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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

EVENTOS CELEBRAM OS
62 ANOS DO IATE

Neste ano, o Iate Clube de Brasília 
comemora 62 anos de história, 
consolidados em eventos memoráveis, 
importantes iniciativas sociais, projetos 
culturais enriquecedores, emocionantes 
competições e muito mais. 

Para festejar o aniversário ao lado da 
Família Iatista, o Clube realizará vários 
eventos ao longo do mês de abril, nos 
vieses esportivo, cultural e social, que 
prometem momentos únicos a todos os 
associados. 

No âmbito esportivo, um dos eventos 
mais aguardados pelos velejadores está 
de volta ao calendário náutico: a Regata 
Aniversário do Iate. A competição ocorre 
neste final de semana, 2 e 3 de abril.

No sábado, acontecem as regatas 
de monotipos com largadas às 9h30 
(Optimist); às 9h45 (Finn e Ilca 7); e às 
13h30 (Star, Snipe, Dingue, ILCA 4 e 6). 
No domingo, a partir das 10h, será a vez 
dos Veleiros Cabinados darem um show 
de cores no Lago Paranoá. 

A premiação será logo após as regatas 
de domingo, por volta das 13h, no Espaço 
Gourmet da Náutica. A Diretoria de 
Esportes Náuticos aguarda a participação 
de cerca de 130 embarcações nos dois 
dias de competição. 

Na vertente cultural, serão organizados 
dois eventos. O primeiro é um workshop 
de pintura em tela ministrado pela 
artista plástica Lydia Daza, integrante da 
exposição “Expressões Contemporâneas”. 
Com o tema “Construindo cores”, a sócia 
abordará questões como tons de pele, 
cores da natureza e círculo cromático.  

O encontro é destinado ao público 
adulto e será realizado das 15h às 17h do 
dia 7 de abril, no Iate TV. As vagas são 
limitadas e, para efetuar sua inscrição, 
basta entrar em contato com a Diretoria 
Cultural pelo telefone 3329-8759.

O segundo projeto é “Sábado cultural”, 
que será realizado a partir das 19h do 
dia 9 de abril, no Iate TV. O recital terá a 
apresentação musical “Frozen Vibrations 

- Music Caught on Canvas”, performada 
pela empresária, violinista e pianista 
Jennifer Heemstra e pelos violinistas 
Ricardo Palmezano e Luciana Caixeta. 

Paralelo à apresentação musical, a 
artista e professora do Emiate, Jaqueline 
Marafon, produzirá uma tela que capture 
e expresse as vibrações melódicas 
desempenhadas pelos musicistas. 

No dia 23, a partir das 20h, o Salão 
Social do Clube recebe o tradicional 
Baile de Aniversário do Iate. Os presentes 
irão desfrutar de uma noite memorável, 
embalada pelas apresentações do Bloco 
Eduardo e Mônica e do quarteto Jazz na 
Caixa. O público ainda poderá desfrutar de 
um variado cardápio de comidas e bebidas.

“Após a breve pausa, podemos 
finalmente retomar, de forma segura, 
as competições e as festividades que 
comemoram o aniversário do Iate, e 
esperamos que os eventos sejam de muita 
alegria e celebração. Venham prestigiar”, 
convida o Comodoro Flávio Pimentel. 
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ATO DELIBERATIVO 002/2022

ATOS DA COMODORIA EVENTOS

CONSELHO DELIBERATIVO

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 19 de 
abril de 2022, às 15h, na sala de treinamento da náutica, propostas 
comerciais, observando o menor preço, para a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 
DE PISO DE BORRACHA MOLDADO IN LOCO PARA A FONTE 
INFANTIL 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, 1º de abril de 2022.

MARCELLO KATALINIC DUTRA
Presidente da Comissão

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:
NOMEAR o sócio patrimonial Sr. FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO 
– P/1578 para o cargo de Diretor Social, sem prejuízo de suas 
atuais atribuições.

