
“O Iate é, de muito, a sala de visita 
da nova metrópole”
Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

ANOTE NA AGENDA: DIA 18 DE SETEMBRO 
TEM “IATE IN CONCERT”

CONTINUA NA PÁGINA 03
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SÁBADO

Fonte: Inmet

O Iate Clube de Brasília retoma o seu calendário de 
atividades culturais com um dos maiores eventos 
de música erudita do Distrito Federal: o Iate in 

Concert. A sexta edição do concerto será realizada no dia 
18 de setembro, a partir das 16h30, em estrutura montada 
às margens do Lago Paranoá. 

Além do belo espetáculo da Orquestra Sinfônica do 
Teatro Nacional Cláudio Santoro (OSTNCS),  sob a regência 
do maestro Cláudio Cohen, o público poderá conferir um 
show memorável do convidado de honra Davide Carbone, 
com participação especial da soprano Ana Luísa Melo. No 
repertório, grandes clássicos da música italiana.

Davide Carbone é um jovem tenor de arrebatadas 
interpretações, como a que lhe rendeu a vitória na edição 
de 2016 do The Voice Itália. No começo de sua carreira 
chamou a atenção do grande tenor italiano Andrea Bocelli, 
que o convidou para acompanhá-lo e colaborar em suas 
turnês como participação especial.

Neste ano, o evento será realizado em formato híbrido, 
ou seja, presencial e por meio de transmissão simultânea nas 
redes sociais do Clube (live). Para cumprir as exigências de 
distanciamento social, a capacidade de público presencial 
do evento será reduzida e a organização observará todos os 

protocolos sanitários necessários para garantir a segurança 
dos participantes. 

O novo formato contará também com dois telões de 
alta definição ao lado do palco e um telão voltado para 
o Lago Paranoá, possibilitando aos espectadores náuticos 
assistirem ao espetáculo na segurança de suas embarcações.

Paralelamente, considerando o caráter solidário 
do evento, o Iate in Concert mantém o seu objetivo 
de promover uma  grande mobilização social para 
captar e destinar alimentos às famílias em situação de 
vulnerabilidade. Inclusive, quem for acompanhar o evento 
remotamente, poderá contribuir por meio do QR Code que 
será disponibilizado durante a apresentação.

No viés artístico, o evento busca, ainda, fomentar o 
desenvolvimento da cultura local, sempre contando com 
a inestimável colaboração de empresas patrocinadoras, 
comprometidas com o desenvolvimento sociocultural 
brasiliense. 

Tendo em vista a parceria estabelecida com a Secretaria 
de Cultura e Economia Criativa do DF, que autoriza a 

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 44/2021
GESTÃO 2020/2023

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XVIII do 
artigo 91 do Estatuto do Clube,
RESOLVE:
DESIGNAR o Vice-Diretor de Futebol, Sr. ANDRÉ LUÍS DA SILVA – P/2631, para responder 
interinamente pela Diretoria de Esportes Individuais, no período de 31 de agosto a 05 de 
setembro de 2021, por motivo de ausência do titular.

Brasília, 30 de agosto de 2021.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro 

ATO DA COMODORIA AC 45/2021
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,
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR a Diretora Administrativa e de Recursos Humanos, Sra. LUCIANE ZANELLA 
– P/2920, como integrante da Comissão Permanente de Licitação, nomeada no Ato da 
Comodoria – AC 13/2020.
Art. 2º. NOMEAR o Diretor de Patrimônio e Suprimentos, Sr. MARCELLO KATALINIC DUTRA – 
P/2820, para, na condição de presidente, integrar a Comissão Permanente de Licitação.

