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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

CONSELHO DELIBERATIVO APROVA PROPOSTA 
DE READEQUAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2021
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Vários temas importantes para o Quadro 
Social constaram da pauta da última Reunião 
Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada 

em 26 de julho. O primeiro foi sobre a proposta do 
Conselho Diretor de readequação do orçamento do 
exercício de 2021.

A Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, 
composta pelos Conselheiros João Wellish, Eunice Maria 
Machado Malvar e Maurício Carneiro de Albuquerque, 
analisou a retificação da peça orçamentária pautando-se 
por premissas que levaram em consideração o contexto 
atual, tanto sob o ponto de vista externo quanto sob a 
perspectiva interna, da estrutura operacional do Clube.

A revisão apontou uma redução do orçamento para o 
exercício de 2021, aprovado pelo Conselho Deliberativo 
em dezembro de 2020, no valor de R$ 8.435.556,73. 
A redução se deve, principalmente, à percepção do 
Conselho Diretor de que as previsões de Receitas 
Operacionais não se performariam e, ainda, que as 
transferências de anos anteriores (sobras orçamentárias), 
estimadas quando da elaboração da peça orçamentária 
pelo Conselho Diretor, em outubro de 2020, não se 
realizaram.

Consequentemente, para enfrentar tal frustração 
de receita, o Conselho Diretor se propôs a efetuar corte 
significativo nas despesas correntes e nas despesas com 
investimentos, mantendo o excelente funcionamento do 
Clube e os investimentos mais urgentes. 

Em relação às reformas programadas inicialmente, a 
revisão proposta reduziu o montante previsto, até mesmo 
porque a disponibilidade real de recursos mostrou-
se menor. A proposta inicial de R$ 2.836.046,33 foi 
revisada para R$ 1.174.190,86. “Entretanto, do previsto 
inicialmente, apenas 11,10% foi executado, o que 
demonstra que há dificuldades operacionais importantes 
a serem superadas”, analisou o Presidente da Comissão, 
João Wellish.

Neste ponto, o Comodoro Flávio Pimentel afirmou 
que algumas obras estão em andamento e que o “processo 
licitatório atual é burocrático, o que atrasa a execução. 
Por isso, há uma comissão formada especialmente para 
revisar e simplificar os trâmites licitatórios, tornando-os 
mais célere e igualmente transparentes”.

A revisão adia algumas reformas a exemplo da 
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substituição do piso da Fonte Infantil, da reforma dos 
cais estaqueados da náutica, da revitalização da fachada 
externa da entrada principal, entre outras, mas reforça 
uma importante: a da antiga Sede Social, patrimônio de 
valor incalculável para a Família Iatista.

Sobre este assunto, o 1º Secretário e Conselheiro 
Nato, Carlos Alberto Ferreira Júnior, fez uma emenda, 
aprovada pela Comissão, para que fosse disponibilizada 
verba para atender à demanda de substituição do piso 
da Fonte Infantil, posto que é um local cativo para as 
crianças pequenas que frequentam o Clube. O recurso 
para a obra é oriundo de um corte linear realizado nas 

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

REGULAMENTAÇÃO DO USO DE MÁSCARAS NAS 
DEPENDÊNCIAS DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA

Aprovada na Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 
26.07.2021

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA, como forma de controle/contenção e 
objetivando evitar a disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19), 
DETERMINA que: 

Art. 1º - A frequência e o uso das dependências do Clube somente 
serão autorizados quando observados os procedimentos instituídos 
pelo Poder Público e os Protocolos Oficiais publicados pelo Clube a 
fim de conter a disseminação da COVID-19. 

Art. 2° - É obrigatório o uso de máscara sobre o nariz e boca pelos 
associados, sendo dispensado somente nos locais em que for 
incompatível, que estarão devidamente sinalizados, tais como dentro 
das piscinas e durante o consumo de alimentos e bebidas, devendo, 
em todo caso, ser mantido o distanciamento mínimo de 2 (dois) 
metros entre as mesas e as pessoas.