Brasília, 1º de abril de 2022.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

O COMODORO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso XXII do artigo 91 do Estatuto 
do Clube, e em retificação ao Ato da Comodoria AC 014/2022, 
publicado no Jornal do Iate, Edição nº 13, de 26 de março a 1º de 
abril de 2022,
RESOLVE:
NOMEAR o Diretor Administrativo e de Recursos Humanos, ANDRÉ 
RUELLI; o Diretor de Patrimônio e Suprimentos, MARCELLO 
KATALINIC DUTRA; o Diretor de Operações e Logística, RONALDO 
VIEIRA TELES; o Diretor de Engenharia, FAUSTO DE AUGUSTO 
C. M. CARNEIRO; o Diretor de Esportes Náuticos, GUSTAVO 
RAULINO; o Diretor de Esportes Coletivos, LUCIANO PONTE DE 
OLIVEIRA; o Diretor de Esportes Individuais, GILSON MACHADO 
DA LUZ; o Diretor de Comunicação e Marketing, SIDNEY CAMPOS 
SILVA; o Diretor Financeiro, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA 
UCHÔA; e a 2ª Vice-Comodoro, Diretora do Espaço Saúde e 
Diretora Secretária Interina, MARIA CECÍLIA DE ALMEIDA MOÇO; 
para, sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão que 
vai analisar a proposta de PCCS elaborada pela empresa de 
consultoria Perfix Assessoria e Consultoria e propor os ajustes que 
julgar necessários visando a implantação no 2º semestre de 2022.
 
DO PRAZO DE CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO
A Comissão deverá apresentar Relatório Final em até 45 (quarenta 
e cinco) dias corridos, contados de sua nomeação.
 
Brasília, 28 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 (Estatuto, art. 81, e Regimento Interno, art. 45), 
e considerando as decisões tomadas nas Reuniões Ordinária e 
Extraordinária, realizadas no dia 28 de março de 2022, faz saber 
que o Colegiado resolveu: 

I. por unanimidade, aprovar a Ata das Reuniões Ordinária e 
Extraordinária de 24 de fevereiro de 2022;

II. por unanimidade, aprovar as Contas do Conselho Diretor, 
referentes ao ano de 2021, nos termos do Parecer da Comissão 
Fiscal; 

III. por unanimidade, aprovar a Decisão nº 001/2022 da Mesa 
Diretora, 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; e 

IV. por unanimidade, aprovar 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. 
  
Brasília, 29 de março de 2022.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

1ª edição do “Varanda Iate” 
encantou Iatistas

Na noite do último dia 25, o pergolado 
inferior do Salão Social foi tomado pelo 
agito da 1ª edição do “Varanda Iate”, evento 
musical que reuniu e encantou várias 
gerações da Família Iatista. As sócias 
foram recebidas com um welcome drink 
oferecido pela parceira Ambev e todos 
desfrutaram de um saboroso cardápio de 
crepes e pizzas. 

Os presentes curtiram a festa ao som 
do DJ Maffra; da dupla de artistas Bruno 
Dourado e Kiko Perez, ex e atual integrante 
da banda Natiruts, respectivamente; e do 
vocalista do Bloco Eduardo e Mônica, 
Marquinhos Vital, e banda.

Com o sucesso da primeira edição, 
a Diretoria Social já está planejando os 
próximos “Varanda Iate”.
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CONSELHO DELIBERATIVO

Conselho Deliberativo aprova por unanimidade 
contas do Clube no exercício de 2021

Em reunião realizada na última 
segunda-feira (28), o Conselho 
Deliberativo aprovou por unanimidade 
os relatórios de desempenho que reúnem 
informações sobre a performance 
financeira e patrimonial do Clube em 2021, 
as chamadas demonstrações contábeis, 
apresentadas pela Administração. 
Também foram ratificados pelo plenário 
a decisão da Mesa Diretora do Conselho 
Deliberativo que trata da emissão de 
convites extraordinários por parte de 
diretores e vice-diretores e as regras para 
uso da estação de recarga de veículos 
elétricos (eletroposto).

