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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

Um dos eventos mais aguardados 
pela Família Iatista está de volta: o Baile 
de Aniversário do Iate Clube de Brasília. 
Após dois anos de pausa, chegou a hora de 
retomar a festa em grande estilo, trazendo 
de volta a energia contagiante que toma 
conta do Salão Social.

Os presentes irão desfrutar de uma noite 
memorável, embalada pela apresentação 
do quarteto Jazz na Carta, que contará com 
clássicos do jazz internacional e nacional, 
sintonizados ao ritmo swingado dos 
músicos. Além disso, a performance trará, 
ainda, altas doses da clássica bossa nova e 
de canções brasileiras em geral. 

Na sequência, se apresenta o Bloco 
Eduardo e Mônica, conjunto musical eleito 
em 2018, por júri popular, o melhor bloco 
de Brasília. Os artistas apresentam grandes 
clássicos do rock nacional, mesclados com 
ritmos carnavalescos, criando assim uma 
experiência dançante e que promete agitar 
a noite dos Iatistas.  

Com serviço all inclusive, o público 
irá desfrutar de um variado cardápio de 
comidas e bebidas à vontade, composto 
de coquetel volante, entrada, jantar, 
sobremesa e mesa de café servidos pelo 
Unique Buffet. A decoração personalizada 
é assinada por Virgínia D’Arc.

Os ingressos estarão à venda na 
Secretaria Social e no site Bilheteria Digital, 
a partir das 14h deste sábado, 9. Confira os 
valores do 1º lote:

SÓCIOS NÃO SÓCIOS

Lugar à mesa 
R$ 199,00 

Lugar à mesa 
R$ 299,00

Individual R$ 189,00 Individual R$ 289,00

Vale lembrar que a Secretaria Social 
funciona de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h; e aos sábados, domingos e feriados, 
das 8h às 14h.

Mais informações pelos telefones (61) 
3329-8707 ou 9.9946-0218.

TRADICIONAL BAILE DE ANIVERSÁRIO DO 
IATE ACONTECE NO DIA 23 DE ABRIL

Muitas nuvens.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 03/2022

ATO DA COMODORIA AC 18/2022
GESTÃO 2020/2023

ATO DA COMODORIA AC 19/2022
GESTÃO 2020/2023

ATO DA COMODORIA AC 20/2022
GESTÃO 2020/2023

ATO DA COMODORIA AC 21/2022
GESTÃO 2020/2023

ATOS DA COMODORIA

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, 
no dia 26 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 ÁREA 
DESTINADA À EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE 
SERVIÇOS DE PODOLOGIA 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, 8 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:
EXONERAR o sócio patrimonial Sr. RONALDO VIEIRA 
TELES – P/2366 do cargo de Diretor de Operações e 
Logística.

Brasília, 07 de abril de 2022.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

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. RONALDO VIEIRA 
TELES – P/2366 para o cargo de Diretor Secretário.

Brasília, 07 de abril de 2022.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

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. RICARDO MANSUETO 
MIRANDA FERREIRA – P/2224 para o cargo de Diretor 
Operações e Logística, sem prejuízo de suas atuais 
atribuições.

Brasília, 07 de abril de 2022.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

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 o sócio patrimonial Sr. 
TEMÍSTOCLES GROSSI – P/256 do cargo de Secretário.

Art. 2º. TORNAR sem efeito o ATO DA COMODORIA AC 
09/2022.

Brasília, 07 de abril de 2022.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

No dia 31 de março, houve a inauguração 
da estação de recarga de veículos elétricos, 
localizada em frente ao Concierge.

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. Até 
o dia 31 de dezembro de 2022, o uso do 
equipamento será gratuito. 

Importante reforçar que 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. 

O regulamento completo está 
disponível no site do Clube. Se preferir, 
acesse pelo QR Code a seguir:

Um dos muitos benefícios oferecidos 
aos sócios do Iate Clube de Brasília 
é o setor de churrasqueiras, cujo uso 
está condicionado ao cumprimento do 
regulamento vigente, disponível no site 
do Iate, no menu Institucional, e no QR 
Code abaixo.

Entre as exigências de uso, elencadas 
no artigo 11, destacam-se que é proibido o 
uso da estrutura e dos equipamentos com 
objetivos que divergem de sua finalidade; 
modificar a arquitetura ou retirada dos 
aparelhos do setor; instalar objetos para 
descanso ou diversão; e utilizar karaokê 
e aparelhagem de som ou qualquer 
equipamento para música ao vivo acima 
dos limites impostos pela legislação. 