§ 1º - Crianças de até dois anos de idade estão dispensadas do uso 
de máscara. 

§ 2º - Os empregados do Clube, colaboradores e demais prestadores 
de serviços também estão obrigados ao uso de máscara sobre o 
nariz e boca.

Art. 3º - Os empregados do Clube são os responsáveis por orientar 
e fiscalizar o cumprimento da exigência estabelecida nesta norma, 
devendo, em caso do não uso de máscara ou do uso incorreto, emitir 
Comunicado de Ocorrência. 

Parágrafo único. O Comunicado de Ocorrência deverá conter 
a descrição dos fatos, a identificação dos associados envolvidos, 
podendo ser instruído com todos os meios de prova admitidos em 
Direito, tais como vídeos, fotografias e declaração de testemunhas, 
por exemplo.  

Art. 4º. O descumprimento deste Regulamento poderá resultar em 
falta disciplinar, prevista no art. 40, I do Estatuto Social do Clube 
(advertência) e, em caso de reincidência e/ou circunstância agravante, 
à penalidade do inciso II do mesmo dispositivo (suspensão). 

Parágrafo único – É considerada circunstância agravante a reação 
excessiva, desproporcional e/ou desrespeitosa ao empregado, 
Conselheiro ou Diretor do Clube.  

Art. 5º - Os casos omissos neste Regulamento serão propostos pelo 
Conselho Diretor ao Conselho Deliberativo para serem dirimidos, 
em conformidade com o disposto no art. 88, XIV, “L”, do Estatuto do 
Clube. 

Art. 6º – Esta norma entrará em vigor após sua publicação no site 
oficial do Iate e divulgação no Jornal Semanal, e terá vigência até que 
seja decretado pelo dirigente do Clube o término da obrigatoriedade 
do uso de máscara.

CONSELHO DELIBERATIVO

Entre os itens de pauta da Reunião Extraordinária 
do Conselho Deliberativo estava a deliberação sobre 
o parecer da Comissão Permanente da Área Social, 
referente ao Regulamento de Utilização de Máscaras 
nas dependências do Iate Clube de Brasília, aprovado na 
Reunião Ordinária do Conselho Diretor de 23 de fevereiro 
de 2021.

O regulamento reforça que é obrigatório o uso de 
máscara tapando nariz e boca pelos associados, sendo 
dispensado somente nos locais em que for incompatível, 
que estarão devidamente sinalizados, tais como dentro 
das piscinas e durante o consumo de alimentos e bebidas, 
devendo, em todo caso, ser mantido o distanciamento 
mínimo de 2 metros entre as mesas e as pessoas. Crianças 
de até 2 anos de idade estão dispensadas do uso de 
máscaras.

O descumprimento das normas previstas no 
Regulamento poderá resultar em falta disciplinar, prevista 
no art. 40, I do Estatuto Social do Clube (advertência) e, 
em caso de reincidência e/ou circunstância agravante, à 
penalidade do inciso II do mesmo dispositivo (suspensão). 
Para fins legais, é considerada circunstância agravante a 
reação excessiva, desproporcional e/ou desrespeitosa ao 
empregado, ao Conselheiro ou ao Diretor do Clube.

Uso de máscaras no âmbito do 
Clube

despesas correntes de, aproximadamente, 0,46%. 

“Aprovamos a readequação, com as autorizações 
de remanejamento solicitadas pelo Conselho Diretor, e 
solicitamos algumas alterações na peça orçamentária. Os 
ajustes e apontamentos realizados abrem uma janela de 
oportunidade para que o Conselho Diretor planeje melhor 
as reformas e os investimentos previstos para 2022, 
sempre tendo como prioridade o bem-estar do Associado 
e o melhor para o Clube. O trabalho da Comissão foi 
muito aprofundado, cuidadoso, e buscou-se a solução 
mais equilibrada para o Iate”, finalizou Wellisch.
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Após análises da Comissão Permanente da Área Social 
e aprovação unânime do parecer pelo pleno do Conselho 
Deliberativo, o Iate Clube comunica aos sócios que está 
autorizada a liberação de convites, mas com restrições.

