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

Workshop para Elas

A Diretoria Social do Clube realizará, 
em comemoração ao mês da mulher, no 
próximo dia 24, o Workshop para Elas, o 
qual terá palestras sobre temas atuais como 
saúde feminina, liderança e finanças.

Às 18h, as sócias serão recebidas na 
Antiga Sede com um afternoon tea. Em 
seguida, às 19h, a médica Juliana Macedo 
abre o ciclo de palestras com o tema “Saúde 
da mulher em todas as fases da vida”. 

Nas palavras de Macedo, 
“independentemente da fase, da 
adolescência à pós-menopausa, as 
mulheres precisam de cuidados médicos 
integrados, trazendo para si mais 
qualidade de vida, além de prevenir 
outras doenças”. Por fim, a doutora 
expressa ainda que “neste mês de março, 
em que se comemora o dia da mulher, é 
necessário e importante o debate desse 
tema tão primordial”. 

Às 19h30, a mentora de Lideranças 
Femininas e palestrante Ana Rodrigues trará 
a palestra “Um salto na liderança”. Segundo 
Ana, “empoderar-se de suas forças é liderar 

a si mesma, o que nos ajuda a construir uma 
jornada transformadora, repleta de sentido, 
e que nos leva a dar um salto na liderança de 
nossa própria vida e carreira”.

Às 20h, Greice Malheiros, especialista 
em Assessoria Patrimonial, brindará a 
todos com um tema que versa sobre Gestão 
Patrimonial. Serão abordadas importantes 
questões diante do cenário econômico 
nacional e mundial, como: estratégias para 
transmissão de patrimônio; estratégias 
financeiras e alternativas de proteção do 
patrimônio e renda.

O evento é gratuito, porém as vagas são 
limitadas. Para garantir sua presença, basta 
entrar em contato pelo número 9.9946-0218 
ou encaminhar um e-mail para eventos.
iate@iatebsb.com.br, informando nome, 
título e telefone para contato. 

Varanda Iate

No dia 25, acontecerá o Varanda Iate, 
evento musical gratuito que será realizado 
em frente ao Iate TV, com início às 19h30. 
A festividade promete agitar o happy hour 
do quadro social. Para as mulheres, está 
garantido welcome drink até às 20h30. 

As apresentações serão iniciadas 
pelo DJ Mafra, que fará a ambientação 
inicial. Às 20h30, sobe ao palco a dupla 
de artistas renomados de Brasília 
Bruno Dourado e Kiko Perez, ex e 
atual integrante da banda Natiruts, 
respectivamente. Os cantores utilizarão 
do estilo acústico para embalar grandes 
sucessos do famoso conjunto de reggae. 

Para fechar a noite, o vocalista do Bloco 
Eduardo e Mônica, Marquinhos Vital, e sua 
banda apresentarão um repertório repleto 
de sucessos conhecidos pelo público, 
proporcionando momentos marcantes para 
os membros da Família Iatista. 

No Varanda Iate os serviços serão 
prestados por comanda individual, servindo 
pizzas e crepes de diversos sabores, além 
de uma variedade de bebidas, como 
whisky, vinho, vodka, gin, drinks, cervejas, 
refrigerantes e água. Alimentos e bebidas 
deverão ser retirados diretamente no balcão. 

O evento não possui limite de vagas e, à 
vista disso, está sujeito a lotação. Não fique 
de fora e venha participar!
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EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022

ATO DA COMODORIA AC 009/2022
GESTÃO 2020/2023

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 004/2022

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 005/2022 

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 003/2022

ATO DA COMODORIA AC 10/2022
Triênio 2020/2023

ATOS DA COMODORIA CONSELHO DELIBERATIVO

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 5 de abril de 2022, às 15h, 
na sala de treinamento da náutica, propostas comerciais observando o critério de 
técnica e preço, para a CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREAS DESTINADAS À 
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, VESTUÁRIO 
ESPORTIVO E DE BANHO, BEM COMO ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA O PÚBLICO 
DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA.

O Edital completo e demais especificações estarão à disposição dos interessados 
no Setor de Licitações e Contratos, SCEN trecho 02, conjunto 04, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h, ou pelo sítio eletrônico www.iateclubedebrasilia.com.br.

Brasília, 18 de março de 2022.

MARCELLO KATALINIC DUTRA
Presidente da Comissão

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:
Art. 1º. CONCEDER licença ao Diretor Secretário Sr. TEMÍSTOCLES GROSSI – P/0256. 

