Silva Faria Frota, Carla Maciel 
Monteiro Sollberger, André Ricardo Rodrigues 
Santos, João Lucas Amaral Tonello, Marcelo Dantas 
de Araújo Maia, Natália Lopes da Cunha, Carlos 

Frattini Gonçalves Ramos, Paulo José de Araújo, 
Italo Oliveira Torres, Rivaldo Sérgio Carvalho de 
Paiva, Arnaud Macedo de Oliveira Filho e Ana 
Catarina Gurgel de Souza            
 
22/07 - Sílvia Daniela Teixeira Araújo, Andréa 
Soares Rodrigues, Alexandre Rodrigues Frota 
Neves, Denilson Fonseca Gonçalves, Eli Issa, 
Gabriela Lins Passos, Frederico Inocente Messias, 
Paulo César Mafra Pelanda, Fabio Resende de 
Silva, Mario Habka, Torben Schmidt Grael, Luiz 
Carlos Attie e Antônia Ponte Alencar de Carvalho                                          
 
23/07 - Carlos Alvares da S. Campos Neto, Rosa 
Nhuch Boianovsky, Andre Luiz Andrade Bobroff, 
Flávio Chiarelli V. de Azevedo, Leda Maria de 
Oliveira Magalhães, Maurício Menezes de Souza, 
Adriana Machado Orlandi, João Cláudio Amâncio 
Dias, Claudia Mendes Magalhães, Lucas Jacinto 
Bauer e Gustavo Henrique dos Santos Mendonça

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

17/07/2021 (Sábado)
Juliano da Cunha Frota
18/07/2021 (Domingo)

 Maria Cecilia Moço

A comissão de sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
André Luiz Fernandes, Andréia  Medeiros Rocha, Júlio Eduardo Ettlin Petraglia, Thomas Vielajus, Gustavo Serra David e João Paulo de Oliveira Boaventura

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

A Diretoria de Esportes Individuais orienta que os 
alunos das Escolas de Natação continuem suas atividades 
mesmo durante o inverno. O progresso conquistado até 
o momento não deve ser suspenso, mas sim incentivado, 
reforçando noções de comprometimento e dedicação.

O Diretor Médico do Iate, Luiz Alberto Mendonça, 
lembra que, ao contrário da crença popular, a prática 
da natação no inverno possui diversos benefícios para 
a saúde, entre os quais pode-se citar o reforço da 
imunidade; o aumento da capacidade respiratória; o 
fortalecimento da musculatura cardíaca e do tórax; 
a hidratação das vias respiratórias; e o estímulo da 

Continuem seus treinos
circulação sanguínea. E ainda, por se tratar de uma 
estação fria, o corpo queima mais calorias para manter a 
temperatura corpórea. 

A vice-Diretora de Esportes Aquáticos, Ignez David, 
incentiva a todos os Associados a encorajarem seus filhos 
a manterem-se persistentes com a prática da natação, 
mesmo na estação do inverno. “São muitos os benefícios 
que a natação traz nessa estação e, com os alunos 
promissores que temos, seria uma grande interrupção no 
progresso deles se parassem com os treinos. Aplicando 
os cuidados certos, nossos atletas só têm a ganhar”, 
solicita a Diretora.

Quer vender? Quer comprar?

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Creci 950