O comum, o especial e o esportivo seguem o 
que prevê o Regulamento de Acesso ao Clube. Para as 
churrasqueiras, está limitado a 50% da capacidade de cada 
uma, observadas as normas do setor - disponíveis no site. 

“Caso o número correspondente a 50% da capacidade 
da churrasqueira seja uma fração, este deverá ser 
arredondado para o número inteiro anterior. Por exemplo, 
se a capacidade for reduzida para cinco pessoas, considerar-
se-á como 50% um total de dois convidados, tendo em 
vista que três ultrapassaria o limite estabelecido”, explica o 
Conselheiro Felipe Rocha, presidente da Comissão.

Convites extras para o setor náutico obedecem ao 
previsto no Regulamento Interno do Setor Náutico. O convite 
extra para sauna e serviços do Instituto de Beleza segue 
suspenso temporariamente, bem como o extraordinário, 
destinado aos membros do Conselho Deliberativo ou do 
Conselho Diretor. 

Aos convidados se aplicam as normas internas de 
uso de máscaras; distanciamento social de, no mínimo, 
2 metros; e outras medidas protetivas, cabendo ao sócio 
emissor a responsabilidade solidária quanto à observância 
das normas. 

Dúvidas ou esclarecimentos poderão ser consultados 
pessoalmente na Secretaria Social ou pelos telefones 3329-
8715/8716/8717.

Liberação de convites

Outro item de pauta aprovado por unanimidade pelo 
pleno do Conselho Deliberativo foi o Regimento Interno 
do órgão colegiado, nos termos do parecer da Comissão 
encarregada de analisar a matéria, com as emendas 
do Conselheiro Nato Edward Cattete Pinheiro Filho, 
complementada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, 
Edison Garcia.

A Comissão, composta pelos Conselheiros Mauro Diniz 
Brumana, João Rodrigues Neto e Arnaldo Godoy, apresentou 
a nova proposta de redação do Regimento, contemplando 
as inovações que foram feitas no início do mandato e que 
agora contemplam, em definitivo, o documento que rege o 
funcionamento das reuniões do Conselho Deliberativo.

O Conselheiro Brumana explica que, entre as principais 
mudanças, estão a criação das Comissões Permanentes 
de Inovação, Governança e Conformidade (compliance); 
Social; e Esportiva, bem como a permissão para realizar as 
reuniões virtuais onde os Conselheiros poderão participar, 
discutir e votar por meio de uma plataforma de vídeo.

“As reuniões virtuais têm se mostrado necessárias e 
extremamente proveitosas. Trazê-la, em definitivo, para 
o bojo do Regimento é uma iniciativa que contribuirá, de 
maneira significativa, para o maior dinamismo, agilidade 
e modernidade do funcionamento das reuniões do 
Colegiado”, constatou o Presidente da Comissão, Mauro 
Brumana. 

Outro item que a Comissão se debruçou sobre o 
assunto foi os prazos para apresentação de emendas e 
pareceres substitutivos, bem como o parecer da Comissão. 
De acordo com os membros, as proposições, quando 
apresentadas oralmente em plenário, sem audiência prévia 
da Comissão técnica pertinente, impedem a análise acurada 
de seus impactos e consequências.

Após amplo debate entre os Conselheiros, foram 
aprovadas alterações nos artigos 29, 31 e 33, com dilatação 
dos prazos ora estabelecidos, a fim de proporcionar maior 
fluidez aos trabalhos da Secretaria do Conselho.

“Temos procurado melhorar a governança do 
funcionamento das reuniões, permitindo a participação 
remota dos Conselheiros. A modernidade oferece essa 
oportunidade de colaborar com o aumento da transparência 
e eficiência, bem como uma prestação de contas mais 
assertiva. Além disso, com a ampliação dos prazos, os 
Conselheiros terão mais tempo para analisar as proposições, 
permitindo que tenham uma visão mais abrangente e 
embasada”, concluiu o Presidente do Conselho Deliberativo, 
Edison Garcia.