Presidente da Comissão Fiscal, 
Jorge Eduardo Barreto Brasil detalhou, 
em apresentação aos conselheiros, o 
método adotado para elaboração do 
parecer  acerca das contas do Iate Clube 
de Brasília, no período de janeiro a 
dezembro do ano passado.

“Examinamos os dados em 
consonância às normas vigentes de 
contabilidade, entre eles o balanço 
patrimonial e o demonstrativo de 
execução orçamentária que inclui 
receitas e despesas. Os prazos de entrega 
dos documentos foram cumpridos, 
assim como nossos questionamentos 
e recomendações foram atendidos ou 
justificados com transparência pelo 
Conselho Diretor”, elogiou.

Em linhas gerais, Brasil ressaltou 
que as finanças do Clube apresentam 
excelentes indicadores. “Fica evidente 
através dos índices de liquidez e do 
capital de giro que operamos com boa 
saúde financeira. Mesmo com perdas 
significativas de receita, conseguimos 
arcar com todas as obrigações e não 
comprometemos os próximos anos. 
Encerramos 2021 com fluxo financeiro 
positivo e com todas as contas em dia”.

Ao analisar a parte orçamentária, 
o grupo de trabalho percebeu que as 
receitas e despesas tiveram execução 
de 83%  e 87% do total previsto, 
respectivamente, enquanto apenas 54% 
dos recursos destinados a investimentos 
foram aplicados no último exercício.

Recomendações

Ao defender a aprovação do parecer da 
Comissão Fiscal, Jorge Eduardo Barreto 
Brasil apresentou recomendações 
operacionais ao Comodoro Flávio 
Pimentel para 2022.

“Sugerimos padronizar os contratos 
dos concessionários, mensurando 
valor por concessão ou a partir de 
mecanismos como preço do aluguel 
por metro quadrado ou percentual 
sobre o faturamento. Outro ponto que 
pode ser aprimorado é o processo de 
contabilização das obras e benfeitorias do 
Clube, por meio de cronograma físico e 
financeiro mensal. São pequenos ajustes 
que fazem grande diferença”, indicou.

O relatório propõe ainda adaptações 
nos valores incluídos na categoria 
“Credores Diversos”, que diz respeito ao 
saldo remanescente de títulos que foram 
retomados pelo Iate em 2017. Além disso, 
aconselha a adequação no cálculo das 
vendas e aquisições de títulos, em que o 
saldo da conta apresente apenas o valor 
dos títulos patrimoniais.

A decisão da Mesa Diretora do 
Conselho Deliberativo ad referendum 
que restabelece a emissão de convites 
extraordinários por parte de diretores 
e vice-diretores, em vigor desde 10 de 
março, foi o segundo item da pauta 
endossado por todos os votantes no 
plenário. Com isso, o Conselho Diretor fica 
autorizado a regulamentar, por resolução 
própria, as condições e parâmetros, em 
especial quanto à quantidade, objeto 
e regra de transparência das entradas 
disponibilizadas.

Sobre a instalação do eletroposto nas 
dependências do Clube, os conselheiros 
decidiram que o uso do ponto de recarga 
será gratuito e limitado a duas horas por 
veículo elétrico, conforme estipulado pela 
Administração e validado pela Comissão 
de Infraestrutura. O equipamento 
estará à disposição do Associado no 
estacionamento em frente ao Espaço 
Concierge (próximo à portaria central).

O presidente do Conselho 
Deliberativo, Edison Garcia, afirmou 
que a adoção de iniciativas sustentáveis 
como essa deixam um legado à próxima 
geração de iatistas. “Essa é uma doação 
feita pela nossa patrocinadora Eurobike 
BMW e vai abrigar uma vaga de 
fornecimento de energia. Essa iniciativa 
é pioneira no Iate e segue a tendência 
no DF de incentivo à mobilidade urbana 
com veículos que reduzam emissões 
de carbono. Queremos ser referência e 
sermos lembrados como um clube que 
cuida, preserva e caminha em harmonia 
com a natureza”, salientou.