Art. 2º. DESIGNAR a 2ª Vice-Comodoro, Diretora do Espaço Saúde e Vice-Diretora Secretária Sra. 
MARIA CECÍLIA DE ALMEIDA MOÇO – P/2719, para responder interinamente pela Diretoria de 
Secretaria.

Brasília, 15 de março de 2022.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais, 
RESOLVE:
Declarar a existência de uma vaga no Quadro de Conselheiros Efetivos do Conselho Deliberativo do 
Iate Clube de Brasília, em razão da nomeação do Conselheiro Efetivo MÁXIMO ASCÁRIO SANCHEZ 
PAREDES para o cargo de Conselheiro Nato; e, 

Declarar Conselheiro Efetivo o Suplente de Conselheiro FRANCISCO CARLOS VAZ DE FARIAS, que 
passa a ocupar a vaga acima referida. 

Brasília, 18 de março de 2022.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, de acordo com o 
art. 72 do Estatuto, considerando a nomeação do Suplente de Conselheiro FRANCISCO CARLOS 
VAZ DE FARIAS para integrar o Quadro de Conselheiros Efetivos, e, estando ele convocado para 
substituir o titular nomeado para cargo na Diretoria,
RESOLVE:
CONVOCAR o Suplente de Conselheiro EDUARDO BRESCIANINI para atuar junto ao Colegiado, na 
condição de Conselheiro Convocado, enquanto perdurar o afastamento do titular.

Brasília, 18 de março de 2022.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do 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 nos arts. 76, I, “b”, e 76, II, 
do Estatuto, respectivamente, a serem realizadas no dia 28 (vinte e oito) de março de 2022, 
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 - Julgar as contas referentes ao ano de 2021, apresentadas pelo Conselho 
Diretor e acompanhadas do Parecer da Comissão Fiscal.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
ITEM I – Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo, a Decisão nº 001/2022 da Mesa 
Diretora, determinada ad referendum do Colegiado, que revoga as limitações dispostas na 
Resolução nº 001/2021, reestabelecendo o que dispõe no inciso IV do art. 29 do Regulamento 
de Acesso ao Clube – RAC, acerca dos convites extraordinários.  

ITEM II - Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo o Parecer da Comissão Permanente 
de Infraestrutura, referente ao Regulamento para Uso da Estação de Recarga de Veículos 
Elétricos, a ser instalada no Iate Clube de Brasília.

ITEM III – Assuntos Gerais.

NOTA: Os sócios patrimoniais titulares que desejarem acompanhar a reunião, devem enviar 
e-mail para iateclubebsb@gmail.com com os dados pessoais e o comprovante de vacinação. 
A quantidade é limitada a, no máximo, 20 (vinte) associados, escolhidos por ordem de envio. 
Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (61) 99951-8595.

Brasília, 18 de março de 2022.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Presidente do Conselho Deliberativo

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais, e com fundamento no art. 16, XVIII, do Regimento Interno do Colegiado, 
c/c o art. 68, §§ 4º e 5º do Estatuto do Clube, RESOLVE:

1. Declarar a existência de uma vaga no Quadro Suplementar de Conselheiros Natos do Conselho 
Deliberativo do Iate Clube de Brasília, decorrente do falecimento do Conselheiro Nato DARIO 
DE SOUZA CLEMENTINO; 

2. Declarar que, conforme verificação feita pela Secretaria do Conselho Deliberativo, o Conselheiro 
Efetivo MÁXIMO ASCÁRIO SANCHEZ PAREDES, ocupa a primeira posição na lista de acesso 
àquele quadro; e,

3. Declarar que, a partir desta data, o Conselheiro Efetivo MÁXIMO ASCÁRIO SANCHEZ PAREDES, 
por estar no efetivo exercício do mandato, passa a integrar o Quadro Suplementar de 
Conselheiros Natos do Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasília.  

Brasília, 18 de março de 2022.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho DeliberativoO COMODORO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso das atribuições que 

lhe confere o inciso XVIII do artigo 91 do Estatuto do Clube, 
CONSIDERANDO as DISPOSIÇÕES GERAIS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO 
DE DADOS - LGPD (LEI Nº 13.709 de 14.08.2018) e as NORMAS DE 
POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. 