Aproveitem os agradáveis ambientes 
do Clube com alegria, empatia, harmonia 
e respeito aos demais sócios. Contamos 
com a colaboração de todos.

Nesse sentido, solicita-se aos associados 
que cumpram as determinações vigentes, 
bem como tenham bom senso durante a 
utilização dos espaços.

Uso adequado 
da estação 
de recarga

Atenção às regras 
de utilização das 
churrasqueiras

GESTÃO

Regulamento 
Churrasqueiras

Regulamento da estação de recarga 
de veículos elétricos

http://www.iateclubedebrasilia.com.br.
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Neste sábado, 9, a Diretoria Cultural 
traz para o Iate TV o recital “Frozen 
Vibrations - Music Caught on Canvas”, 
performado pela empresária, violinista 
e pianista Jennifer Heemstra e pelos 
violinistas Ricardo Palmezano e Luciana 
Caixeta. O evento faz parte do projeto 
“Sábado Cultural”. 

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

Sócios e convidados podem conferir, até o dia 17 de abril, os trabalhos da sócia 
Vilma Machado na exposição individual “Celebrando a vida com arte”. Neste final de 
semana, as obras estão na Pérgola do Salão Social; posteriormente, seguem para a 
área interna do Memorial.

“Como forma de celebrar a vida, decidi organizar uma mostra dos trabalhos que 
produzi ao longo dos últimos oito anos de aulas no Emiate. Será um prazer receber o 
Quadro Social para apreciar e conversar sobre arte ”, afirma a artista. 

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h; e, aos finais de 
semana e feriados, das 8h às 18h.

Sábado Cultural terá variadas 
performances artísticas

Exposição “Celebrando a vida com 
arte” está aberta para visitação

CULTURAL

P r o j e t o  S á b a d o  C u lt u r a l  c o m
O Iate Clube de Brasilia apresenta

Frozen Vibration Music Caught on Canvas

Realização: Diretoria Cultural

O evento terá início às 19h com 
um coquetel de boas-vindas e, às 20h, 
começam as apresentações. Totalmente 
gratuito, é destinado aos sócios e 
convidados, mas é necessário confirmar 
presença pelo telefone (61) 3329-8759. 
Sujeito a lotação. 

“Trata-se de um evento único, 
oportunidade em que artistas renomados 
irão combinar duas das sete belas artes e 
prometem emocionar o público com um 
show de virtuosismo musical”, convida o 
Diretor Cultural e Social, Flávio Schegerin.

A partir do dia 11 de abril, o Iate 
promoverá a venda direta de bens 
inservíveis. Os sócios e funcionários 
interessados em adquirir os produtos 
devem entrar em contato com a Diretoria 
de Patrimônio e Suprimentos para 
conferir os lotes disponíveis.

Para isso, podem mandar um e-mail 
para o endereço compras.iate@iatebsb.
com.br solicitando a relação de bens, 
com os respectivos valores mínimos, 
ou ir pessoalmente ao prédio do 
setor, localizado próximo ao ponto de 
abastecimento, no horário comercial. 
Entre os objetos estão azulejos, vidros, 
sucatas, armários, pias etc.

O pagamento deverá ser feito diretamente 
na Tesouraria do Concierge, à vista (PIX 
e transferência), e a retirada do bem será 
mediante comprovante de quitação. 

Para mais informações, entre em 
contato pelo telefone 3329-8809.

Iate promove 
venda direta de 
bens inservíveis 

PATRIMÔNIO

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. 

No Clube, o atendimento para exames 
médicos ocorre aos sábados, domingos e 
feriados, das 9h às 13h e das 14h às 17h. 

Atestados de médicos externos ao 
Iate Clube de Brasília são aceitos, desde 
que possuam a assinatura e o carimbo do 

profissional emitente. 

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

Uso das piscinas 
do Clube

GESTÃO
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Durante dois dias, a Regata Aniversário 
do Iate reuniu mais de 250 velejadores, 
divididos entre veleiros cabinados e 
monotipos, que tomaram as águas do 
Lago Paranoá.

No sábado, 2, dia ensolarado com 
ventos de 7 a 10 nós, aconteceram as 
regatas das Classes Optimist, Finn, Snipe, 
Dingue e ILCA 7, 6 e 4. 

Murilo Parussolo e Eduarda Viana 
Kopp Azevedo foram os campeões 
de Optimist na categoria estreante 
(masculino e feminino, respectivamente), 
enquanto Renato Lunetta e Luz Maria 
Cruxen Goytisolo subiram ao topo do 
pódio na flotilha dos veteranos. 