Homenagem

O Conselho Deliberativo prestou 
homenagem à família do Conselheiro 
Nato Dário Clementino, que integrava a 
Comissão de Infraestrutura e faleceu aos 
79 anos no fim de fevereiro. O presidente 
Edison Garcia entregou uma placa à 
dona Irene, esposa de Clementino, em 
gesto de respeito e admiração pelos 
trabalhos prestados por ele ao Iate Clube 
e ao Distrito Federal. A vice-presidente 
Ana Cláudia Barreto ofereceu buquês de 
flores aos familiares.

Amigo de longa data, o conselheiro 
Luiz André Almeida Reis lembrou de 
Clementino como um homem de perfil 
simples e conciliador e destacou sua 
brilhante atuação como engenheiro 
civil. “Conheci poucas pessoas que 
se dedicavam e amavam tanto o 
trabalho. Ele sempre será lembrado 
como responsável por grandes obras 
no DF, como o Edifício dos Correios e 
a quadra da 206 Norte. No Iate, foi um 
dos primeiros sócios a ingressar no 
quadro social. O legado de Clementino 
é eterno”, resumiu.
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O Iate Clube de Brasília reforça que 
é obrigatório apresentar exame médico 
atualizado e fazer o banho prévio antes de 
entrar nas piscinas.

Para os atletas dos esportes aquáticos, 
é necessário ainda que todos estejam com 
o atestado de aptidão física em dia, cuja 
validade é de um ano, além do atestado 
dermatológico, válido por seis meses.

A medida atende a vários normativos 
locais e nacionais, incluindo a Instrução 
Normativa nº 22/2019, da Vigilância 
Sanitária, e o Decreto nº 32.568/2010, 
que traz, no artigo 91, a obrigatoriedade 
do exame para os frequentadores das 
piscinas de uso controlado. Ainda de 
acordo com a norma, o ingresso à piscina 
deverá ser impedido aos frequentadores 
que apresentarem, no intervalo entre 
os exames médicos, afecções da pele, 
tais como: inflamação do aparelho 
visual, auditivo, respiratório e outras 
enfermidades infecto–contagiosas.

Importante destacar que o controle 
de validade dos atestados é de inteira 
responsabilidade dos sócios. 

Contamos com a colaboração de todos.

O Comodoro Flávio Pimentel e o 
Presidente do Conselho Deliberativo, 
Edison Garcia, realizaram, na manhã 
de sábado, 26, a inauguração do novo 
Fraldário. Também participaram da 
solenidade o 1º vice-Comodoro, Maurílio 
Santinello; o Diretor Médio, Luiz Alberto 
Freitas; o Diretor de Patrimônio, Marcello 
Katalinic; o ex-Comodoro Nelson Campos; 
e o conselheiro Nelson Diniz.

Maior e mais bem equipado, o local 
conta com um sala de amamentação, 
composta por duas poltronas e dois 

Na última quinta-feira, 31, o Iate Clube 
de Brasília inaugurou a estação de recarga 
de veículos elétricos, localizada em frente 
ao Concierge. Na ocasião, estiveram 
presentes o Comodoro Flávio Pimentel; 
o Presidente do Conselho Deliberativo, 
Edison Garcia; a vice-Comodoro, Cecília 
Moço; o ex-Comodoro Nelson Campos; o 
conselheiro nato Luís André Reis; e o Diretor 
de Engenharia, Fausto Carneiro, juntamente 
com a equipe do setor.

O eletroposto é de uso exclusivo de 
integrantes do Quadro Social do Iate. Os 
interessados em utilizar o equipamento 
devem cadastrar o veículo na Secretaria 
Social, assinar o Termo de Concordância 
e, quando quiserem usufruir do benefício, 
deverão efetuar reserva prévia, de forma 
presencial, também na Secretaria.

Uso das piscinas 
do Clube

Novo fraldário está em 
pleno funcionamento

Inaugurado o ponto de recarga 
para carros elétricos

GESTÃO

O horário de funcionamento da 
Secretaria Social é de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h; e aos sábados, domingos e 
feriados, das 8h às 14h.