RESOLVE:
INFORMAR aos colaboradores desta associação que a partir de 01.04.2022 
se obrigam a cumprir as disposições da Cartilha de Privacidade e Boas 
Práticas, elaborada à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, para garantir 
uma maior segurança dos dados pessoais dos titulares tratados e coletados, 
em razão de sua área de atuação no Clube;

PROIBIR o uso de equipamentos pessoais, tais como celular, pen drive e 
notebook, para o tratamento de dados pessoais dos titulares tratados e 
coletados, em razão de sua área de atuação no Clube, ou para o manuseio 
de sistemas corporativos, salvo mediante autorização da Vice-Diretoria de 
TI deste Clube; 
 
PROIBIR o colaborador de acessar e-mail e WhatsApp Web pessoal nas 
estações de trabalho deste Clube, sendo cada um responsável pelo conteúdo 
das informações transmitidas através da sua conta de e-mail e WhatsApp 
Web corporativos;

PROIBIR o colaborador de acessar conteúdos que contenham pornografia, 
violência, drogas e bebidas alcoólicas, bem como redes sociais e os serviços 
de streaming como Youtube e Spotify nas estações de trabalho, a não ser 
mediante autorização da Vice-Diretoria de TI deste Clube;
 
PROIBIR o colaborador de acessar jogos, conteúdos de entretenimentos e de 
apostas nas estações de trabalho, a não ser mediante autorização da Vice-
Diretoria de TI deste Clube;
 
PROIBIR o colaborador de acessar sites de e-commerce e a realização de 
compras na internet através das estações de trabalho, a não ser mediante 
autorização da Vice-Diretoria de TI deste Clube;
 
PROIBIR o empregado de armazenar arquivos e download de software que 
não sejam licenciados ou não tenham ligação direta com a sua atividade 
laboral desempenhada neste Clube.

Brasília, 15 de março de 2022.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro
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No dia 12 de março, em Campinas (SP), o Comitê Brasileiro 
de Clubes (CBC) realizou a Assembleia Geral Extraordinária, a 
qual colocou em votação algumas mudanças no Estatuto; e a 
Assembleia Geral Ordinária, oportunidade em que foi apresentado 
aos participantes o Relatório de Gestão e a Prestação de Contas da 
entidade referente ao ano de 202.

Esses documentos detalham temas como os resultados do 
Programa de Formação de Atletas; a aplicação dos recursos; 
o acompanhamento dos editais para cada um dos eixos: os 
materiais e equipamentos esportivos e recursos humanos; 
e as competições, por meio da realização dos Campeonatos 
Brasileiros Interclubes - CBI.

Após apresentação dos itens de pauta e a devida apreciação 
pelos representantes dos clubes integrados, incluindo o Comodoro 
Flávio Pimentel, todas as contas foram aprovadas. “O auxílio 
fornecido pelo CBC nos últimos anos tem sido imprescindível 
para fomentar o viés esportivo dentro do Clube. Os recursos são 
repassados de forma transparente e igualitária, o que nos incentiva 
a continuar nessa trajetória de desenvolvimento do esporte 
brasileiros”, frisa Pimentel.

Na última quinta-feira, 17, o Comodoro Flávio Pimentel; o 
Diretor de Patrimônio e Suprimentos e vice-Diretor de Tecnologia 
e Inovação, Marcello Katalinic; e o Diretor de Esportes Náuticos, 
Gustavo Raulino, realizaram uma visita institucional à Capitania 
Fluvial de Brasília, localizada no Ministério da Marinha. 

 A Diretoria foi recebida pelo Capitão dos Portos de Brasília, 
Capitão de Fragata Gúbio de Oliveira, e pelo Suboficial-Mor 
Maurício Toledo.

 Na ocasião, além de conhecerem os projetos de organização 
relativos à segurança do tráfego aquaviário, o Comodoro Flávio 
Pimentel aproveitou o ensejo para explanar projetos esportivos, 
sociais e culturais do Iate, além de entregar ao Capitão um exemplar 
do Livro “60 Anos do Iate Clube de Brasília - Um Sonho Realizado”.

A edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), 
divulgada no dia 10 de março, estabelece a desobrigação do uso de 
máscaras em locais fechados no Distrito Federal. Assim, a proteção 
facial deixa de ser exigida tanto em locais fechados quanto abertos. 

Ante ao exposto, o uso de máscaras deixa de ser obrigatório 
nas dependências de todo o Clube. Todavia, cabe ressaltar 
que o Iate incentiva a continuarem utilizando a utilizar o 
equipamento de proteção individual.