Ao deliberarem sobre o Regulamento do Centro 
Infantojuvenil do Iate (Ciate), os membros do Conselho 
Deliberativo apresentaram algumas alterações na redação 
do conteúdo, bem como emendas. O documento define as 
diretrizes sobre a estrutura e a organização do Ciate. 

Acerca da permissão de os dependentes dos empregados 
do Iate participarem dos serviços oferecidos pelo Ciate, o 
Presidente Edison Garcia sugeriu ao Comodoro criar uma 
política social adequada, estabelecendo percentuais de 
descontos conforme a remuneração do colaborador. 

A emenda foi acatada e, conforme consta do 
Regulamento, a participação dos dependentes será feita 
mediante autorização expressa e formal do Comodoro, 
cujos descontos na mensalidade serão de acordo com a 
condição social familiar, nos termos da política aprovada 
pelo Conselho Diretor. Após o debate, o Regulamento do 
Ciate foi aprovado por unanimidade. 

Conselheiros legitimam atualizações 
no Regimento Interno

Regulamento do Ciate é aprovado
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IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

ATO DELIBERATIVO 004/2021

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 26 de julho de 2021, faz saber que o Colegiado 
resolveu: 

I. por unanimidade, aprovar a Ata da Reunião Extraordinária de 21 de junho 
de 2021.
II. por unanimidade, aprovar a proposta do Conselho Diretor de readequação 
do orçamento do exercício de 2021, nos termos do Parecer da Comissão 
Permanente de Orçamento e Finanças, com a emenda do 1º Secretário, 
o Conselheiro Nato Carlos Alberto Ferreira Júnior, no sentido de que seja 
disponibilizada verba para atender a rubrica 4.06.019 – Substituição do Piso 
da Fonte Infantil.  
III. por unanimidade, aprovar o Regulamento do CIATE – Centro Infantojuvenil 
do Iate, nos termos do Parecer da Comissão que analisou a matéria, com a 
emenda do Presidente do Conselho Deliberativo, Edison Garcia, no sentido 
de que o Conselho Diretor conceda desconto na mensalidade ao filho do 
empregado, de acordo com a condição social familiar, nos termos da política 
aprovada pelo Conselho Diretor.     
IV. por unanimidade, aprovar a atualização do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo, nos termos do Parecer da Comissão encarregada de analisar a 
matéria, com as emendas do Conselheiro Nato Edward Cattete Pinheiro Filho, 
complementada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Edison Garcia.  
V. por unanimidade, aprovar o Regulamento de Utilização de Máscaras nas 
dependência do Iate Clube de Brasília, nos termos do Parecer da Comissão 
Permanente da Área Social.
VI. por unanimidade, aprovar a regulamentação do acesso de convidados 
no clube, no período das restrições impostas pela pandemia, nos termos da 
Resolução nº 001/2021. 

Brasília, 27 de julho de 2021.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

ATO DA COMODORIA AC 33/2021
GESTÃO 2020/2023

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 
III, do artigo 91 do Estatuto do Clube,
R E S O L V E
EXONERAR, a pedido, o sócio patrimonial Sr. MOISÉS DO ESPÍRITO SANTO JUNIOR – 
P/1837, do cargo Diretor de Patrimônio e Suprimentos.

Brasília, 27 de julho de 2021.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 34/2021
GESTÃO 2020/2023

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 
III, do artigo 91 do Estatuto do Clube,
R E S O L V E
NOMEAR o sócio patrimonial Sr. MARCELLO KATALINIC DUTRA – P/2820, para o 
cargo Diretor de Patrimônio e Suprimentos.