De acordo com o regulamento 
aprovado pelo Conselho Deliberativo, o 
tempo máximo de uso do eletroposto é 
de duas horas por meio de transporte e é 
proibida a utilização das vagas destinadas 
à recarga de veículos elétricos por veículos 
convencionais. 

A Eurobike, empresa parceira do Iate, 
doou a estação e o Clube é o responsável por 
todo o projeto, bem como pela instalação e 
manutenção. Até o dia 31 de dezembro de 
2022, o uso do equipamento será gratuito. 

O regulamento completo está disponível 
no site do Clube, no menu Institucional. 

berços; ampla bancada para troca e 
higienização dos bebês, contendo pia e 
ducha; cadeiras de alimentação; além de 
uma copa completa.

A sócia Marina Costa e o pequeno 
Artur, de 7 meses, foram os primeiros a 
utilizarem e aprovaram a nova estrutura. 
“Sempre venho ao Clube com o meu filho 
e ter um local assim à disposição das 
famílias é fundamental”, disse. 

O Fraldário funciona aos sábados, 
domingos e feriados, das 9h às 18h, e é 
destinado às crianças de 0 a 3 anos. 

A Diretoria de Operações e Logística 
informa aos associados que as Piscinas da 
Baleia e do Toboágua serão interditadas 
em datas distintas, para que seja realizada, 
com segurança, a poda e a limpeza das 
palmeiras dispostas nos locais.

Nos dias 4 e 5 de abril, a Piscina da 
Baleia estará fechada; de 6 a 8, será a vez 
da Piscina do Toboágua.

Piscinas da Baleia 
e do Toboágua 

interditadas

DOL
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O atleta Luiz Felipe Giagio do Amaral 
representou o Iate durante o Campeonato 
Centro Sul-Americano da Classe ILCA 6, 
sediado pelo Yacht Club Punta del Este 
(Uruguai). A competição ocorreu no 
período de 19 a 25 de março e reuniu 86 
velejadores, que disputaram dez regatas 
em meio a ventos fortes. 

No mesmo final de semana, 26 e 27, 
aconteceu o 1º Torneio Lago Paranoá 
da Classe Dingue. Sob boas condições 
climáticas, as 13 duplas disputaram duas 
regatas. Confira os vencedores:

No último final de semana, 26 e 27, 
o Campeonato da Flotilha 516 de Snipe 
reuniu cinco duplas de velejadores e, 
após duas regatas realizadas, o lugar 
mais alto do pódio ficou com Felipe 
Rondina e Júlia Sampaio; seguidos por 
Gustavo Macedo e Samantha Suyan; 
e Flávio Pimentel e Guilherme Poleto, 
detentores da 3ª colocação.

1º Torneio Lago 
Paranoá da 

Classe Dingue

Iatistas no pódio 
do Campeonato 
da Flotilha 516 
da Classe Snipe

NÁUTICA

A 1º Marco Calônico e Raquel Vasques CMIC-DF
A 2º Márcio André e Pedro e Vítor CMIC-DF
A 3º Tarcísio do Vale e Miguel Evangelista CAALEX-DF
B 1º Caio Lemos e Dâmaris Mesquita ICB-DF
B 2º Sérgio Marcos e Luís Henrique ICB-DF
B 3º Valterdes e Gilfran CAALEX-DF

A Diretoria de Esportes Náuticos 
parabeniza todos os velejadores pelos 
resultados alcançados nos eventos. 

Os resultados das competições estão 
disponíveis no site do Iate, no menu da 
Náutica: www.iateclubedebrasilia.com.
br/nautica

Participação no Campeonato Centro 
Sul-Americano da Classe ILCA 6

Pipe (como é conhecido), que 
ingressou há pouco tempo na classe 
ILCA, teve muita dificuldade com os 
ventos fortes e ondas altas, mas, ainda 
assim, ficou em 32º lugar geral e 12º Sub-
19 masculino, velejando algumas regatas 
entre os dez primeiros colocados.

EMIATE

Entre os dias 9 e 16 de abril, será 
disputada a maior competição de futebol 
infantil do mundo, a Go Cup. A 8ª edição 
acontece em Aparecida de Goiânia (GO), 
e o Iate estará representado por equipes 
das categorias Sub-9 a Sub-11. 

