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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

EXPOSIÇÃO “BONS VENTOS” SEGUE ABERTA 
PARA VISITAÇÃO ATÉ O DIA 7 DE AGOSTO
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CLIMA

SÁBADO

Fonte: Inmet

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

Até o dia 25, as obras estarão expostas no Espaço Gourmet 
da Náutica; depois, seguem para o Iate TV, onde ficam até 
o dia 7 de agosto. No Iate TV, os Sócios podem conferir as 
obras de segunda a sexta, das 8h às 20h; e, aos sábados e 
domingos, das 8h às 18h. 

Quando começou a fotografar, a artista mineira queria 
referências para sua pintura, que, neste ano, completa 
cinquenta anos ininterruptos. Neste sentido, há doze anos, 
a câmera tornou-se companheira inseparável de Márcia 
Valle. Outros caminhos surgiram, um novo olhar nasceu, 
até que um dia, juntas, registraram a primeira regata e, ali, 
nascia um elo inseparável.

Foi então que cercada de ventos, de céus e águas 
azuis - sua cor favorita desde sempre - uma ideia floresceu. 
E assim, como timoneira que ajusta velas e leme em 
permanente mudança, adaptando-se ao inesperado, 

deixando-se levar para chegar ao destino, Márcia Valle 
abraça essa nova temática dinâmica e multicolorida do 
mundo náutico, apresentando a exposição “Bons Ventos’’. 

A partir dos registros fotográficos, Márcia Valle aplica 
técnicas de aquarela para dar cor, vida e movimento 
às velejadas. Como ela mesma autodescreve, “É muito 
atrevimento de uma artista querer, com simples traços e 
pincéis, sentir o prazer de um velejador no comando de 
seu leme. Mas ela tenta, pesquisa, pergunta. Sabe que são 
diversões distintas, a sua e a deles - dos velejadores. Sabe 
também que, para chegar até aqui, teve que experimentar, 
acertar, errar, corrigir rumos, descartar maus resultados, 
recomeçar”.

A artista mineira deixa um recado para os Sócios: 
“É uma satisfação indescritível poder apresentar meu 
trabalho à Família Iatista. Espero que apreciem as obras da 
exposição ‘Bons Ventos’ e que sejam envolvidos, como eu 
fui, por ventos, rajadas, rondadas”, declara Márcia Valle, 
que vai aproveitar a Copa Brasil Master de Laser e Snipe 
para fazer novos registros para o seu acervo.

12º C MÍN
25º C MÁX

Sol com algumas nuvens. Não chove.

13º C MÍN
25º C MÁX

Sol com algumas nuvens. Não chove.
DOMINGO
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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 Infantojuvenil 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

EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 09/2021

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 11 de agosto de 
2021, às 15h, no auditório do edifício multifunções, propostas comerciais 
observando o critério de técnica e preço, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, 
ELABORAÇÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA TRATAMENTO DOS 
ATIVOS IMOBILIZADOS, INVENTÁRIO FÍSICO, SANEAMENTO DE SOBRAS E 
AVALIAÇÃO DE BENS.

O Edital completo e demais especificações estarão à disposição dos interessados 
no sítio eletrônico www.iateclubedebrasilia.com.br.

Brasília, 23 de julho de 2021.

LUCIANE ZANELLA
Presidente da Comissão

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DIRETOR

Decisão nº 08/2021

O CONSELHO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA no uso de suas 
atribuições estatutárias e, considerando deliberações na 16ª Reunião Ordinária, 
biênio 2020/2023, realizada em 05 de julho de 2021, sobre o Processo 
Administrativo n.º 05/2021, 
RESOLVE
Art. 1º. Pela aplicação da pena de SUSPENSÃO dos direitos estatutários ao sócio 
patrimonial proprietário Sr. G. A. N.- P/3071, pelo período de 180 (cento e 
oitenta) dias, por conduta esculpida no artigo 39, incisos I e VIII, cuja punição 
é a pena de suspensão prevista no artigo 42, inciso II do Estatuto do Iate Clube 
de Brasília.