Brasília, 27 de julho de 2021.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 35/2021
GESTÃO 2020/2023

O Comodoro do Iate Clube de Brasília no uso das atribuições que lhe confere o inciso III 
do artigo 91, combinado com o disposto no art. 34 do Estatuto do Clube,
R E S O L V E
NOMEAR o Diretor de Operações e Logística RONALDO VIEIRA TELES – P/2366, em 
substituição ao ex-vice-diretor de Motonáutica e o Diretor de Patrimônio e Suprimentos 
MARCELLO KATALINIC DUTRA – P/2820, em substituição ao ex-diretor de Patrimônio 
e Suprimentos, para integrarem como membros titulares a Comissão de Sindicância que 
aprecia os processos de admissão no quadro social, nomeada no Ato da Comodoria AC 
19/2020, e, para ocupar a vaga de membro suplente, o Diretor Médico LUIZ ALBERTO 
MENDONÇA DE FREITAS – P/3085. 

Brasília, 28 de julho de 2021.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ATO DA COMODORIA AC 36/2021
GESTÃO 2020/2023

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 
XXII do artigo 91 do Estatuto do Clube,
R E S O L V E
NOMEAR o Diretor de Patrimônio e Suprimentos, MARCELLO KATALINIC DUTRA 
– P/2820 para integrar, em substituição ao ex-diretor de Patrimônio e Suprimentos, a 
Comissão para análise, estudo e proposta de revisão das Normas Gerais para Licitações 
e Contratos do Iate Clube de Brasília, nomeada no Ato da Comodoria AC 22/2021. 
 
Brasília, 28 de julho de 2021.
 

FLAVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 018/2021 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, de 
acordo com o art. 72 do Estatuto do Clube, e considerando a suspensão da licença do 
Conselheiro Efetivo MOISÉS DO ESPÍRITO SANTO JÚNIOR do cargo que ocupava na 
Diretoria, 
RESOLVE:
DESCONVOCAR o Suplente de Conselheiro EDUARDO BRESCIANINI, que está 
atualmente atuando na condição de Conselheiro Convocado.

Brasília, 30 de julho de 2021.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 017/2021

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso 
de suas atribuições estatutárias e regimentais, e considerando a licença do integrante 
efetivo da Comissão Fiscal, o Conselheiro Nato Marcello Katalinic Dutra, para ocupar 
cargo na Diretoria do Clube,
RESOLVE:
Convocar o Conselheiro RONALDO DO MONTE ROSA, primeiro integrante suplente 
da Comissão Fiscal, para atuar na referida comissão, enquanto perdurar o afastamento 
do titular.  

Brasília, 28 de julho de 2021.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO nº 001/2021

Estabelece alteração provisória ao Regulamento de Acesso ao Clube – RAC, 
quanto à emissão de convites comuns e convites para as churrasqueiras, durante a 
vigência das medidas restritivas decorrentes da pandemia COVID-19.  

Considerando a Decisão nº 009/2021 do Conselho Diretor, aprovada na 17ª 
Reunião Ordinária, realizada em 19 de julho de 2021, que propõe ao Conselho 
Deliberativo a liberação dos convites comuns, conforme previsto no art. 29, 
inciso I, do Regulamento de Acesso ao Clube – RAC; e 50% da capacidade das 
churrasqueiras, prevista no art. 12, § 1º do Regulamento do Setor de Churrasqueiras;
Considerando o Parecer da Comissão Permanente da Área Social, proferido em 
atendimento ao encaminhamento da Presidência do Conselho Deliberativo, que 
sugere a alteração provisória que dispõe o Capítulo III do Regulamento de Acesso 
ao Clube – RAC, arts. 29 a 32;   
Considerando a função regulamentadora do Conselho Deliberativo, prevista 
no Estatuto do Clube, visando o fiel cumprimento das normas governamentais 
estabelecidas, bem como a segurança e a saúde dos associados e funcionários do 
Iate, levando-se em conta a redução dos índices de contaminação do vírus e a 
flexibilização das medidas restritivas impostas pelas autoridades competentes com 
o avanço do programa de vacinação da população do Distrito Federal; 
À vista das razões acima elencadas, o Conselho Deliberativo R E S O L V E, por 
unanimidade, proceder, em caráter temporário, as seguintes alterações no Capítulo 
III – Dos Convites do Regulamento de Acesso ao Clube - RAC: 

a) ficam suspensos os incisos II, letra “b”;  e IV do art. 29;  
b) fica mantida a redação do inciso I do art. 29; 
a alínea “a” do inciso II do art. 29 passa a vigorar com a seguinte redação: 
c) II, “a” - Churrasqueira, no limite de 50% (cinquenta por cento) da capacidade 
de cada uma, observadas as normas do Setor.