Iatistas 
participarão da 

Go Cup 2022

FUTEBOL

http://www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica
http://www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica
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Nos dias 26 e 27 de março, a Federação 
de Vôlei do Distrito Federal promoveu 
o Campeonato Brasiliense Master de 
Voleibol, destinado a categoria 50+. A 
equipe multicampeã feminina do Iate 
esteve presente na competição e, mais 
uma vez, conquistou o 1° lugar. 

Agora, as atletas se preparam para o 
Campeonato Brasileiro de Vôlei Master, 
que acontece neste mês, em Santos (SP). 

Entre os dias 24 e 27 de março, a 
Capital Squash Center sediou a 1ª etapa 
do Circuito Brasiliense de Squash, que 
contou com a participação de 81 atletas 
do Distrito Federal e do entorno. Os 
esportistas do Iate estiveram presentes e 
alcançaram ótimos resultados. 

Bruna Valadão e Anderson Rosa 
conquistaram o 1º lugar nas categorias 
feminino 4ª classe e masculino master B, 
respectivamente. Já a sócia Clara Braga, 
de apenas 16 anos, segue em constante 
desenvolvimento atlético, tendo alcançado 
a 2ª colocação na categoria masculino 3ª 
classe, disputada por Clara devido a carência 
de oponentes femininos de seu nível. 

Os interessados em conhecer mais 
os benefícios da modalidade, podem 
agendar uma aula experimental com o 
professor Rodrigo Dias pelo WhatsApp 
(31) 9.8489-4648. E mais iinformações 
podem ser obtidas com a Secretaria de 
Esportes Individuais pelos telefones (61) 
3329-8753/8749.

No dia 24 de março, as equipes da 
Escola de Vôlei e a equipe Master do 
Iate tiveram um dia de muitas trocas de 
experiências, aprendizados e animadas 
partidas. Em quadra, três gerações 
distintas e uma única paixão: o voleibol. 

Na oportunidade, a atleta Rossana 
La Roque, detentora de numerosos 
títulos nacionais e internacionais, e seu 
neto Henrique, de 13 anos, bem como 
a experiente Sandra Fidélis e sua filha 
Laura, de 17 anos, dividiram a quadra com 
vários alunos do Clube.

Segundo o vice-Diretor de Vôlei, 
Marcelino Vizeu, momentos como este 
são importantes para compartilhar 
histórias e mostrar aos mais novos que a 
vida esportiva pode seguir na fase adulta 
com muitas vitórias. 

Neste sábado, 2, a vice-Diretoria 
promove o “Dia do Vôlei no Iate’’, uma 
data em que os atletas das turmas de 
iniciação I, II e III participam, das 11h 
às 14h, de um festival organizado pelo 
professor Fernando Barreira.

Em seguida, as equipes masculinas, 
de 13 a 15 anos, e as femininas, de 13 a 

Conquistas no 
Master 50+

Destaques no 
Circuito Brasiliense

Troca de 
experiências

Vice-Diretoria realiza o 
“Dia do Vôlei no Iate”

VÔLEI SQUASH

19 anos, disputarão partidas amistosas 
contra a equipe do Viva Vôlei do Gama. 

Se você deseja matricular o seu filho 
ou sua filha saiba que ainda há vagas para 
crianças e adolescentes de 7 a 19 anos, 
nos períodos matutino e vespertino; há 
também turmas para adultos no noturno. 
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Março foi um mês de muitos eventos 
importantes para os atletas de alto 
rendimento da natação do Iate. 

A equipe master foi a grande campeã 
da 3ª Copa ASBAC de Natação Master - I 
Etapa do Circuito ABRAMN da temporada 
2022, com 1.338 pontos. Durante a 
competição, vários atletas do Clube 
bateram recordes brasilienses.

Agora, os atletas se preparam para a 
II Etapa do Circuito ABRAMN 2022 – 14ª 
Copa Comodoro de Natação Master. O 
evento será no dia 21 de maio, no Iate.

