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

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

XXVII REGATA JK – 7ª SEMANA DE VELA JK 
ACONTECE NO PRÓXIMO FINAL DE SEMANA

CLIMA

SÁBADO

Fonte: Inmet

Tem início em setembro a 27ª Regata JK – 7ª Semana 
de Vela JK, tradicional evento náutico de Brasília, 
que homenageia o Presidente Juscelino Kubitschek, 

Patrono do Iate Clube de Brasília. Nos dias 4, 5 e 7, 
acontecem as regatas de veleiros monotipos e, nos dias 
11 e 12, dos cabinados.

A iniciativa data de 1994, quando houve a realização 
da primeira edição da Regata JK. No decorrer dos anos, 
por sua importância, o evento evoluiu para uma semana 
de intensas atividades náuticas: a Semana de Vela JK. 

A competição tem grande relevância e simbolismo 
para o Clube, cuja história é interligada à construção 
de Brasília e ao Presidente Juscelino Kubitschek, o 
qual se referia ao Iate como a “sala de visitas da nova 
metrópole”. 

Neste ano, o evento acontece também no contexto 
do mês do Turismo Cívico no Distrito Federal, instituído 
pela Lei nº 6.822/2021. De acordo com a norma, Brasília 
é a única capital que tem, por lei, o mês de setembro 
inteiro destinado às ações relacionadas ao turismo cívico 

e não apenas o 7 de setembro, quando a Independência 
é celebrada.

A Diretoria de Esportes Náuticos estima a presença 
de cerca de 120 embarcações (entre veleiros monotipos 
e cabinados) e 250 velejadores. Na disputa, o cobiçado 
troféu idealizado e projetado pelo sócio fundador 
Álvaro Sampaio e pelo conselheiro nato e arquiteto 
Filinto Pacheco.

O troféu, que é de posse transitória, é confeccionado 
em acrílico, metal dourado e granito, e conta com a 
inscrição dos nomes do timoneiro e do barco vencedor 
de cada regata. Atualmente, encontra-se exibido no 
Memorial JK. O evento é realizado em parceria com a 
Federação Náutica de Brasília (FNB). 

Informações adicionais podem ser consultadas no 
site https://www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica/ 
ou pelos telefones da Secretaria Náutica: (61) 3329-
8747/8748 | 9.9308-4961 (WhatsApp).

Participem e prestigiem o Patrono do Iate!

14º C MÍN
27º C MÁX

Sol com algumas nuvens. Não chove

15º C MÍN
28º C MÁX

Sol com algumas nuvens. Não chove.
DOMINGO
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ATO DA COMODORIA AC 43/2021
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. GUSTAVO RAULINO – R/055 para o 
cargo de Vice-Diretor de Escolas Náuticas.

Brasília, 27 de agosto de 2021.

FLAVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

REUNIÕES ORDINÁRIA E 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 as 
REUNIÕES ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, previstas no 
art. 76, I, “c”; e art. 76, II, do Estatuto, a serem realizadas no dia 
30 (trinta) de agosto 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:

REUNIÃO ORDINÁRIA

ITEM ÚNICO – Apreciar o Relatório das Atividades do 
Conselho Diretor, inclusive quanto aos investimentos previstos 
e executados, referentes ao 1º semestre de 2021.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

ITEM I – Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo a 
Decisão n.º 002/2021 da Mesa Diretora, determinada ad 

da Resolução que aprovou o Regimento Interno do Colegiado 
para o dia 1º de outubro de 2021, vigorando até essa data os 
termos do Regimento Interno alterado.  

ITEM II – Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo os 
Pareceres da Comissão Permanente de Infraestrutura, referentes 
às seguintes obras:      

a) Reforma da Tribuna do Futebol; e
b) Transposição da Sala de Cycling Indoor.   

ITEM III – Matéria retirada de pauta.

ITEM IV – 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, as reuniões acima referidas terão 
caráter reservado, isto é, somente poderão ser assistidas pelos 
integrantes do Conselho Deliberativo e do Conselho Diretor.

Brasília, 17 de agosto de 2021. 