Brasília, 1º de setembro de 2021.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

AVISO DE PRORROGAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 10/2021

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber 
que, considerando que não houve nenhum licitante apto para participar da sessão ocorrida 
no dia 30 de agosto de 2021, e, em cumprimento ao disposto no item 11.8 do Edital 
Convocatório, comunica aos interessados na participação do certame licitatório na modalidade 
CONCORRÊNCIA N.º 10/2021, que tem como objeto a CONCESSÃO DE USO PARCIAL DE 
QUADRAS ESPORTIVAS, DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE AULAS PARTICULARES NA 
MODALIDADE BEACH TENNIS NAS DEPENDÊNCIAS DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, POR 
LOTE, que nova sessão de abertura dos documentos de habilitação e propostas comerciais da 
CONCORRÊNCIA N.º 10/2021 será realizada no dia 9 de setembro de 2021, às 15h, na sala 
de treinamento da náutica. Assim, através do presente ato, REPUBLICAMOS o Aviso de Edital 
e convidamos todas as empresas interessadas na participação do certame a apresentar suas 
documentações e propostas comerciais na data supracitada.
O Edital completo e demais especificações estará à disposição dos interessados no sítio 
eletrônico www.iateclubedebrasilia.com.br.

Brasília-DF, 1º de setembro de 2021.

MARCELLO KATALINIC DUTRA
Presidente da Comissão

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 021/2021 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, em conformidade com o art. 16, IX do Regimento 
Interno do Colegiado, 
RESOLVE:
Constituir Comissão composta pelos Conselheiros Natos HERMENEGILDO FERNANDES 
GONÇALVES, HEGLER JOSÉ HORTA BARBOSA e JOÃO RODRIGUES NETO para, sob 
a presidência do primeiro, analisar e emitir parecer sobre o recurso do sócio patrimonial 
proprietário, P/3071, referente ao Processo Administrativo nº 005/2021. 

Brasília, 31 de agosto 2021.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

ATO DELIBERATIVO 005/2021

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 nas Reuniões Ordinária e Extraordinária de 30 de agosto de 
2021, faz saber que o Colegiado resolveu: 

por unanimidade, aprovar a Ata da Reunião Extraordinária de 26 de julho de 2021;

por unanimidade, aprovar o Relatório de Atividades do Conselho Diretor, inclusive quanto aos 
investimentos previstos e executados, referentes ao 1º semestre de 2021, nos termos do Parecer 
da Comissão com as respectivas recomendações;

por unanimidade, aprovar a Decisão nº 002/2021 da Mesa Diretora, determinada ad 
referendum do Colegiado, referente a fixar o início da vigência da Resolução que aprovou o 
Regimento Interno do Colegiado para o dia 1º de outubro de 2021; e  

por unanimidade, aprovar o Parecer da Comissão Permanente de Infraestrutura, referente à 
reforma da Tribuna do Futebol; e

retirar de pauta, a pedido da Comissão Permanente de Infraestrutura, a matéria referente à 
transposição da sala de cycling indoor da Academia do Clube.   

Brasília, 31 de agosto de 2021.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

ATOS DA COMODORIA

CONSELHO DELIBERATIVO

A Academia do Iate traz mais uma novidade para os 
amantes do CrossFit: o Open Gym Iate Cross. A estreia 
será neste sábado, 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.

Estreia do Open Gym: Iate Cross

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, pintura, 
mosaico e dança, com turmas que abrangem  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.

E, por fim, para aqueles que se interessam e desejam 
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.

Opções de cursos para os sócios

ACADEMIA

EMIATE
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CAPA

BASQUETE

FUTEBOL

CONCESSIONÁRIOSparticipação da OSTNCS no evento, do quantitativo total 
de ingresso, 70% serão destinados ao Quadro Social e o 
restante à comunidade em geral. 

Tendo em vista a parceria estabelecida com a Secretaria 
de Cultura e Economia Criativa do DF, que autoriza a 
participação da OSTNCS no evento, do quantitativo total 
de ingresso, 70% serão destinados ao Quadro Social e o 
restante à comunidade em geral.