As inscrições estão abertas e devem 
ser feitas no site da ABRAMN (https://
abramn.org.br) até o dia 12 de maio 
(individuais) ou 15 (revezamento). Haverá 
provas (feminino e masculino) para 
50m e 200m livre, 100m costas, 200m 
borboleta, 50m peito, 100m medley, além 
do revezamento 4x50 livre misto. 

Em Maceió, na praia de Pajuçara, 
aconteceram a terceira etapa da Copa 
Brasil de águas abertas, o 1º Troféu Ana 

Os atletas da natação do Iate estiveram 
em Aracaju, entre os dias 28 e 31 de março, 
onde participaram da seletiva nacional do 
Gymnasíade 2022, a maior competição 
estudantil do mundo, a qual será realizada 
na França em maio.

O time do Distrito Federal era composto 
por 22 atletas e dois técnicos, dos quais 
nove eram atletas da equipe do Iate.

Após 17 provas nadadas, com 450 
nadadores de todo o país, o saldo não 
poderia ter sido melhor: com nove 
atletas e um técnico convocados para 
a seletiva em Aracaju, os atletas do Iate 
conquistaram sete finais ouro e quatro 
finais prata e trouxeram para Brasília 
um total de quatro medalhas - das oito 
conquistadas pela equipe.

“O time voltou de Aracaju com grandes 
aprendizados e conquistas. Foram dias 
muito importantes para os atletas do Iate, 
considerando que o evento é uma seletiva 
para os Jogos Olímpicos Escolares. Assim 
parabenizo todos os nossos atletas e 
técnicos pelo excelente desempenho”, 
finaliza a vice-Diretora, Ignez Davd.

Mês de grandes vitórias Iate na seletiva do 
Gymnasíade 2022

NATAÇÃO

Marcela Cunha e a segunda etapa do 
Campeonato Brasileiro Interclubes de 
Águas Abertas, todos organizados pela 
Confederação Brasileira de Desportos 
Aquáticos (CBDA).

Na prova de 1,5 km da Copa Brasil, 
Fábio Costa foi campeão da categoria 
sênior E; Marco Secco garantiu a segunda 
colocação na sênior H; e Bruno Negrão 
levou o bronze na infantil. 

Ainda na Copa Brasil, mas na disputa 
dos 2,5 km, Helena Lacerda, Marco 
Secco e Bruno Negrão garantiram três 
bronzes em suas respectivas categorias. 
Na mesma competição, nos 5 km, Helena 
trouxe para casa o ouro na classe Juvenil.

No CBI, Victor Moreno foi campeão na 
prova de 5 km - e quinto colocado geral; 
além de ter conquistado o terceiro lugar 
nos 7,5 km - e o 9º lugar geral, ambas na 
categoria juvenil. 
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Controle de acessos

A comissão de sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Julia Espindola, Andrey de Oliveira Godoy, Rodrigo Coelho Dias, Jacques Correia Prestes, Flávia Maria Farage, Consuelo Andrade e Gabriel de Albuquerque Nascimento.
 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.

02/04 - Carlos Roberto Couto, Sabrina Sayuri 
Covre Magalhães, Maria de Fátima de P. 
Pessoa Costa, Ursula Blass Selmy, Frederico 
José Silva Corrêa, Francisco Augusto Barroso 
Damasio, Ana Carolina Aguiar Cardoso Naves, 
André Luiz de Araújo Espíndola, Fernanda 
Melazo Dias e Adriane Medeiros Casado

03/04 - Franco Couto de Oliveira, Simone 
Cordeiro Vieira, Patrícia Gatti Raulino, Islande 
Braga de Santo Antônio, José Américo Miari, 
Alexandre Domingues Campos, Márcia 
Mendonça Ferreira da Silva, Patrícia de 
Amorim Gomes Macedo, Ricardo Camargo 
Rosas e Guilherme Teixeira Faria

04/04 - Gustavo Henrique Caputo Bastos, 
Vera Machado Ungaretti, Antônio Carlos 
Dantas Ribeiro, Gabriel Guimarães de Souza 