Brasília, 20 de julho de 2021.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

TEMÍSTOCLES GROSSI
Diretor Secretário

ATOS DA COMODORIA

CONSELHO DELIBERATIVO

GESTÃO

Entre os dias 13 e 15 de julho, o Comodoro Flávio 
Pimentel, o Diretor de Patrimônio e Suprimentos, Moisés 
do Espírito Santo Júnior, e a colaboradora Andrea Vieira 
estiveram em Uberlândia para uma visita técnica junto 
ao Praia Clube.

O objetivo da visita, além de conhecer toda a 
estrutura disponibilizada pelo Praia Clube aos seus sócios, 
foi trocar experiências e adquirir mais conhecimento na 
área de gestão esportiva e gastronomia, possibilitando 
cada vez mais melhorias ao Iate Clube de Brasília.

A comitiva foi recebida pelo presidente do Praia, 
Carlos Augusto Ribeiro Ferreira Braga. Além disso, os 
funcionários de cada área ficaram à disposição para tirar 
todas as dúvidas e garantir o máximo aprendizado a 
todos da equipe do Iate.

“Foi uma visita muito proveitosa, oportunidade 
que pudemos conhecer tudo o que o Praia oferece ao 
quadro social. Além do setor esportivo e de gastronomia, 
também conhecemos de perto a governança do Clube e 
os sistemas informatizados e de inovação tecnológica”, 
esclarece o Comodoro Flávio Pimentel.

Visita técnica ao Praia Clube de 
Uberlândia

O Comodoro Flávio Pimentel e o Presidente do Praia, Carlos Augusto Ribeiro Ferreira Braga
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NÁUTICA

De 15 a 19 de julho, o Iate Clube de Brasília foi sede 
do Campeonato Centro-Oeste “João Ramos” da Classe 
Laser Standard, Radial e 4.7. O evento foi contabilizado 
para o Campeonato Brasileiro Interclubes (CBV), 
promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), e 
teve o apoio da Associação Brasileira da Classe Laser 
(ABCL), da Confederação Brasileira de Vela (CBVELA) e 
da Federação Náutica de Brasília (FNB).

A competição foi uma homenagem especial ao 
grande velejador da classe Laser, João Ramos, o qual foi 
um dos grandes incentivadores da vela em nosso Clube, 
também tendo exercido o cargo de vice-Diretor da Escola 
de Vela. Era um velejador muito participativo em eventos 
nacionais e internacionais, sendo, inclusive, campeão 
brasileiro de Laser Standard em 2012, na cidade de Três 
Marias (MG). 

 No campeonato, participaram 37 velejadores de 
11 clubes distintos e de seis diferentes estados (Distrito 
Federal, Pará, Sergipe, Paraná, Espírito Santo e  Paraíba). 
A comissão de regata conseguiu organizar três partidas, 
mesmo com vento fraco, e os campeões foram:

O resultado completo pode ser consultado no site 
do Iate: https://www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica/ 

Até amanhã, 25, o Iate Clube de Brasília é sede da 
Copa Brasil Master de Laser e Snipe. A competição está 
inserida no Circuito Vela Master Brasil, que realiza suas 
etapas em várias cidades do país. Após a execução de 
todas as fases, é criado um ranking premiando os melhores 
velejadores master do Brasil. 

Esta é a segunda vez que o Iate recebe o evento, do 
qual participam cerca de 30 atletas, acima de 35 anos, 
de seis estados, além do Distrito Federal. As inscrições 
custaram R$ 50, por barco.

Seis velejadores do Iate - Renato Lunetta, Breno José 
Ramos, Daniel Maldaner, Caio Lemos, Luis Henrique 
da Silva e Uthar Matheus Veiga -, com idade entre 11 a 
13 anos, participaram da Semana de Vela na cidade de 
Ilhabela (SP), entre os dias 16 e 18 de julho. 

Acompanhada pelo técnico do Clube, Ricardo 
Paranhos, a equipe teve dois dias de treinamento e três 
dias de competição. Os atletas do Iate tiveram ótimo 
aproveitamento, com destaque para o velejador Renato 
Lunetta, que conquistou o título de campeão na categoria 
juvenil e se manteve como 5º colocado no quadro geral.