Para aqueles que pretendem apreciá-lo nas 
dependências do Clube, o ingresso é gratuito e pode ser 
retirado mediante a doação de uma cesta básica por ticket. 
Para sócios do Iate, a troca dos ingressos será de 6 a 12 
de setembro, no concierge da Secretaria Social, limitado 
a quatro ingressos por título, observada a quantidade de 
dependentes, a saber:

Titular + um dependente 2 INGRESSOS
Titular + dois dependentes 3 INGRESSOS
Titular + três dependentes 4 INGRESSOS
Titular + quatro ou mais dependentes 4 INGRESSOS

Para a comunidade em geral e convidados de sócios, 
as trocas serão iniciadas no dia 13 e seguem até 17 de 
setembro, limitadas a dois ingressos por CPF, na recepção 
do Clube (entrada principal). Os ingressos disponibilizados 
para o Quadro Social que não forem trocados até a data 
limite (12 de setembro), automaticamente, serão colocados 
à disposição do público em geral.

O horário de atendimento ao público, especificamente 
para a troca de ingressos, será de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h; e aos sábados, domingos e feriados, das 
9h às 15h. 

Até o dia 7 de setembro, os futebolistas do Iate Clube 
de Brasília participam da 4ª edição da BSB Cup, uma das 
maiores competições infantojuvenil de Fut 7 de Brasília. 
Os atletas Iatistas marcam presença em seis categorias 
(Sub-8 a Sub-13).

O Instituto de Beleza AR comunica aos sócios que, 
em virtude do feriado da Independência do Brasil, 
celebrado no dia 7 de setembro, não haverá atendimento 
ao Quadro Social.

Atletas Iatistas na BSB Cup

Fechamento do salão no dia 7 de 
setembro

VÔLEI

CONTROLE DE ACESSO

A vice-Diretoria de Voleibol anuncia que as aulas 
das escolas de vôlei de quadra e areia serão suspensas 
do dia 9 ao dia 15 de setembro. As reposições das aulas 
serão realizadas durante o mês de setembro e começo 
do mês de outubro.

Suspensão das aulas das escolas de 
vôlei de quadra e areia

O Comodoro Flávio Pimentel ressalta que, apesar 
do novo formato do Iate in Concert, o evento manterá a 
tradição e o padrão de qualidade. “Faremos um espetáculo 
belo, solidário e seguro para a Família Iatista e convidados, 
retomando, assim, o nosso calendário de atividades 
socioculturais”, finaliza.

IATE CLUBE DE BRASÍLIA - AGOSTO MÊS

CATEGORIA DE SÓCIOS DOMINGO
01/08

SÁBADO
07/08

DOMINGO
08/08

SÁBADO
14/08

DOMINGO
15/08

SÁBADO
21/08

DOMINGO
22/08

SÁBADO 
28/08

DOMINGO
29/08 T O T A L

Associados 1.745 1.654 1.124 2.546 2.521 2.961 2.673 2.737 2.500 20.461

Convites comum 58 64 72 139 190 193 195 252 335 1.498

Convites churrasqueira 36 58 50 42 56 47 43 52 48 432

Convites sócios 39 15 12 41 32 37 22 26 16 240

Conv. Conselho Diretor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conv. Conselho Deliberativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conveniados 3 4 0 2 6 12 23 11 23 84

Autorização de embarque 31 19 8 32 36 20 52 46 64 308

T  O  T  A  L 1.912 1.814 1.266 2.802 2.841 3.270 3.008 3.124 2.986 23.023
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CONSELHO DELIBERATIVO

Após a abertura dos trabalhos, o Conselheiro 
Frederico Viegas apresentou o parecer da Comissão 
Especial, que analisou o relatório de atividades do 
Conselho Diretor, referente ao primeiro semestre de 
2021. Presidente do grupo de trabalho, Viegas apontou 
que, em contexto geral, os dados entregues pela atual 
gestão foram ‘satisfatórios’. “Com base nas informações 
recebidas pela comissão, nosso entendimento é de 
que os setores do Clube têm conseguido manter suas 
atividades sem grandes alterações, mesmo com a 
pandemia. É claro que isso nos obrigou a fazer ajustes 
orçamentários, em virtude da queda de receitas. 
Esperamos que nos próximos meses a radiografia do 
Clube seja ainda melhor”, disse.