B. Albuquerque, Iuri Curcio Nunes, Gustavo 
Jaguaribe de Miranda, Ana Paula Faria Rosa 
e Andrea de Paula Porto F. Peixoto

05/04 - Antônio Zeferino dos Santos Filho, 
Tais Mendonça Nogueira da Gama, Setsuko 
Kawano Mori, José Gomes Ferreira Filho, 
Cristiano Paulo Soares Pinto, Georges 
Demetre Calimeris, Márcio Arruda de Freitas, 
João Ireneo Joffily, Rachel Trein Borba, 
Henrique Nascimento Arantes, Gabriela 
Pereira Vidigal de Oliveira e Ana Carolina de 
Carvalho Fortes

06/04 - Emerson Chagas Coimbra, Matson 
Lopes da Silva, Marcelo Pereira Silva, Elise 
Silva Seabra, Karina Rocha Martins, Gilda 
Maria Barbosa Cirilo, Thais Maria Riedel de 
Resende Zuba, Gyorgy Varga, Luiz Guilherme 

Miranda Carvalho, Nicolau D’Alessandro 
Filho, Carolina Fracasso, Nélio Walter da Silva 
Junior e Denise Nunes Martins Frejat

07/04 - Jair Soares Júnior, Vera Maria 
Rodrigues da Cunha, Jin Choi Feitosa, Marco 
Aurélio de Macedo Coelho, Ana Paula Bittar 
B. de Souza, Alexandre de Araujo Garcia, 
Pedro Braga Netto, Alceu Moraes Junior, 
Pedro Henrique Colares Fernandes, Marcelo 
Gonçalves de Oliveira e Guilherme Crispim 
Hundley

08/04 - Camila Ribeiro Brazil Suffert, Valéria 
Ilda Duarte Pessoa, Luiz Felipe Costa Matos, 
Gustavo Schneider, Maria Teresa de Almeida 
Leoncio Drumond, Gilberto Ferreira da Silva, 
Larissa de Paiva Antunes Laurindo Santos e 
Ana Maria Moreira de Souza

IATE CLUBE DE BRASÍLIA - MARÇO/2022

CATEGORIA DE SÓCIOS 
SAB. DOM. SAB. DOM. SAB. DOM. SAB. DOM. 

T O T A L
05/03 06/03 12/03 13/03 19/03 20/03 26/03  27/03

Associados 2494 2103 2.381 2.222 3.033 2.475 2.310 2.538 14.959
Convites comum  89 127 96 133 139 166 109 154 797
Convites churrasqueira  114 104 121 103 96 124 115 124 683
Convites especial 36 31 12 36 34 19 19 29 149
Conv. Conselho Diretor 0 0 0 2 0 3 1 3 9
Conv. Conselho Deliberativo 0 0 0 2 1 2 0 4 9
Conveniados 10 3 10 14 9 12 11 18 74
Autorizações de embarque 9 12 53 34 24 39 20 34 204
TOTAL  2.752 2.380 2.673 2.546 3.336 2.840 2.585 2.904 16.884

Às 19h30 do dia 8 de abril, na Pérgola do Salão Social, a 
Diretoria Cultural organiza o vernissage da exposição individual 
“Celebrando a vida com arte”, que reúne diversos trabalhos da 
artista e sócia Vilma Machado. 

“Como forma de celebrar a vida, decidi organizar uma 
mostra de trabalhos realizados ao longo de oito anos, 
demonstrando as nuances e os aprimoramentos obtidos desde 
o início das aulas de pintura no Emiate”, expressa a artista. 

A exposição seguirá aberta para visitação de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 20h, e, aos finais de semana e feriados, 
das 8h às 18h. No primeiro final de semana, 9 e 10, a mostra 
permanecerá na Pérgola do Salão Social; posteriormente, de 
11 a 17 de abril, estará disponível na área interna do Memorial.

Parte do dinheiro arrecadado com a venda das telas será 
destinado ao Instituto Doando Vida.

Exposição reúne os trabalhos da sócia Vilma Machado
CULTURAL 