Na ILCA 7, 6 e 4, foram campeões, na 
devida ordem, Johann Fenselau, Carlos 
Avis e Júlia Sampaio. 

Na Finn, Eduardo Costa e Silva levou o 
troféu de campeão. A dupla formada por 
Felipe Rondina e Uthar Matheus garantiu 
o primeiro lugar na classe Snipe.

Neste final de semana, 9 e 10, 
acontecem o Torneio Flotilha Norte da 
Classe Finn e Taça Filinto Pacheco da 
Classe Snipe, esse último em homenagem 
ao sócio e conselheiro nato Filinto 
Pacheco, entusiasta da vela e grande 
incentivador dos esportes náuticos. 

Para a classe Finn, as largadas estão 
previstas para às 9h30 de sábado e, para 
a Snipe, às 13h30. No domingo, ambas 
serão às 9h30. Venham participar!

 Informações adicionais podem ser 
consultadas na Secretaria Náutica pelos 
números (61) 3329-8747 ou 9. 9308-4961.

Atletas do Iate mantêm favoritismo 
na Regata Aniversário

Torneio Flotilha 
Norte da Classe 

Finn e Taça 
Filinto Pacheco 
da Classe Snipe

NÁUTICA

Sérgio Marcos de Souza e Luís 
Henrique Silva garantiram o primeiro 
lugar no Grupo B da Classe Dingue. Já no 
Grupo A, a vitória ficou com Márcio André 
e José Inácio.

A largada única para os veleiros 
cabinados ocorreu em um domingo de sol 
e com excelente vento. Pela Regra Bravo 
do Grupo Regata, o barco Mizú venceu a 
competição e, no Grupo A, o veleiro Órion 
foi o primeiro a cruzar a boia de chegada.

Sir Peter Blake venceu na Delta 26; 
Freedom 2 na Fast 230, Tamanco na Ranger 
22 e Pitchoco na Cruzeiro. Na classe Bico 
de Proa Curto, a vitória ficou com o barco 
Dolce Vita. 

O resultado completo está disponível 
no site do Iate, no menu da NÁUTICA.
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No último sábado, 2, a vice-Diretoria 
promoveu o “Dia do Vôlei no Iate’’, 
ocasião em que os atletas das turmas 
de iniciação I, II e III participaram de 
um festival organizado pelo professor 
Fernando Barreira.

Além disso, as equipes masculinas, 
de 13 a 15 anos, e as femininas, de 13 a 
19 anos, disputaram partidas amistosas 
contra a equipe do Viva Vôlei do Gama, e 
conquistaram ótimos resultados. 

No domingo, 10, acontece a segunda 
edição do evento, mas, agora, com foco 
no vôlei de praia. Aguardamos os sócios 
amantes da modalidade nas quadras de 
areia, das 9h às 14h. 

Dia do Vôlei foi 
sucesso entre 

os atletas

VÔLEI

Com início no dia 3 de abril, o Troféu 
Brasil de Natação Maria Lenk acontece 
no Rio de Janeiro.

Os Iatistas Miguel Garcia e Victor 
Moreno marcam presença na competição 
que  termina hoje, 9. Miguel participa das 
provas de 400m medley, 100m costas, 
200m costas e 1500m livre. Já Victor 
concorre a títulos pelos 1500m livre.

Nadadores 
participam do 
Troféu Brasil 
de Natação

NATAÇÃO

Desde o início de abril, a Academia 
disponibiliza novos horários para as aulas 
de “glúteo e coxa”: terças e quintas-feiras, 
das 18h30 às 19h, na Sala G2.

A grade horária do cycling também 
foi ampliada: há aulas também às terças e 
quintas, das 7h às 7h50, no espaço externo. 

As aulas de yoga com a professora 
Cibele Baena também ganharam mais 
um horário: das 10h10 às 11h, todas as 
segundas, quartas e sextas-feiras. No 
sábado, o professor Francisco comanda a 
aula de Ritmos das 12h10 às 13h.

Grade horária 
ampliada

ACADEMIA Entre os dias 26 de março e 9 de abril, 
os jogadores do Iate das categorias Sub-7 
e Sub-8 participaram da 6ª edição da APB 
Cup, realizada no Clube Portuguesa.

A equipe Sub-7 disputou boas partidas 
ao longo do evento e, após um empate 
contra a equipe M7 Sports, concluiu sua 
passagem na edição. 

Os atletas Sub-8, por sua vez, 
obtiveram um desempenho de 100% 
na primeira fase, mas encararam a 
eliminação nas semifinais. 