Nota: caso o número correspondente a 50% da capacidade da churrasqueira 
seja uma fração, este deverá ser arredondado para o número inteiro anterior.

Aos convidados se aplicam as normas internas de uso de máscaras, distanciamento 
social e outras medidas protetivas à saúde, cabendo ao sócio emissor a 
responsabilidade solidária quanto à observância dessas normas. 

 Permanecem em vigor os demais dispositivos do Regulamento de Acesso ao Clube 
– RAC 

Brasília, 27 de julho de 2021.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

ATOS DA COMODORIA CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO DELIBERATIVO
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FUTEBOL

BEACH TENNIS

No dia 25 de julho, no Estádio Abadião, a equipe 
Sub-12 do Iate Clube de Brasília conquistou o vice-
campeonato da Copa Novos Talentos 2021 - Série Prata, 
promovida pela Liga Esportiva das Categorias de Base.

Nessa categoria, até cinco atletas do Sub-13 
podiam participar dos jogos, mas o Iate  foi a única 
equipe que não fez uso do recurso. Pelo contrário, 
jogou com grande parte com atletas Sub-11.

O goleiro Iatista Samuel conquistou o troféu de 
goleiro menos vazado e Matheus levou para casa o 
prêmio de melhor jogador da competição.

A equipe da Diretoria de Engenharia finalizou 
mais uma importante obra para o Clube, que foi muito 
aguardada pelos sócios: a recuperação dos alambrados 
de proteção dos campos de futebol do Iate.

 Em razão do tempo e do uso, as telas e os tubos 
galvanizados estavam deteriorados e danificados, o que 
gerava riscos aos usuários dos campos.

Com a recuperação, todo o perímetro dos campos 
recebeu nova estrutura e pintura - com telas galvanizadas 
e de nylon. As alturas dos alambrados foram revistas, 
deixando todos os locais adjacentes protegidos e com 
segurança, proporcionando mais comodidade aos 
usuários do campo.

Venham prestigiar, entre os dias 9 e 22 de agosto, 
o Torneio Interno de Beach Tennis do Iate. Serão 
disputadas partidas nas categorias Pro A, B, C, 40+ e 50+ 
- masculina, feminina e mista.

Ao todo, 150 beach tennistas do Iate participam 
da competição, sempre em respeito aos protocolos de 
biossegurança estabelecidos pelo Clube.

Neste ano, não haverá cerimônia de entrega das 
premiações, mas todos os campeões e vices receberão 
troféus.

Vice-campeões da Copa Novos 
Talentos Recuperação dos alambrados dos 

campos de futebol é concluída

Torneio Interno de Beach Tennis 
do Iate começa dia 9

GESTÃO

Na última semana, o Comodoro Flávio Pimentel 
e o Diretor de Operações e Logística, Ronaldo Vieira 
Teles, receberam a Major Kelly de Freitas, comandante 
do 6º Batalhão de Polícia Militar. Ainda participaram da 
reunião o capitão Flávio Alencar, o 2º sargento Evaldo e 
o soldado Almeida. 

A visita, de cunho institucional, foi para conhecer 
as dependências do Clube e suas adjacências.

Comitiva da Polícia Militar visita o 
Clube

ENGENHARIA
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NÁUTICA

O Iate Clube de Brasília foi sede da Copa Brasil 
Master da Classe ILCA/ Laser e Snipe entre os dias 23 
e 25 de julho. O campeonato está inserido no Circuito 
Vela Master Brasil com etapas em algumas cidades do 
país e, após a realização de todas as fases, é criado um 
ranking premiando os melhores velejadores master do 
Brasil.