Ao fazer a leitura e defender a aprovação do 
relatório, Frederico Viegas fez três ressalvas, o que 
chamou de “pontos de atenção”. No primeiro deles, 
indicou que somente 15% do orçamento disponível 
para investimentos no Clube foram executados e 
recomendou que a Administração planeje melhor a 
aplicação dos recursos, de maneira equalizada. 

Outro alerta é em relação aos gastos com o quadro 
de funcionários, responsáveis por cerca de 60% das 
despesas do Iate. A sugestão da comissão foi enxugar 
o número de colaboradores, sem afetar a prestação de 
serviço e o padrão de qualidade no atendimento ao 
associado. “O terceiro item que também nos preocupa 
são os contratos vencidos de concessionários. A maioria 
desses contratos é da área de alimentação. Precisamos 
regularizar esta questão o mais rápido possível, o 
que nos garante segurança jurídica e a melhor oferta 
possível ao sócio”, completou Viegas.  

Conselheiros aprovam Relatório de Atividades e obras da Tribuna do Futebol

Na última segunda-feira (30), o Conselho Deliberativo analisou e aprovou pautas importantes 
como a reforma da Tribuna do Futebol, demanda antiga da Família Iatista

“Atender o associado é nossa prioridade”

Após ouvir atentamente os conselheiros, o Comodoro 
Flávio Pimentel comentou sobre demandas e sugestões 
apresentadas. O Comodoro ponderou que o quadro de 
funcionários está no limite mínimo e assegurou que a 
gestão irá realizar os ajustes necessários para que os 
recursos disponíveis para investimento sejam aplicados 
da melhor forma possível. 

Pimentel destacou também que o regulamento de 
concessões vigente é um entrave para a atualização dos 
contratos vencidos e garantiu que a Diretoria de Contratos 
irá fiscalizar o serviço prestado pelo concessionário: 
“Atender a necessidade do associado é nossa prioridade. 
Essa deve ser a lógica para basear os contratos assinados 
com o Clube: atender os interesses do sócio, não do 
concessionário, como ocorre hoje”. 

A respeito da alta demanda nas escolinhas esportivas, 
o Comodoro elencou algumas ações realizadas para 
amenizar o problema, como o aumento da carga horária 
do professor de natação e a aprovação da regra que 
impõe aos alunos que faltam excessivamente a perda 
da vaga, em detrimento de quem está na fila de espera.

Em sua fala, o Presidente do Conselho 
Deliberativo, Edison Garcia, frisou que a questão 
dos concessionários é delicada e deve ser tratada 
com cautela. “Existem concessionários que já estão 
há anos no Clube e é bastante complexo retirá-los. 
Muitos sócios, inclusive, consideram que os serviços 
prestados estão a contento, e são favoráveis que o 
concessionário permaneça”, contextualizou. 
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CONSELHO DELIBERATIVO

O ex-comodoro e ex-presidente do Conselho 
Deliberativo, Rudi Finger, ratificou as dificuldades 
enfrentadas quando se assume a administração do 
Clube. “Só quem passou pelo cargo de Comodoro tem 
noção de como é complicado. A questão dos contratos 
é delicada e muitos regulamentos mais atrapalham que 
ajudam”, reiterou. Para auxiliar a gestão dos contratos 
do Clube, Finger aconselhou reforçar a equipe do setor. 

Após os debates sobre a matéria, ficou avençado 
que o Conselho Diretor irá apresentar, em até 30 
dias, os contratos de concessionários que têm alguma 
pendência a ser resolvida. Após esse ajuste, o texto da 
comissão foi aprovado de forma unânime.   

O item seguinte da pauta, que tratou da prorrogação 
das novas normas do Conselho Deliberativo por meio de 
decisão da Mesa, também foi aprovado sem alterações. 
Assim, os novos mecanismos de trabalho do colegiado 
passam a valer a partir de outubro.