“Para muitos Iatistas, essa foi a primeira 
participação em uma competição oficial. 
Certamente, o aprendizado e a evolução 
adquiridos no decorrer do campeonato 
foram únicos e serão levados pelos atletas 
ao longo de suas trajetórias”, declarou o 
vice-Diretor de Futebol, André Luís.

A definição dos campeões brasileiros 
de Sprint de Canoa Havaiana aconteceu 
no último domingo (3), na praia de São 
Francisco, em Niterói (RJ).

Na ocasião, o Iatista Caio Uchôa, ao 
lado dos professores do Clube Matheus de 
Lima e Tiago Vieira e de outros três atletas 
do DF, se destacaram como a segunda 
canoa mais rápida nas duas principais 
categorias de OC6 (500m e 1500m). 

Caio também foi um dos finalistas 
na categoria V1 (individual), finalizando 
a prova em 7º lugar geral. Cerca de 400 
atletas de equipes de todo o Brasil 
estiveram na competição. 

Com os resultados, o time brasiliense 
seguirá para Windsor, na Inglaterra, 
onde disputa, de 7 a 16 de agosto, o 
Campeonato Mundial. 

O Iate oferece aulas de canoa havaiana 
para associados. Os interessados em 
participar podem entrar em contato com 
a Secretaria Náutica (3329-8747) ou pelo 
WhatsApp (61) 9.9634-1927.

Evolução ao 
longo da APB Cup

Vaga garantida 
no Mundial de 

Canoa Havaiana

FUTEBOL

NÁUTICA
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Ao longo do mês de março, aconteceu 
a 1ª etapa da edição de 2022 do Circuito 
Interno de Tênis. O tradicional torneio 
alcançou seu recorde de inscritos, com 
205 atletas listados. No último domingo, 
3, foi disputada a final da competição.

Confira abaixo os resultados finais:

Recorde de inscritos na 1ª etapa do 
Circuito Interno de Tênis

TÊNIS

1ª CLASSE 
MASCULINA

Campeão Rafael Valle
Vice-campeão Rogério Coimbra

2ª CLASSE 
FEMININA

Campeã Isabela Soares
Vice-campeã Raquel Guimarães

2ª CLASSE 
MASCULINA

Campeão Henrique Pinto
Vice-campeão Daniel Carpovicz

3ª CLASSE 
FEMININA

Campeã Nara Beu
Vice-campeã Paula Farani

3ª CLASSE 
MASCULINA

Campeão Gustavo Serra

Vice-campeão João Paulo 
Menegaz

4ª CLASSE 
MASCULINA

Campeão Rafael Tzelikis
Vice-campeão Leonardo Matos

5ª CLASSE 
MASCULINA

Campeão Rafael Brauna
Vice-campeão Renato Chacon
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Nos dias 2 e 3 de abril, foi realizada 
a primeira fase da edição de 2022 do 
Torneio Integração da Escolinha de Tênis 
do Iate, organizado pela coordenadora 
Juliana Xavier. 

O evento contou com 56 atletas 
inscritos e mais de 50 jogos foram 
disputados nos dois dias. Confira abaixo 
os resultados finais:

Torneio Integração da Escolinha 
reuniu mais de 50 atletas

TÊNIS

1º Rafael Queiroz

VERMELHO
MISTO

2º Felipe Gomide
3º 1 - Laís Pepe
3º 2- Duda Gomes
1º Artur Garzon

VERMELHO 
MASCULINO2º Fernando Alves

3º Lucca Fanis
1º Emanuela Rezende

 VERMELHO 
FEMININO

2º Sofia Marmolejos
3º 1 - Gabrielle Daronden
3º 2 - Luiza Vilalva
1º Daniel Mayworm

PRETO
MASCULINO

2º João Kyrillos
3º 1 - João Ramos
3º 2 - Davi Carvalho
1º Beatriz Mayworm

PRETO
 FEMININO2º Duda Moreti

3º Joana Fernandes

Os atletas do Iate Matheus Frabetti 
e Clara Braga irão compor a Seleção 
Brasileira de Squash Juvenil que segue para 
Mar Del Plata, na Argentina, no próximo 
dia 23, para participar do Campeonato 
Sul-Americano de Squash Juvenil.

A competição ocorre de 25 a 30 de abril 
e reunirá vários atletas de toda a América 
do Sul de diferentes categorias. Matheus 
irá disputar na Sub-15 e Clara na Sub-19. 
Os jogadores foram classificados após os 
excelentes resultados conquistados na 
temporada passada.

Em maio, a Iatista Clara Braga voltará 
à Argentina para disputar o mesmo 
campeonato, mas na categoria adulto, 
após ser classificada nas seletivas. Hoje, 
ela ocupa o 1º lugar no ranking brasileiro 
na categoria Sub-19.