O evento contou com a participação de 46 
velejadores de sete estados diferentes (Paraná, Sergipe, 
Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo 
e Alagoas), além do Distrito Federal, representando 14 
clubes.

Como as condições do vento foram ótimas, a 
comissão de regata conseguiu organizar todas as seis 
regatas programadas e os campeões foram:

O resultado completo pode ser consultado no site 
do Iate, no menu da náutica.

Mais de 40 velejadores participaram da Copa Brasil Master de Ilca/Laser e Snipe

CLASSE CATEGORIA COL. VELEJADOR (A) CLUBE

STANDARD  GERAL
1º Felipe Pereira Meira ICB-DF
2º Johann F. de Felippes ICB-DF
3º Fabio Pereira Simoni CAER-DF

RADIAL GERAL

1º Carlos Mateus C. Castello ICB-DF

2º Carlos Frederico Jardim 
Caruso CNA-PR

3º Patrícia Gatti ICB-DF

SNIPE GERAL

1º Pepe e Lúcia D’ Elia ICRJ- RJ

2º Cézar Augusto Castro e 
Guilherme Carrijo ICB-DF

3º Manfred Kaufmann Jr e 
Carlos Ney Pinto YCP/SP
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NÁUTICA

Nos dias 31 de julho e 1° de agosto, na raia norte 
em frente ao Iate Clube de Brasília, será realizada a 3ª 
etapa do ranking da classe Optimist. Estão programadas 
até seis regatas para a classe Optimist Veterano e cinco 
regatas para a classe Optimist Estreante. 

As largadas acontecem a partir das 9h30. Venham 
prestigiar!

A Diretoria de Esportes Náuticos informa aos 
Associados que, nos dias 31 de julho e 1° de agosto, 
a locação de pranchas de SUP e de caiaques estarão 
suspensas até às 13h. 

Excepcionalmente nesses dois dias, a locação será 
realizada das 13h às 16h. Oportunamente, é importante 
reforçar que o aluguel do SUP e do caiaque tem um custo 
de R$ 19,90  - a hora - e que menores de idade devem 
estar acompanhados dos pais. A marcação do aluguel é 
feita no dia, diretamente na Secretaria Náutica.

3ª etapa do ranking da Classe Optimist

Atenção, sócio

EMIATE

O Emiate, em parceria com a Diretoria Cultural, 
promove a exposição “A arte do isolamento”. De 12 a 22 
de agosto, os Sócios podem conferir, no Iate TV, as obras 
produzidas pelas alunas do curso de pintura durante o 
período de isolamento social. Venham apreciar!

Exposição “A arte do isolamento”

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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ANIVERSARIANTES
31/07 - Nelson Campos, Sergei Studart Quintas, 
Patricia Rosa Calmon, Milton Teixeira de 
Carvalho, Gustavo Oliveira de Andrade, Israel 
Jose da Cruz Santana e José Alberto Couto Maciel

01/08 - Mariana Carmona Fernandes, Thiago 
Rodrigues Povoa, Vander Coutinho da Silva, 
Bruno Dourado Freire, Sálvio Medeiros Costa 
Filho, Mila Maria de Lima Gomes E Umbelino 
Lobo, Beatriz Pinheiro Sales, Ana Carolina Bastos 
Guedes de Sa, Erik Parente Currlin Perpetuo, 
Mariano Adjuto Martins Carneiro, Gina Maria 
Freitas Barroso, Vania Perillo Fiuza Abreu, 
Fernanda Ribeiro de Angelis, Nelson Mozart 
Morro, Joao Paulo Vechi Mourao e Luciana 
Migueis Silva Moura              

02/08 - Carlos Henrique Casales V. de Lima, 
Suzana Cristina Leite, Ricardo Sergio Maia 
Bezerra, Jacques Rocha Velloso, Paula da Rin 

Souza, Rita Maria de Miranda Magalhães, Paulo 
Roberto Lenzi, Marco Aurelio Correa Tavares, 
Tulio Negrelli, Leonardo Rafael Machado de F. 
Maciel, Ruy Coutinho do Nascimento, Gustavo 
Sousa Marques Miziara, Raquel Rubstem Sado, 
Cassandra Lopes Lima do Amaral                                            