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

ATOS DA COMODORIA

CONSELHO DELIBERATIVO

BASQUETE 

A partir do dia 2 de setembro, serão disponibilizadas 
novas turmas na modalidade do basquete, com aulas 
ministradas pelo professor José Carlos Vidal toda terça e 
quinta-feira, das 18h30 às 20h. A faixa etária para as novas 
turmas será de 12 a 14 anos. 

A Secretaria de Esportes Coletivos reforça que, 
mediante a pandemia, os protocolos de saúde e 
segurança permanecerão mantidos. Reitera, ainda, que 
não haverá alterações nas aulas matutinas realizadas aos 

Ricardo Mansueto, vice-Diretor de Basquete, informa 
também que há planos para a organização de uma turma 
voltada aos adultos: “Muitos sócios com faixa etária acima 
de 18 anos têm solicitado uma turma dedicada aos adultos, 
para que possam praticar suas habilidades em quadra. 
Visando atender essa demanda, já está sendo analisada a 
criação de um horário semanal para esse grupo de atletas. 
Esperamos brevemente divulgar mais essa novidade”.

Novas turmas e horários da  Escola 
de Basquete

VÔLEI 

No dia 4 de setembro, das 8h às 14h, ocorrerá um 
evento de integração e socialização entre pais e alunos da 
escolinha de vôlei do Iate. Para participar, basta comparecer 
às quadras localizadas próximas à piscina coberta.

Com a iniciativa, o vice-Diretor de Vôlei, 
Marcelino Calvo, e o técnico Fernando Barreira 
pretendem oportunizar aos pais um momento de lazer 
com os filhos, onde irão desfrutar de um café da manhã 
esportivo e de partidas em família.

Calvo convida a todos os pais e alunos a 
participarem da ocasião: “Será um dia de muito 
aprendizado e diversão entre as famílias. Contamos 
com a participação de todos”.

Integração entre a família do voleibol
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CONSELHO DELIBERATIVO

Nova sala de cycling e melhorias na tribuna do futebol - Na 
alçada da Comissão de Infraestrutura, a execução de duas 
obras será colocada em votação: a da tribuna do futebol e 
da sala de cycling.  “A ideia da obra da tribuna do futebol 
é dar a quem pratica o esporte um ambiente de convívio 
social. Hoje, a área é bem defasada, principalmente em 
estrutura e acabamento. Por isso, a comissão entende que 
o futebol carece desse novo espaço para fazer eventos de 
confraternização pós-jogos, assim como àqueles voltados 
aos alunos das escolinhas”, explica o conselheiro efetivo 
Alexandre Kronenberger, integrante da comissão.

O projeto, segundo Kronenberger, inclui corrimão, 
novos degraus e nivelamento de piso, o que garante 
acessibilidade ao espaço. Há previsão também de 
churrasqueira, com cadeiras, mesas e bancadas em 
granito, além de iluminação e instalações elétricas 
novas. O valor estimado é de R$ 235 mil. 

Obras e Relatório de Gestão: Conselho Deliberativo analisará temas de 
interesse do sócio na reunião de segunda-feira (30)

A sala de cycling será feita na área que hoje é o terraço 
da Academia. Esse espaço será fechado, com instalação 
de esquadrias de vidro. A obra vai aproveitar um espaço 
inutilizado e contemplará reforço de estrutura e mudança 
no piso de forma que todos os alunos consigam enxergar 

O custo será de R$ 570 mil. Segundo o conselheiro, 
os investimentos para os projetos já estavam previstos 
no orçamento de janeiro e foram mantidos na revisão 
aprovada em julho.

“O cycling é um pouco diferente porque, apesar de 
estar na Academia, atende a todos os sócios que fazem 
essa atividade. Sempre houve uma demanda muito grande 
e a reclamação era de que a atual área é muito pequena. 
Hoje, como temos um público menor frequentando a 
Academia por conta da pandemia, a obra deve impactar 
menos a rotina do sócio”, completa Kronenberger. Se 
forem aprovados pelo Conselho Deliberativo, os dois 
projetos retornam para a diretoria de Engenharia, que será 
responsável por iniciar os trâmites para início das obras.