Resultado final do Campeonato Centro-
Oeste “João Ramos” da Classe Laser

É neste final de semana a Copa 
Brasil Master de Laser e Snipe

Aprendizado e conquistas na 48ª 
Semana de Vela de Ilhabela

CLASSE COL. VELEJADOR (A) CLUBE

STANDARD
1º Andrey de Oliveira Godoy ICLI-PR
2º Felipe Rondina ICB-DF
3º Fabio Pereira Simoni CAER-DF

RADIAL
1º João Pedro Alves Oliveira ICLI-PR
2º João Pedro Domingos Medeiros ICES-ES
3º Edvaldo Sobreira Barbosa ICPB-PB

4.7
1º Carlos Mateus Castello Branco ICB-DF
2º Pedro Rocha Dantas ICB-DF
3º Júlia Sampaio ICB-DF
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EMIATE

VÔLEI

PATINAÇÃO

Tocar um instrumento musical proporciona diversos 
benefícios à saúde. Além de ser uma atividade que 
aprimora o intelecto, as horas semanais investidas 
no estudo do violão, por exemplo, geram bem-estar e 
realizam um verdadeiro alívio na mente.

Os principais benefícios de fazer aulas de violão 
são: aumento da capacidade de memorização e da 
coordenação motora; melhoria das habilidades de 
gestão do tempo e organização; desenvolvimento das 
habilidades para trabalhar em equipe; e exposição a 
diversas culturas.  

Para começar a praticar não existe idade certa, se 
você estiver motivado e determinado o suficiente, com 
organização e dedicação, tudo é possível. 

Se você, Sócio, já toca violão, venha fazer parte da 
turma de nível intermediário. Os encontros acontecem 
às terças-feiras, das 18h às 19h. 

Mais informações na coordenação do Emiate ou 
pelos telefones 3329-8745/8813.

No dia 16 de julho, o técnico Fernando Barreira 
organizou uma atividade recreativa com os alunos para 
celebrar o fim do primeiro semestre de atividades do 
vôlei de quadra e praia.

O encontro já é consolidado para os jogadores da 
modalidade. Contudo, a última reunião foi especial, pois 
contou com a presença do técnico estratégico esportivo 
do Iate, Rui Campos do Nascimento, que, em 1984, foi 
medalhista de prata nas olimpíadas de Los Angeles.  

Rui aproveitou a ocasião para conversar com os 
alunos sobre a sua trajetória no vôlei, as conquistas ao 
longo da carreira e a importância do esporte em sua vida.

Em agosto os atletas estarão de volta à ativa, e o 
Diretor de Esportes Coletivos, Luciano Ponte, convida 
todos os Sócios  que venham participar do time. “No mês 
que vem, nossos jogadores estão de volta e gostaríamos 
que todos aqueles interessados venham agregar ao nosso 
time”, convida o Diretor.

Neste final de semana, 24 e 25, no Ginásio Poliesportivo, 
as atletas da patinação artística do Iate participam de um 
simulado oficial organizado pela Federação Brasiliense de 
Hóquei e Patinação (FEBRAHPA).

Com a presença de juízes renomados, o evento é uma 
prévia para o Campeonato Brasileiro de Patinação Artística 
2021, a ser realizado de 6 a 15 de agosto, em Santos (SP). 
De acordo com a Federação, o objetivo do simulado é 
avaliar o desempenho dos atletas e nortear os treinadores.

Segundo a vice-Diretora de Patinação Artística, 
Renata Bauer, o evento obedecerá aos protocolos de 
biossegurança estabelecidos pelo Clube, especialmente 
quanto aos critérios de não aglomeração, uso de máscara e 
higienização das mãos.