No âmbito dos concessionários do ramo alimentício 
do Iate, seguem em vigor todas as normas de cuidados de 
higiene estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). 

No mais, continuam vigentes as recomendações dispostas nos 
protocolos internos de biossegurança.

Comodoro participa de Assembleia 
Geral do Comitê Brasileiro de Clubes

Estreitando laços 
institucionais

Uso de máscara em ambientes 
fechados deixa de ser obrigatório

GESTÃO

Entre os dias 11 e 13, o Ginásio Poliesportivo recebeu o 
Campeonato Brasiliense de Patinação Artística, promovido pela 
Federação Brasiliense de Hóquei e Patinação (Febrahpa). O evento 
contou com a  presença de quatro agremiações, com 60 atletas 
representando o Centro-Oeste brasileiro.

 Ao todo, as 27 atletas do Iate conquistaram 30 medalhas de 
ouro, 20 de prata, 11 de bronze, quatro de quarto lugar e cinco 
de quinto lugar. Graças ao desempenho no campeonato, 20 
patinadoras Iatistas irão participar do Campeonato Brasileiro e 
nove irão disputar vagas para campeonatos internacionais.

Equipe é destaque no Brasiliense 
de Patinação Artística

PATINAÇÃO
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Nos dias 19 e 20 de março, o Iate 
Clube de Brasília irá sediar a Copa 
Master Centro-Oeste das Classes ILCA 7, 
ILCA 6 e Snipe.

Tanto no sábado quanto no domingo 
as regatas estão programadas para 

Nos dias 12 e 13 de março, o Clube 
Naval de Brasília realizou a 48ª edição da 
Regata Aniversário. Mais uma vez, o Iate 
marcou presença no evento.

 Nas regatas de veleiros cabinados, o 
barco Mizú conquistou o 1º lugar da Regra 
Bravo/Grupo Regata; a embarcação Lual 
ficou com a 1ª colocação no Bico de 
Proa - Percurso Curto; os barcos Jaleco e 
Tamanco conquistaram a 1ª e 2ª posição, 
respectivamente, na categoria Ranger 
22; e o barco Dolce Vita conquistou o 3º 
lugar na Regra Bravo/Grupo B.

 Na Classe Optimist, o velejador 
Pedro Castro alcançou o 1º lugar da 
regata, e os Iatistas Francisco Batista, 
Noah Meirelles, Catarina Monteiro, 
Eduarda Viana e Maria Beatriz também 
participaram da disputa.

Já na Classe Dingue, os atletas 
Sérgio Marcos e Luís Henrique foram 
os campeões no Grupo B, seguidos por 
Frederico Menezes e Luis Felipe. 

Por fim, o Iatista João Henrique Zullo 
conquistou o 2° lugar da Classe ILCA 7.

 Parabéns a todos os velejadores!

Iate sedia Copa Master Centro-Oeste 
das Classes ILCA e Snipe

Méritos na Regata 
Aniversário do Clube 
Naval de Brasília

NÁUTICA

terem início às 9h30, com até cinco 
regatas para cada classe.

Para mais informações, entre em 
contato com a Secretaria Náutica 
pelos telefones 3329-8747/8748 ou (61) 
9.9308-4961.

Em atendimento ao artigo 9º do 
Regulamento Interno do Setor Náutico 
(RISN), a Diretoria de Esportes Náuticos 
comunica a concessão de direito de uso 
de uma vaga para caiaque e uma vaga 
para veleiro, localizadas no Galpão 3 e no 
Pátio da Marina do Iate, respectivamente. 
Os sócios convocados poderão registrar 
suas vagas em até 90 dias, contados a 
partir desta publicação, na qual ensejará 
a cobrança da taxa de utilização, 
lembrando que deve ser cumprido o 
disposto no artigo 6º do RISN.

Convocação para uso 
de vaga de embarcação

Nº TÍT. NOME DO SÓCIO TIPO
P/1081 André Henrique Guimarães Maia Caiaque
R/0047 Inês Lopes Carravilla Drumond Veleiro

A subsede de Jurerê do Iate Clube de 
Santa Catarina foi palco do Campeonato 
Sul-Brasileiro de Optimist, realizado 
entre 9 e 13 de março, o qual contou com 
a participação de 131 velejadores com 
idades entre 8 e 14 anos.