Obra da Tribuna do Futebol aprovada

Presidente da Comissão de Infraestrutura, o 
Conselheiro Luiz André Almeida Reis apresentou, ao 
lado do Conselheiro Alexandre Kronenberger, parecer 
favorável à viabilidade das obras da Tribuna do Futebol. 
“O espaço será um novo ambiente que o setor do 
futebol aguarda há muito tempo”, apontou. O texto foi 
deliberado e aprovado sem alterações.  

Segundo o Comodoro Flávio Pimentel, o projeto 
será executado pelo departamento de Engenharia para 
agilizar a entrega do espaço ao associado que frequenta 
o campo de futebol. 

Já a obra do cycling indoor, na área da Academia, 
foi retirada de pauta e não foi deliberada. A expectativa 
é que o tema volte a ser discutido na próxima reunião 
do Conselho Deliberativo. 

A partir das 9h30 deste sábado, 4 de setembro, começam as competições da XXVII Regata JK – 7ª Semana de 
Vela JK do ano de 2021.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria Náutica pelos telefones 3329-8747/8748 ou pelo site: 
www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica

Começam as competições da XXVII Regata JK – 7ª Semana de Vela JK
NÁUTICA
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NÁUTICA

De 30 de agosto a 2 de setembro, oito atletas Iatistas 
participaram do Campeonato Centro Sul-Americano de 
Laser Standard e 4.7, realizado na Baía de Guanabara 
(RJ). A competição reuniu 80 velejadores de seis países 
(Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile, Equador e Peru).

 Sete atletas Iatistas disputaram na categoria 4.7, sendo 
eles: Carlos Mateus da Costa, César Henrique Alcântara, 
Júlia Sampaio, Lucas Rocha Dantas, Luiz Felipe Giagio 
e Maurício Guércio Mancuso. Felipe Rondina, por sua 
vez, competiu na categoria Laser Standard.

 No Laser 4.7, Júlia Sampaio foi a vice-campeã da 
categoria Sub-18 feminino e a primeira brasileira na 
classificação geral (12º lugar). Na mesma classe, Carlos 
Mateus Branco foi o campeão da categoria pré-master.

Teve início, nos dias 28 e 29 de agosto, o Campeonato 
do DF da Classe Snipe. Com a realização de cinco das oito 
regatas programadas, segue abaixo o resultado parcial:

O evento terá continuidade nos dias 18 de setembro, 
às 13h30, e 19 de setembro, às 9h30.

Atletas do Iate garantem conquistas no 
Centro Sul-Americano da Classe Laser

Resultado parcial do Campeonato 
do DF da Classe Snipe

1º Lúcio Macedo Marcos Henrique ICB - DF
2º Gustavo Macedo Guilherme Poleto ICB - DF
3º Flávio Pimentel Pedro Ferreira ICB - DF

ESPORTES

As Diretorias de Esportes Coletivos, Individuais e 
Náuticos solicitam aos pais e responsáveis das crianças 
matriculadas nas Escolinhas Esportivas do Iate Clube que 
observem, com muita atenção, o que prevê o artigo nove 
do Regulamento dos Projetos Esportivos, a saber:

Art. 9º – A grade horária das aulas ficará à disposição 
dos associados nas Secretarias das modalidades.

§ 1º - Haverá tolerância de até 15 (quinze) minutos 
para o ingresso do aluno na atividade iniciada, findo a 
qual o aluno ficará impedido de participar da aula e terá 
falta anotada na folha de frequência.

 § 2º - Caberá aos professores da modalidade o 
controle de frequência, devendo as folhas de frequência 
ser encaminhadas à Secretaria de Esportes/Náutica junto 
com o Relatório Mensal de Presença (RMP).

 § 3º - O aluno que exceder a 25% (vinte e cinco por 
cento) de faltas no mês será desligado do Projeto, sendo 
acionada a lista de espera sob controle da Secretaria de 
Esportes da modalidade.