Venha fazer aulas de violão

Encerramento do semestre

Atletas do Iate fazem simulado 
antes de competição nacional

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
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NATAÇÃO

TÊNIS

Nos dias 17 e 18 de julho, aconteceu a 1ª etapa 
do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas, 
realizada em São Luís (MA). A competição contou com 
a participação de 254 atletas de diferentes clubes do 
Brasil, e o Iate Clube foi representado pelos nadadores 

Entre os dias 12 a 17, os atletas da equipe master de 
natação do Iate Clube de Brasília, comandada por Tiago 
Catalão, Guilherme Rabelo e Klayton Negrão, participaram 
da Tomada de Tempo oficial organizada pela Associação 
Brasiliense Master de Natação (ABRAMN). 

A equipe master do Iate é formada por atletas acima 
de 25 anos que desejam dar continuidade à prática da 
modalidade ou que acham que nunca é tarde para praticar 
natação.

Se você, sócio, está pensando em praticar alguma 
atividade física, participe dos treinos tanto para competir 
quanto apenas para ficar em forma ou ainda para aprender 
a nadar. Os encontros acontecem de segunda a sexta-feira, 
nos seguintes horários: 7h, 8h, 11h; 12h e 18h30; e, aos 
sábados, às 9h e às 10h. 

Ignez David, vice-Diretora de Esportes Aquáticos, 
parabeniza a equipe master e faz um convite aos sócios. 
“Temos muito orgulho dos masters da natação do nosso 
Clube que, mesmo com tantas dificuldades e restrições de 
treino, conseguiram se manter ativos e unidos. Incentivamos 
também a todos os associados que venham fazer parte 
dessa grande equipe.”  

Para mais informações, entre em contato com a 
Secretaria de Esportes Individuais pelo telefone 3329-8753 
ou pelo e-mail esportes.individuais@iatebsb.com.br.

O tênis brasileiro tem um futuro promissor pela 
frente. Enquanto novos talentos despontam já na fase de 
transição para o profissional, as categorias ainda mais 
jovens começam a sua trajetória no circuito deixando uma 
ótima impressão. Foi o que aconteceu na última semana, 
no Sul-Americano 12 anos disputado no Peru.

Foram dias de intenso aprendizado para os times 
liderados pelos capitães Santos Dumont e Eduardo 
Catharino Gordilho, que tiveram a missão de introduzir 
os pequenos brasileiros no circuito sul-americano, na 
primeira participação deles em uma competição por 
equipes. E se a primeira impressão é a que fica, os jovens 
tenistas deixaram a sua marca.

O Brasil venceu a Bolívia e conquistou o título por 
equipes femininas do Campeonato Sul-Americano 12 
anos. O time brasileiro foi comandado pelo técnico do 
Iate Santos Dumont. 

A equipe masculina, da qual o jovem tenista do Iate 
Fredinho Cabral fez parte, ficou com a medalha de bronze 
ao vencer o time peruano. 

De acordo com a Confederação Brasileira de Tênis 
(CBT), a competição, realizada entre os dias 12 e 17 de 
julho, em Lima, no Peru, envolveu os melhores atletas da 
América do Sul na categoria juvenil.

Os resultados classificaram as duas equipes para a 
Copa Cosat, torneio que será realizado em Santa Cruz 
de La Sierra, em outubro, reunindo os melhores times do 
continente. 

1ª prova do Campeonato Brasileiro 
de Maratonas Aquáticas

Nadadores da equipe master 
participam de evento da ABRAMN

Time Brasil BRB faz bonito no Sul-
Americano 12 anos

Arthur Castro e Kenue Santana. 

Na prova de 7,5 km, Arthur Castro conquistou a 4ª 
posição, enquanto Kenue Santana se estabeleceu com o 
5º lugar. Ao disputarem a prova de 5km, Kenue ficou com 
o 3º lugar, enquanto que Arthur alcançou a 4ª posição. 