O campeonato, bem como o Brasileiro 
(ocorrido em janeiro deste ano), são 
válidos como seletiva para a formação das 
equipes do Brasil para as competições 
internacionais de 2022.

As regatas tiveram condições difíceis, 
com variações de intensidade e direção 
de vento e oscilações de temperatura, o 
que exigiu boa preparação técnica e física 
dos velejadores. 

A equipe do Clube contou com 
velejadores experientes em competições 
nacionais, bem como atletas recém-
promovidos da categoria estreante, todos 
oriundos da Escola de Vela do Iate.

Iate terá representantes da classe 
Optimist em eventos internacionais

Breno José Macieira (11 anos) foi 
o 14º colocado no campeonato. Com 
o resultado, garantiu uma vaga no 
Campeonato Sul-Americano, que 
ocorrerá no Rio de Janeiro, de 7 a 14 de 
outubro.

Renato Gomez Lunetta ficou na 
26ª posição e, combinando com sua 
excelente participação no Campeonato 
Brasileiro, assegurou vagas tanto para o 
Sul quanto para o Norte-Americano, a ser 
disputado em Nassau (Bahamas), de 13 a 
20 de novembro.

A jovem Vitória Viegas também vai 
participar do Sul-Americano, após ficar 
em 27º lugar geral e em 8° na categoria 
feminina. Já o Iatista Uthar Matheus Veiga 
mostrou grande evolução ao conquistar a 
33ª colocação. 

No grupo dos novos atletas, 
participaram do campeonato Luz Maria 
Goytisolo, Antônio Latif Ferreira Fakhour, 
Arthur Azevedo Dietzsch, Bernardo 
Mano Raulino e Pedro Araújo Rodrigues. 
Velejando em ventos de até 20 nós e 
ondas de quase 2 metros, demonstraram 
estar prontos para encarar quaisquer 
condições de regata.

A Diretoria de Esportes Náuticos 
parabeniza todos os atletas e os técnicos 
Felipe Rondina e Ricardo Paranhos.
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Entre os dias 11 e 13 de março, as 
quadras de beach tennis do Iate foram 
tomadas pelo Torneio Perebão de Beach 
Tennis. O maior evento interno voltado 
para a modalidade foi criado com o 
objetivo de reunir iniciantes e veteranos 
para compartilhar experiências, além de 
promover a integração entre os amantes 
do esporte. 

Após um hiato de dois anos, em razão 
das medidas restritivas impostas pela 
pandemia, a edição de 2022 do Perebão 
foi um verdadeiro sucesso: 210 inscritos, 
151 jogos, 1.298 games jogados e 4.162 
minutos de trocas de bola. 

Ao final da competição principal, 
a dupla formada por Angela Baeta e 
Bruno Gagliardi se consagrou campeã, 
enquanto a dupla de Isabella Cruz e 
Fernando Pochyly tornou-se vice. 

No Torneio Kids, Beatriz Cascão 
Gagliardi e Fabrício Capuzzo foram 
campeões da categoria Sub-12, 
seguidos por Helena Sayd Peixe e 
Felipe Lellis Janot. Já na categoria Sub-
15, Vitor Teixeira Lellis e Gabriel Souza 
alcançaram a primeira colocação, e as 

Torneio Perebão de Beach Tennis agitou as areias 
do Clube

BEACH TENNIS

atletas Gabriela de Paiva e Katarina 
Ribeiro se consagraram vices. 

“Foram três dias de muita diversão 
entre os atletas, com partidas 
empolgantes em um clima altamente 
amistoso. Agradeço não só à equipe 
gestora do Iate, mas principalmente 
à Comissão Organizadora e todos os 
colaboradores que tornaram possível a 
realização do nosso animado Perebão”, 
expressou o vice-Diretor de Beach 
Tennis, Marcelo Verano.
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Mais uma boa notícia para os amantes 
do cycling indoor: a partir do dia 5 de abril, 
a grade horária será ampliada e haverá 
aulas todas às terças e quintas-feiras, das 
7h às 7h50.

E, em breve, o Iate terá a maior e mais 
moderna sala de cycling indoor do Distrito 
Federal. Aguardem!

Neste final de semana, 19 e 20, no 
Ginásio Poliesportivo, acontecem dois 
campeonatos organizados pela Federação 
de Tênis de Mesa do Distrito Federal 
(FTMDF): a 3ª etapa do TMB Distrital e a 1ª 
etapa da Liga FTMDF. 