O Conselho Deliberativo do Iate se reunirá na 
próxima segunda-feira (30), com uma série de ações 
propostas pela Gestão do Clube na pauta para análise e 
deliberação. Saiba mais:

Relatório de atividades - Os conselheiros também irão 
apreciar o parecer da comissão especial que analisou o 
Relatório de Atividades do Conselho Diretor, referente 
ao primeiro semestre de 2021. Em linhas gerais, o 
presidente da comissão, o conselheiro nato Frederico 
Viegas, adiantou que o Clube está ‘caminhando bem’. 
No documento, relata Viegas, há um alerta importante: 
apenas 15% dos investimentos previstos para o ano 
foram executados. 

“O Relatório de Atividades do Conselho Diretor 
funciona como uma espécie de prestação de contas, 
incluindo os investimentos previstos e executados. Isso 
é fundamental para que o Conselho Deliberativo tenha 
ciência e possa avaliar como a gestão tem utilizado os 
recursos disponíveis no orçamento. Por isso, temos a 

do clube, para que se aplique os recursos do associado 
da melhor forma possível”, salienta.
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BEACH TENNIS 

FUTEBOL

Entre os dias 9 e 22 de agosto,  ocorreu o Torneio Interno 
de Beach Tennis do Iate. Cerca de 250 atletas disputaram 
emocionantes partidas nas categorias Pro A, B, C, 40+ e 50+ 
– masculina, feminina e mista. As colocações de todos os 
campeões e vices estão disponíveis no site do Clube. 

No dia 11 de setembro é a vez das crianças no Torneio 
Interno Kids de Beach Tennis. 

A equipe Sub-9 de Fut 7 do Iate Clube de Brasília voltou 
a erguer um troféu este ano. Dessa vez, os jogadores, que 
cada vez mais apresentam um futebol de toque de altíssima 
habilidade, venceram a série prata da IberLeague do DF.

No dia 15 de agosto, no CT Jaraguá, foi realizada a 

Formação. A equipe Iatista se sobressaiu e venceu, de virada, 
o jogo decisivo.

Com um contra-ataque rápido, o time adversário saiu 
na frente e marcou o primeiro gol. O Iate não se abalou, 
manteve a posse de bola e dominou o jogo, conseguindo 
virar o placar e vencer por 4 a 1, com gols de Lucas, Pedro e 

competição terem sido do Iate. Lucas e Davi conquistaram o 
título, ambos com 11 gols.

Esse foi o quarto campeonato vencido pelo time do 
Clube, em um espaço de menos de dez meses. André Luís 
da Silva, vice-Diretor de Futebol, parabeniza todos os atletas: 
“Nossos garotos têm se saído muito bem nas competições 
e demonstram todo o esforço e comprometimento que têm 
dedicado ao esporte. Parabéns a todos”.

Torneio Interno agitou as areias do Iate

Time do Iate é campeão da série 
prata da IberLeague

NATAÇÃO

Entre os dias 10 e 14 de agosto, aconteceu o Campeonato 
Brasileiro Absoluto de Natação - Troféu José Finkel,  na 
cidade de Bauru, em São Paulo. A competição contou com a 
participação de 333 atletas de 54 clubes nacionais.  

Leonardo Medeiros, Isabela David, Luiza Celidonio, João 
Emanuel Leite e Miguel Garcia foram os representantes do 
Iate Clube na competição, os quais conquistaram vagas em 

Segundo Ignez David, vice-Diretora de Esportes 
Aquáticos, a competição reuniu os melhores atletas da 
natação de todo o país. “Competimos, em pé de igualdade, 
ao lado da elite do Brasil e, pessoalmente, os atletas do 
Iate se superaram a cada prova, melhorando seus tempos. 
Parabenizo a equipe de alunos e professores pelos excelentes 
resultados”, avalia Ignez.

No ranking nacional de clubes, que leva em consideração 
apenas os campeonatos brasileiros, o Iate Clube de Brasília 
ocupa a 13ª colocação. O Troféu José Finkel foi o 4º 
Campeonato Brasileiro realizado nesta temporada. 

Natação do Iate participa do 
Campeonato Troféu José Finkel

SOCIAL
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ACADEMIA

A Direção do Espaço Saúde e a vice-Diretoria de 
Tecnologia e Inovação informam que estão cientes 

de agendamento da Academia, mas que já estão 
empenhando todos os esforços para solucionar os 
problemas o mais breve possível. 