A vice-Diretora de Esportes Aquáticos, Ignez 
David, expressa satisfação pelas colocações e deseja 
um desempenho igualmente fantástico nas próximas 
provas. “Nossos atletas nos mostram, cada vez mais, 
o quão hábeis e talentosos são e, por esses motivos, 
alcançaram suas respectivas posições. Acreditamos que, 
nas próximas provas, os resultados serão igualmente 
satisfatórios. Desejamos a eles boa sorte nas próximas 
etapas”, declara Ignez David.
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ANIVERSARIANTES
24/07 - Luiz Carlos de Medeiros Filho, João Matos 
da Silva Filho, Francisco José Gonçalves Novais, 
Antônio José de O. Telles de Vasconcellos, Pedro 
Fernandes de Melo, João de Morais Silva e Joanilda 
Werle de Camargo Soares

25/07 - Rudy Maia Ferraz, Roberto Pompeu de 
Sousa Brasil Neto, Admar Gonzaga Neto,  Débora 
de Paula Silveira Moura Martins, Marcello Katalinic 
Dutra, Viviane Ferreira de Lima Soares, Konrad 
Munis Pereira da Rocha, Rafael Barbosa Roda 
Figueiredo, Elismar Teixeira Vasconcelos, Marcelo 
Braconi Rocha de Oliveira, Carlos de Gaulle 
Evangelista, Marcel Ferrer P. Cavalcanti, Alexandre 
Fontoura Bezerra e Júlio Francisco Semeghini Neto                                          
 
26/07 - Fernando Pauro Oliveira, Walquíria de 
Oliveira Moraes, Rodrigo Pereira de Mesquita, 

Erasmo Aimone Pinto Júnior, Antônio Augusto 
Pinto Pinheiro, Alexandre Valadares Sucupira, 
Wlanir Santana P. Almeida

27/07 - Alessandra Bertini Nunes, Walmer Antônio 
Fellet Filho, Ricardo Cambiaghi C. de Moraes, 
Frederico Medeiros de Souza, Ana Cristina de 
Cesaro Moura, Andre Venâncio da Silva,  Otávio 
Ribeiro Damaso, Mônica Feres Cardillo, Thiago 
Seyffarth de Andrade, Sérgio Eduardo Correia Costa 
Gomide  e Humberto Luiz Ribeiro da Silva

28/07 - Paulo Camillo Vargas Penna, Marco 
Antônio de Brito Moreira, Jorge Nocello de Souza 
Júnior, Hartmut Gunther, Luís Tomás Azevedo de 
Mello e Márcio Machado Vieira

29/07 - Roberto de Figueiredo Caldas, André 

Clemente Lara de Oliveira, Rita Delfina de Medina 
Figueiredo, Giancarlo Rodolfi, Fernando César 
Barbosa Joranhezon, Gilson Ribeiro de Azevedo, 
Marineide Martins Borges, Maria Marta de Souza 
Machado, Simão Guimarães de Sousa, Rafael 
Moreira Mota, Rosana Maria Dourado de Mello, 
Cláudia Cardoso Danna Carloni, Arnaldo Gomes, 
André Luiz da Silva Campos, Rodrigo de Andrade 
Moreira, Alessandra Jorge Baptista e Joana Vitória 
de Meiroz Grilo

30/07 - Carlos Augusto Klink, Pablo Roberto 
Mendes de Sousa, Paulo César Dias Vanzeto, Bruno 
de Araújo Colares, Alexandre Cordeiro Macedo, 
Luís Cláudio de Souza Bueno, Jair Antônio Bilacchi, 
Valéria Carneiro de Albuquerque, Daniel Roger 
Barboni e Cézar Augusto da Silva Castro

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

24/07/2021 (Sábado)
Luciane Zanella

25/07/2021 (Domingo)
 Ronaldo Vieira Teles 

A comissão de sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Luiz Francisco Parlato de Lima, Hosamir Alves Santiago, Albert Rodriguez Hernandez, Alécio de Oliveira e Silva, Rafael Leite e Eleuza Maria Ribeiro

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

Em atenção ao disposto no art. 2o. do Regulamento 
da Sala de Estudos, a Diretoria Cultural comunica 
aos associados que a Sala ficará fechada no período 
compreendido entre os dias 9 de agosto e 23 de setembro 
de 2021, para realização da reforma de ampliação e 
modernização do espaço.

 Dúvidas ou esclarecimentos podem ser obtidos 
pelo telefone 3329-8759 ou pessoalmente no Memorial 
do Iate.

Fechamento temporário da Sala de 
Estudos