 Às 10h do dia 20, será registrada uma 
fotografia oficial de ambos os eventos. 
Todos os atletas inscritos nas competições 
estão convidados a comparecer. 

Os sócios interessados em iniciar 
uma nova atividade podem realizar sua 
inscrição para participar dos cursos 
oferecidos pelo Emiate. 

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

Ampliação da 
grade horária de 
cycling indoor 

Iate será sede de 
duas competições 
oficiais

Vagas abertas para os cursos do Emiate
ACADEMIA

TÊNIS DE MESA

EMIATE

MOSAICO
CATEGORIA DIA HORÁRIO

Adulto Terça-feira 9h às 11h30
14h às 16h30

PINTURA EM TELA
Adulto Segunda-feira (online) 14h às 17h
Adulto Terça-feira 14h às 17h
Adulto Sexta-feira 9h às 12h

RITMOS
Adulto Quarta-feira 11h às 12h30

VIOLÃO
Iniciante / adulto Terça-feira 17h às 18h
Intermediário / adulto Terça-feira 18h às 19h

VIVA MAIS
Acima de 60 anos Segunda, quarta e sexta 15h às 15h50

Há vagas abertas para os cursos 
presenciais de mosaico, pintura em tela, 
ritmos e violão, além do projeto Viva Mais. 
Confira na tabela os dias e os horários. 

Boas conquistas no 1º Torneio FDA/DF
NATAÇÃO

Nos dias 12 e 13 de março, a Associação 
dos Servidores do Banco Central (Asbac) 
sediou o 1º Torneio FDA/DF de 2022.

O time Iatista foi composto por 
45 atletas, que tiveram excelentes 
desempenhos, inclusive, com muitos 
alcançando suas melhores marcas 
pessoais.

Entre os resultados importantes, 
destaque para o atleta da categoria de 

base Bruno Negrão pela conquista de 
três índices válidos para o CBI Infantil.

O torneio serviu como terceira 
e última seletiva para a Copa das 
Federações, marcada para os dias 12 e 14 
de maio, no Rio de Janeiro. 

Na competição, também se 
destacaram os 12 atletas da equipe de 
formação Touca Estrela. Para muitos, 
essa foi a primeira participação em um 
evento competitivo oficial.

Os jovens nadadores demonstraram 
o valor dos ensinamentos obtidos no 
Clube e conquistaram oito medalhas de 
ouro, três de prata e sete de bronze.

A vice-Diretora de Esportes 
Aquáticos, Ignez David, parabeniza todos 
os atletas e a comissão técnica do Iate. 
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No dia 22, a partir das 19h30, acontece 
o vernissage da exposição coletiva 
“Expressões Contemporâneas” no Iate TV. 
A mostra reúne as obras dos talentosos 
sócios Lydia Daza, Heloísa Lopes, Ricardo 
Frade e Murilo Frade. 

No último domingo, 13, 30 atletas 
do Clube de Corrida aproveitaram o dia 
para se exercitar.. Eles participaram da 
etapa Brasília do Circuito LIVE! RUN 
XP, realizada pela primeira vez na 
capital federal, nas provas de 21, 10 e 
5 quilômetros.

A competição reuniu mais de duas 
mil pessoas que puderam, ainda, curtir 
uma programação especial com aulas de 
yoga, treinamento funcional, massagem, 
bate-papo com especialistas em saúde e 
a Corrida Kids. 

“Esta foi a primeira vez que voltamos a 
ter uma tenda em corridas oficiais desde 
2019. Sentir a energia da rua motivou o 
nosso time e, por isso, temos a pretensão 
de voltar a participar de, pelo menos, uma 
corrida de rua por mês”, afirma a  vice-
Diretora, Ana Paula Mantovani.

Ao final do evento, oito atletas do Iate 
se destacaram ao subir no pódio de suas 
respectivas categorias: 

Parabéns a todos os corredores!

Artistas apresentam trabalhos em 
exposição coletiva

Retorno às corridas 
de rua

CULTURAL CLUBE DE CORRIDA 

1º Flávio da Costa 21km - M4044
1º José Silva 21km - M6099 
2º Priscila Schubert 21km - F4044
2º Ana Carolina Naves 10km - F4549
2º Elizabeth Brito 5km - F5559
3º Washington Luiz 21km M6099
3º Frederico Donati 5km - M4549
3º Tania Maria 5km - F6099

Nos dias 12 e 13 de março, foi 
realizado o “Torneio Escola Guga 
Tênis”, competição que se destaca por 
possibilitar o ganho de até 100 pontos 
no Circuito Kids FBT 2022. 