O sistema atual passa por constantes melhorias 
e reparos, e o setor de informática busca sempre 
se antecipar aos possíveis problemas. Porém, 
ocasionalmente, a plataforma pode apresentar lentidão 
ou ainda outras dificuldades em servidores ou áreas 
externas, o que, por consequência, faz com que a 
solução demore um pouco mais.

Com o objetivo de trazer mais comodidade e 
agilidade aos usuários na hora de agendar os serviços, a 
administração do Clube está investindo em equipamentos 
e sistemas mais modernos para as instalações.

A vice-Comodoro e Diretora do Espaço Saúde, 
Maria Cecília Moço, comunica que serão implantados 
serviços de cloud computing (servidor em nuvem), o que 
garantirá processos efetuados de forma muito mais ágil. 
“Acreditamos que, com a aquisição do novo sistema, os 
problemas de agendamento dos serviços da Academia 
serão solucionados”, detalha.

“Enquanto isso, o setor de informática fará ajustes para 

do problema. De antemão, pedimos a compreensão 
dos sócios e permanecemos à disposição de todos”, 
conclui Marcello Katalinic Dutra,  Diretor de Patrimônio 
e Suprimentos e vice-Diretor de Tecnologia e Inovação.

A Academia do Iate traz mais uma novidade para os 
amantes do CrossFit: o Open Gym Iate Cross. A estreia será 
no dia 4 de setembro, das 9h às 9h40. Sempre neste horário, 
a cada sábado, os professores ensinarão as técnicas da 
modalidade para que os alunos aprimorem suas habilidades.

Para participar, será necessário agendamento prévio. 
Mais informações pelos telefones 3329 -8755/8777.

Para o sucesso de qualquer empreendimento, é 
fundamental conhecer a opinião de seus usuários e, 
assim, estabelecer diretrizes de atuação e formas de 
serviços diferenciadas.

Considerando essas premissas, a Academia do Iate 
Clube de Brasília deseja saber as impressões de vocês, 
alunos, acerca do espaço. Mais ainda, queremos saber 
os motivos pelos quais alguns associados ainda não são 
alunos da Academia. 

Com o resultado da pesquisa, novas estratégias de 
atuação serão adotadas em curto, médio e longo prazo. 
Por isso, a Diretoria do Espaço Saúde convida a todos, 
alunos e não alunos, a preencherem o formulário e 
contribuírem para o aprimoramento das dependências 
da Academia. 

Melhorias no sistema de 
agendamento da Academia

Estreia do Open Gym: Iate Cross

Participe da pesquisa de satisfação

CLIQUE NO LINK ABAIXO E PARTICIPE -  Serão aceitas as 
respostas enviadas até o dia 15 de setembro.  

CLIQUE AQUI!

https://forms.gle/wvn26oQnsYZJETj57
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NÁUTICA 

Nos dias 21 e 22 de agosto, a Diretoria de Esportes 
Náuticos disponibilizou três barcos à vela da classe 
Dingue para os sócios interessados em conhecer mais 
sobre a modalidade. Os atendimentos aconteceram 
das 9h às 13h, na Prainha dos Buritis, e os passeios 
foram realizados na frente do Clube, com duração de, 
aproximadamente, 20 minutos. 

 Cada barco comportava um funcionário e até três 
pessoas. Ao todo, 132 participantes aproveitaram o 
passeio, sendo 64 no sábado e 68 no domingo. Estiveram 
presentes tripulantes de diversas idades, desde bebês de 
1 ano até idosos de 74 anos. 

 Segundo a Diretoria, os participantes elogiaram 
a iniciativa e enalteceram a experiência de velejar, 
destacando que se trata de uma atividade apaziguadora 
e relaxante. Alguns decidiram se aventurar em 
conduzir o barco com o leme já no primeiro passeio, 

Nos dias 28 e 29 de agosto e 18 e 19 de setembro, 
o Iate sediará o Campeonato do DF da classe Snipe, 
evento organizado pela Federação Náutica de Brasília 
com o apoio do Clube. 

 Para mais informações, acesse o site https://www.
iateclubedebrasilia.com.br/nautica/ ou entre em contato 
com a Secretaria Náutica pelos telefones (61) 3329-
8747/8748 | 9.9308-4961 (WhatsApp).

Passeio de vela fez sucesso entre os associados

Campeonato do DF da classe Snipe

sob a supervisão do colaborador que estava a bordo. 
Todos os velejadores utilizaram coletes salva-vidas 
disponibilizados pelo Clube. 