É importante que todos cumpram as normas disciplinares 
a fim de evitar qualquer situação desconfortável. 

Contamos com a sua colaboração!

Comunicado aos sócios

SOCIAL
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NATAÇÃO

Nos dias 20 e 21 de agosto, foi realizada a 
competição Taça Brasília de Natação - Troféu Maurício 
Gomes Cerveira, sediada na AABB Brasília. Na 
disputa, provas das categorias Mirim, Petiz e Absoluto, 
nas quais o Iate teve grandes representantes, que 
garantiram o 1º lugar na pontuação geral de clubes, 
com 705,00 pontos, e alcançaram o título de vice-
campeões nas três diferentes categorias.

Na categoria Absoluto, 36 atletas Iatistas 
participaram das provas e adquiriram, ao todo, nove 
medalhas de ouro. A equipe federada do Clube tem se 
superado nas competições com grandes destaques neste 
ano, como a conquista do Campeonato Brasiliense de 
Inverno, os títulos de campeã do Torneio Centro-Oeste 
Absoluto e, agora, de vice-campeã da Taça Brasília 
de Natação. Além disso, também obteve resultados 
expressivos nos campeonatos nacionais de categorias 
e absoluto, bem como nas etapas dos Brasileiros de 
Maratonas Aquáticas.

Já nas categorias Mirim e Petiz, 23 atletas do 
projeto Touca Estrela representaram o Clube, os quais 

Grandes méritos na Taça Brasília de Natação
triunfaram com sete medalhas de ouro e se consagraram 
como vice-campeões em ambas as categorias. 

“Os resultados foram alcançados devido ao excelente 
trabalho desenvolvido pelo head coach Fábio Costa, 
pela professora Mariel e pelos técnicos da equipe de 
base e formação Vinícius Ribeiro e Klayton Negrão, 
que trabalham de forma multifacetada, orientando 
também os professores da escolinha de natação para 
que as crianças já se acostumem com os treinos e com 
as noções de disciplina e comprometimento”, destaca 
Ignez David, vice-Diretora de Esportes Aquáticos.

A vice-Diretora comenta, com satisfação, os 
resultados alcançados: “Os nadadores se saíram 
muito bem nas três categorias e demonstraram com 
os resultados o quanto de esforço é colocado em cada 
prova. Todos estão de parabéns e estamos especialmente 
contentes por esta ser a primeira vez que temos uma 
equipe tão numerosa de atletas que vieram diretamente 
das escolinhas do Clube. Por isso, pedimos sempre 
a participação e o incentivo dos pais, para que esses 
esportistas sigam sempre evoluindo”.

TÊNIS

Entre os dias 1º e 29 de de agosto, foi realizada a 
2ª etapa do Circuito Interno de Tênis do Iate Clube 
de Brasília, competição com alto nível técnico e que 
reuniu, ao todo, 137 atletas Iatistas. 

A seguir, confira a tabela com os 12 campeões e 
vices de suas respectivas categorias:

Resultados da 2ª etapa do Circuito Interno de Tênis do Iate
CATEGORIA VENCEDORES

1ª CLASSE 
MASCULINA

Campeão: Mario Jimenez
Vice-campeão: Konrad Rocha   

2ª CLASSE
MASCULINA

Campeão: Matheus Vilar
Vice-campeão: Ruyter Ungarelli     

3ª CLASSE
MASCULINA 

Campeão: Diogo Gomes
Vice-campeão: Heiko Christoph Tomhs

4ª CLASSE
MASCULINA 

Campeão: Lucas Coelho
Vice-campeão: Mauro Gonçalves

5ª CLASSE
MASCULINA 

Campeão: Fabiano Rocha
Vice-campeão: Rodolfo Krause

3ª CLASSE
FEMININA 

Campeã: Flávia Zanotto 
Vice-campeã:Teresa Lírio
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ANIVERSARIANTES
04/09 - Rafaella Queiroz Monsa de S. Dias, 
José Antônio Ferreira Rios, José Alencastro 
Veiga Júnior, Margareth Machado M. Serejo, 
Paulo Quintiliano da Silva, Virgínia de Fátima 
M.  Augusto, Luiz Cláudio Nasser Silva, Arthur 
Cézar da Silva Júnior, Cássio Murilo dos Santos, 
Liana David Macedo, William F. de Mendonça 
Santiago, Renato Corrêa Teixeira, Tamer Najar 
Seixas, Alexandre Tadeu de Oliveira e Gustavo 
Queiroz de Melo Rodrigues
 
05/09 - Maria de Jesus Bandeira R. Barbosa, 
Irismar Gonçalves da Paixão, Guilherme Ferreira 
Silveira Franco, Antônio José Matias de Sousa, 
Christina Elizabeth A. de Almeida, Marcus de 
Freitas, Adolfo Plá Pujades, Newton Moreira 
de Souza, Adriana de Souza Brill, Maria Clara 
Netto Oliveira, Lilia Simone R. da Costa Vieira e 
Marcelo Dantas Marinho

06/09 - Jorge Augusto Baars M. de Abreu, Augusto 
César Ramos Pupe, Flávio Jaime de Moraes Jardim, 
Philipe Bronzeado Cavalcanti, Mário Higino Taveira 
de Almeida, Sílvia Regina Daltro do Couto, Heloísa 
Silveira Amaral, Carlos Alberto de Miranda Aviz, 
Mário Jorge Taveira de Almeida, Juliana Mayer 
Reis Ribeiro, Clarissa Corrêa de A. Ávila e Adriana 
Novais Teixeira
 
07/09 - Joanna Leal C. S. e Oliveira Siciliano, Edilson 
de Souza, David Augusto de Avelar, Francisco Gil 
Castello Branco Neto, Cleber Praxedes, Gustavo 
Araújo Coser e Robério Bandeira de Negreiros Filho
 
08/09 - Juvenor P. da Silva Júnior, Guilherme 
de Oliveira Coelho, José Carlos Soares Grillo, 
Alexandre Camarano, José Carlos Magalhães 
Pinto, Débora Gamarski, André de Azevedo 
Machado, Maurício de Aguirre Nakata e Patrícia 
Maria Nogueira

09/09 - Bruno Souza Ferreira da Silva, Alexandre 
de Miranda Cardoso, Alexis Lemos Costa, André 
Luiz Rodovalho Nascimento, Ana Paula Fernandes 
Rodrigues, MC Arthur di Andrade Camargo, 
Aurélio Alves Amaral Chaves, Bruno Gonçalves 
de O. Maestrali, Lindavane y Barreiro Lourenço, 
Marco Paolo Picinin, João Alberto Faria Alvim, José 
Ferreira de Castro Chaves, Fábio Lenza e Flávia 
Lobo Gonçalves
 
10/09 - Eduardo Bicudo de Castro Azambuja, 
Helga Valesca Osmala da Fonseca, Afrânio 
Rodrigues Júnior, Moacyr Rabello Leite Neto, Luiz 
Felipe Bulus Alves Ferreira, Sabrina Selos Ferreira 
Soares, Eduardo Brescianini, Marcella Mello de 
Faezy Tannus, Carlos Eduardo Martin Mandarino, 
Robson Cunha Moll, Tiago Nardelli Pinto Barbosa 
e Mário Cesar Souza Limp de Azevedo
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DIRETORES DO DIA

04/09/2021 (Sábado)
Ronaldo Vieira Teles

05/09/2021 (Domingo)
Fausto de Augusto Cesar
07/09/2021 (Terça-feira)

Luciane Zanella
*FOTO ARQUIVO DO CLUBE

A comissão de sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Fernando Ferreira da Silva, Euclésio Antônio Maggioni e Pedro Silva Barros.

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

ACADEMIA

CLIQUE AQUI