Iate bem representado
TÊNIS

Após a abertura, os trabalhos ficarão 
expostos de 23 de março a 10 de abril, de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e aos 
finais de semana, das 7h às 18h. 

Mais informações pelo telefone 3329-8759.

Vários atletas defenderam a bandeira 
do Clube e conquistaram, ao todo, cinco 
medalhas de ouro e seis de prata.
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Aniversariantes

Novos sócios
A comissão de sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:

Luciana Benvindo Barros Fernandes, Jeremias Cezar Neto, Fausto Luiz Jorge Pádua, Fernando Gonçalves Lyrio, João Marcos de Werneck Farage e Camila Lima Abrão.
 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.

19/03 - Martiniano Ribeiro Muniz Filho, 
Celso Augusto Jabour Costa, Patrícia Maria 
Nicolini Kyth, Beatriz de Athayde Bohrer 
Cummings, Antônio Francisco Bernardes de 
Assis, Kátia Soares Pires, Kleuber José de 
Aguiar Vieira, Clarice Guimarães de Freitas e 
José Carlos Goulart                                                          

20/03 -  Rafaella Sant’Anna Vieira Brasileiro, 
Duwal Luiz de Oliveira Bueno, Júlia Barros 
Viana, Leonardo Rufino Capistrano, Dalton 
Domingues Cordeiro, Ana Cláudia Campos 
da Silva, Regina Helena Cintra Lima, Thiago 
Ferreira Navarro, Edilene Rossi Lacerda, 
Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, Maria 
Cecília M. Lafetá Panquestor, Regina Jana 
Mello, Fausto Stauffer Junqueira de Souza e 
Érika da Rocha Muniz Moraes                                                

21/03 - Fernando Alberto Santoro Autran 
Júnior, Bruno Ramos de Lima Chaves, Pedro 

Luiz de Falco Marinelli, Luiz Fernando S. 
dos Santos, Fernando Silva Lopes, Gercimar 
Santos Moreira, João Estênio Campelo 
Bezerra, Fernando Marques Ely, Pedro 
Marques Ely, Roberto Porto Bittar, Carlos 
Eduardo da S. Monteiro, Haroldo Marrara 
Chaves, Edson Agatti Lima, Vitor Luiz 
Gerheim, Lucas Carneiro da Cunha Bosi e 
Mauro Sena Gonçalves

22/03 - José Eduardo Lins de Araújo, Consuelo 
Wassita Abreu, Lena Lúcia de Moraes, Marcos 
Antonio Vieira Borba, Gledson Pompeu Corrêa 
da Costa e Julien Machado da Silva Dutra                                          

23/03 - Eduardo Henrique de Araújo Bastos, 
Othon de Azevedo Lopes, Beatriz Dornelles 
Barreto Vianna, Martim Francisco Bottaro 
Marques, Valesca de Morais do Monte, Maria 
Rita Araújo Lima, Marcelo de Almeida Ferrer, 
Cristiano Dantas Antunes Villaboim, Mário 

Oswaldo Gomes da Silva, Érika Poppius Cruz, 
Victor Luiz Rodrigues Silva Filho, Gonçalo de 
Freitas, André Coutinho da Cunha, Alessandra 
Maia da Silva Suffert, José Leite Saraiva Filho, 
Pedro Portella Nunes e Nabil Nazih Dahdah

24/03 - Karla Teotônio Fernandes, Rômulo 
Gonçalves Júnior, Hudson Araújo, Roberto 
Arylton Paula Ramos, Rui Londe Morato, 
Tatiana Villa Carneiro, André Matos de 
Carvalho e Raquel Jackeline Mendes da Silva

25/03 -  Rafael Furtado Ayres, Ronaldo Pena 
Costa Júnior, Mirella Esmeraldo Montella 
Gomes, Paulo Marçal Júnior, Suely de Paula 
Machado, Cândida Luci Pessoa e Silva, Orlene 
Lúcia de Sabóia Carvalho, Delmy Ferreira 
Souto, Suzana Nasser Nasr, Eraldo Soares da 
Paixão, Alexandre Freire de Alarcão e Luciana 
Barbosa Salomão