 Para muitos, esse foi o primeiro contato com o barco 
à vela. Um dos participantes, inclusive, se emocionou 
durante a atividade. Com o sucesso da ação, vários 
sócios procuraram a Secretaria Náutica para efetivar a 
própria inscrição ou de algum outro familiar nas aulas 
da Escola de Vela do Iate.

 A Diretoria de Esportes Náuticos agradece a presença 
dos associados e a dedicação dos funcionários. Adianta 
ainda que outros passeios serão realizados ao longo do 
ano, os quais serão divulgados antecipadamente nos 
canais de comunicação do Iate. 
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NÁUTICA 

O Lago Paranoá estará em festa para celebrar a retomada 
da tradicional Procissão Náutica de Dom Bosco, que desde 
2011 não é realizada. Neste ano, o evento celebra os 138 
anos do sonho do padre italiano e dez anos de operações 
da Capitania Fluvial de Brasília. 

 O evento terá início às 8h, com uma carreata que sairá 
do Santuário São João Bosco (702 Sul) até a Ermida Dom 
Bosco (QL 28 do Lago Sul). Em seguida, acontecerá a missa 
campal na Ermida Dom Bosco, com início às 10h. A saída 
da procissão náutica, com embarques no deck da Ermida 
Dom Bosco, está prevista para às 12h.

 O cortejo náutico passará pela Ponte JK por volta das 
13h30, retornando para a Ermida Dom Bosco às 14h. 
A dispersão das embarcações está programada para às 
15h30. A etapa seguinte será uma carreata da Ermida até 
a Paróquia São João Bosco (Núcleo Bandeirante), onde o 
evento será encerrado com uma missa às 18h.

 O evento é uma realização da Secretaria de Turismo 
(Setur), com o apoio institucional da Secretaria de Governo 
(Segov) e em parceria com a Arquidiocese de Brasília, a 
Asbranaut, o Instituto Brasília Ambiental, a Secretaria do 
Meio Ambiente, a Federação Náutica de Brasília, a Marinha 
do Brasil, os Salesianos e o Sinlazer.

Procissão Náutica de Dom Bosco será neste domingo (29)

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

Com o objetivo de proporcionar maior qualidade de 
vida aos associados, o Emiate disponibiliza atividades 
que agregam ao bem-estar físico e mental dos alunos, 
diminuindo e prevenindo sintomas de estresse, ansiedade 
e depressão.

O Emiate oferece aulas diversas, como: violão, 
  megnarba euq samrut moc ,açnad e ociasom ,arutnip

alunos de todas as faixas etárias. Os cursos, além de 
proporcionarem novos hábitos e conhecimentos, são 
uma ótima oportunidade de incentivar a integração e 
socialização entre os membros do Clube.  

Para os interessados em instrumentos musicais, há 
aulas de violão destinadas aos iniciantes às terças-feiras, 
das 19h às 20h.

Já para aqueles que possuem conhecimento prévio 
do violão e desejam continuar com a prática, há aulas 
de violão de nível intermediário todas as terças-feiras, 
das 18h às 19h. 

Para aqueles que apreciam arte e pintura, há aulas 
de pintura on-line todas as segundas e terças-feiras, das 
14h às 17h.

Quem gosta de trabalhos manuais, pode se inscrever 
nas aulas de mosaico, que ocorrem às terças-feiras, das 
9h às 11h30, ou das 14h às 16h30.

aprender a dançar, venham para as aulas de ritmos às 
quartas-feiras, das 11h às 12h30. 

Para mais informações, entre em contato com a 
Coordenação do Emiate pelos telefones 3329-8745/8813.