03/08 - Natália Serralvo, Vandenbergue Dos 
Santos S. Machado, Marcilio Moreira Borges, 
Luisa Vargas da Costa, Rogerio Blass Staub, Carlos 
Alexandre Garcia Gama Rocha, Arthur Paes 
Wittenberg, Tadziu Soares Jancoski, José Maria 
Rabelo, Wilson Flavio Garcia                                                    

04/08 - Steven Svaton, Ricardo Lima Rodrigues, 
Thais Roriz Mendes Domenici de Morais, Paulo 
Ricardo Mendes Valenca, Bernardo de Alcântara 
e Franca, Renata Braga C. de, Miranda, Viviani 
Dourado Jordão Neto, Ana Amélia Meneses Fialho 
Moreira, Marcelo, Monteiro Soares, Marta Maria 

Franco Diniz de Rezende, Moises do Espirito 
Santo Junior, Carlos Hamilton Vasconcelos 
Araújo, Gabriel Pereira Fortes, Fernando H. P. de 
A. Vasconcelos e Roberto Parucke

05/08 - José Ney Passos Dantasm Flavia Motta 
Coelho, João Gabriel de Castro Lima, Cilene 
Maria Guimaraes Coelho Mascarenha, Patricia 
Viana Timponi, Sybele Medeiros Cavalcanti de 
Queiroz, Roberto Velloso, Guilherme Ton Back 
Faria, Francisco Emanuel Leite Pereira, Nabil El 
Haje Lobo, Alexandre Lage Costa, Maria D Arc 
Lopes Beserra e Andre de Sa Braga                                                          

06/08 - Marcos Vinicius Pinheiro Oliveira, José 
Carlos Tavares Pereira, Marco Antonio V. Tavares 
de Lacerda, Maria do Carmo Peixoto Silveira, 
Ricardo de Amoreira Gepp, Edenilson Dos Santos 
Carvalho Junior, Lara de Podesta Haje, José Mauro 
Esteves Dos Santos e Lucio Das Neves Macedo 

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

31/07/2021 (Sábado)
João Alfredo Uchôa

01/08/2021 (Domingo)
 Temístocles Grossi

A comissão de sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Jacqueline Siqueira Guimarães, Danielle Reis de Almeida Ferreira, Letícia Caldararo Tobias e Luziana Azevedo Lima

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

Sócio, queremos ver o seu olhar! Participe do 
concurso e capture a sua “Fotografia inédita registrando 
a prática esportiva no Iate”. As inscrições se encerram 
no dia 2 de agosto e podem ser feitas no site do Clube.

O interessado pode participar com três fotografias 
inéditas, em formato JPEG, com resolução mínima de 
300 DPI e formato mínimo de 2.100 x 1.500 pixels. Cabe 
ressaltar que as fotos recebidas fora do padrão descrito 
serão automaticamente desclassificadas. Vale foto de 
câmera profissional e até de celular. 

Conforme citado anteriormente, as inscrições 
poderão ser feitas até o dia 2 de agosto de 2021 (às 
23h59) pelo e-mail dir.culturalicb@gmail.com. As fotos 

Inscrições para o concurso terminam em 2 de agosto
deverão ser enviadas juntamente com o formulário de 
inscrição devidamente preenchido. 

As fotos vencedoras serão escolhidas por uma 
comissão julgadora, composta por fotógrafos profissionais 
convidados, e será divulgada no vernissage da exposição 
dos trabalhos inscritos, no dia 12 de agosto, no Iate TV, 
às 19h30. 

Todos os concorrentes receberão certificado e haverá 
premiação em dinheiro e troféu para os três primeiros 
colocados.  O regulamento completo do concurso e a 
ficha de inscrição podem ser encontrados no site do Iate, 
disposto a seguir: https://www.iateclubedebrasilia.com.
br/concurso-de-fotograria/