Emiate oferece diversas opções de 
cursos para a Família Iatista

EMIATE
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ANIVERSARIANTES
28/08 - Gustavo Moreira da Costa, Gisele 
Ribeiro de Toledo Camargo, José Alcino 
Scarassati, Paulo Cézar Mourão Almeida e 
Fabrício Borges Graciano

29/08 - Clênio Cristiano de C. Fonseca, 
Pedro Bernardino Reis Gomes, Bruce Guedes 
Alcoforado, Geraldo Brindeiro, Ana Cláudia 
Cordeiro Correia Lima, Raimundo Nonato 
de Melo Filho, Josias Ferreira Leite Júnior, 
Marcia de Souza F. Brum Rodrigues, Alexandre 
Pochyly da Costa, Fernando César Crosara e 
Rodrigo Bovolin de Medeiros

30/08 - Marcelo de Oliveira Andrade, Fábio 
Velloso Wolff, Dirceu Falcão da Mota Neto, 
Luiz Augusto Nunes Dutra, Paulo Alencar Porto 
Lima, José Felipe dos Santos Filho, Fabiano 

Burjack Maranhão Gomes de Sá, Mirella 
Marques Trigo de Loureiro, Solon Coutinho de 
Lucena Filho e Juan Horácio Djedjeian

31/08 - Vilmo José Amaral de Oliveira, Plácido 
Rocha Sobrinho, Luciana Ribeiro Melo de 
Moraes, Cláudia Rachid Machado, Patrícia 
M. do Nascimento Oliveira, Geraldo Braga 
Filho, Ricardo Pereira Dias, Alexandre Barreiro 
Lourenço, Marcela Neiva Peixoto e Leonardo 
Guedes da Fonseca Passos

01/09 - Thiago Luiz Blundi Sturzenegger, 
Rodrigo César Santos Felisdório, Júlio César 
Bezerra de Siqueira, Rafael Narita de Barros 
Nunes, Igor Tiradentes Souto, Júlia Penteado 
Melles Gomes Gonçalves, Adriana Sobral 
Lourenço, Paula Pingret Pimentel Guimarães 

Brom, Eduardo Medeiros de Morais, Gisela 
Goulart Valadares, Maria de Fátima Pereira 
David, Guilherme Leite Castello Branco, Diogo 
Machado de Carvalho e Tiago Costa Andrade

02/09 - Fernanda Machado Dutra Bisinotto, 
Renata de Almeida Pafiadache, Wilson Paulo F. 
Felix Júnior, César Augusto Aquino de Castro, 
Mauro Porto, André Queiroz de Medeiros, 
Gilton Saback Maltez, Tatiana Abreu F. Chalub 
Bicalho e Danilo Mello Mattos

03/09 - Wilton dos Santos Júnior, Sílvia Henriques 
Ribeiro de Oliveira, Rodrigo Ferreira Nogueira, 
Maria Olímpia Jimenez Almeida, Gisela Cristina 
Dantas V. de Ulyssea, Ana de Paula Pinto Assis 
Fonseca, Arnaldo de Oliveira Borges Júnior, José 
Cruz Filho e Caroline Álvares Alberto Machado
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DIRETORES DO DIA

28/08/2021 (Sábado)
Luciano Ponte

29/08/2021 (Domingo)
Temistocles Grossi

*FOTO ARQUIVO DO CLUBE

A comissão de sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Thiago de Araújo Manzoni, Luciana Lobato Vieira, Andréa Carvalho Vieira, Alexsandra Camacho Neves, Daniele Dias Maciel Diniz, Katia Mary Yajima de Morais, 

Roberta Augusto Gomes Pereira, Fabiano Jantalia Barbosa, Fábio Medina Osório e Alberto Luiz Pinto Coelho Fonseca.
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 as normas que regem o convívio social.

NOVOS SÓCIOS

CLUBE DE CORRIDA

Neste sábado, 28, o Clube de Corrida do Iate realiza a terceira edição do 
longão solidário. Além de ser um momento em que os atletas correm pelas 
ruas de Brasília, a iniciativa visa arrecadar doações como alimentos, roupas 
e cobertores.

Todos os donativos são entregues ao Instituto Juntos pelo Bem, responsável 
por destiná-los às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Segundo Ana Paula Mantovani, vice-Diretora do Clube de Corrida, as 
doações desta vez serão direcionadas às famílias do Núcleo Rural Capão 
Comprido, localizado em São Sebastião. 

“Convidamos todos os sócios a colaborarem com o nosso projeto, 
deixando suas doações na Secretaria de Esportes Individuais. Quem quiser 
também poderá acompanhar a entrega no dia 11 de setembro”, reitera. 

Mais informações pelo telefone 3329-8753.

Longão solidário arrecadará doações para a comunidade de Capão Comprido