Boa sorte!

Únicos 
representantes 
de Brasília no 

Sul-Americano

SQUASH

Pai e filho, Fabiano e Matheus Frabetti 
conquistaram os títulos de campeões, 
em suas respectivas classes, na primeira 
etapa do Circuito Goiano de Squash 
realizado em março.

Família campeã
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Aniversariantes

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

Caroline Neves, Vítor Pedro Bastos Moreira, Ali Taleb Fares, Kássio César Vieira da Costa, Marco Antônio Costa Júnior, Francisco de Paula Filho, Sílvio Furtado Holanda, 
José Alberto Cabral, Marina Mendes Evangelista Coutinho e Aline Macedo Tomio.

 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.

09/04 - Paula Roller Quintella, Antônio Domingos 
Bispo Júnior, Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, 
Erika Winge, Marcelo Herbert de Lima,  ngelo 
Frechiani Zanello Fragomeni, José Augusto 
Montandon Capuzzo, Bianca Carla de Oliveira 
Santos, Carla Cristiane Gonçalves de Souza e 
Vilma Machado Vicente

10/04 - Leonardo Martins Costa Daher, Aline 
Leal Genschow, Tatiana Cristina de Oliveira, Nídia 
Marlene Fernandes, Maurício Canavarro Penna 
Chaves, Ana Duboc Rochadel, Nilson Ferro 
Costa, Antônio Piratelli Filho, Maria de Nazaré P. 
Carneiro, Daniel Cantanhede Behmoiras, Claudia 
Farias Pinto N. da Silva, Alexandre Valadares 
Tolentino, José Torres Anzanelli Júnior e Raony 
Davi Zica de Carvalho

11/04 - Paulo Henrique de Moraes Mendes, 
Adalberto Tavares Freitas, Edelmo José de 
Azevedo Filho, Alexandre Carneiro Pereira, Cintia 
Tereza Ribeiro, Sabrina Moreira Ottani, Flávia 
Monken Mascarenhas, Adonias Rosada Malosso, 

Ena Maria B. Calil, Leandro Chaves da Silva 
Batista, Luciano Cogo Beck, Fabiano Guimarães 
Farah, Júlio César Ribeiro, Tânia Maria Gontijo 
Costa e Guilherme Henrique Pereira Ramos

12/04 - Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, Ana 
Luiza Sarkis Vieira, Gustavo Queiroz de Oliveira, 
Luís Fernando Lima C. Tavares, Fernando 
Antônio de M. R. Caldas, Katia Mary Yajima H. 
de Morais, Antônio Vítor de Sá Wanderley, Paulo 
Cesar Rossigneux Vieira, Albanisa  Aparecida 
Resende de Andrade, Gustavo de Castro Afonso, 
Bruno Machado de Carvalho, Júlio Roberto 
Crosara Testa e Rafaela de Melo Pimentel

13/04 - Marcos Pereira Angelini Junior, José 
Edmilson Barros O. Neto, Wallace Cleber dos S. 
Faria, Carlos Alberto de Carvalho Barbosa, Kleber 
Farias Pinto, Isabella Cristina Rezende Vieira, 
Miguel Costa Ramirez, Evandro Neiva de Amorim 
e Jorge Costa Mendonça

14/04 - Ana Maria Delmonte Pereira Filha, Munir 

Tadeu Prestes, Marcelo Rebello Pinheiro, Mario 
Macedo de Almeida e Castro, Rejane Mattos 
Bielefeld, Paulo Rubens M. Araújo Filho, João 
Wellisch, Luiz Paulo Garcia Parente Filho, Rubens 
Curado Silveira, Patrícia Teixeira Goulart, Kátia 
Regina Carmona, Aldo Vidigal de Oliveira, Dina 
Oliveira de Castro Alves Montenegro e Bruno 
Alexandre de Menezes

15/04 - Carlos Eduardo Ferraz de Mattos 
Barroso, Maria Dione Harres Tubino, Kátia Dias 
Lopes da Silva, Cláudio Júnio Caixeta Vieira, 
Rafael Ferracina, Patrícia Moscariello Rodrigues, 
Vinícius de Araújo Ferreira, Kátia Torres Batista, 
Gabriela Bernardon Mello, Iracema Safé Carneiro 
Gebrim, Dulce Maria Jabour Tannuri, Margarete 
Vieira Malvar de Mendonça, Helena Bonna 
Brandão, Hélio Fausto de Souza Neto, Italo 
Gonçalves de Lima, Victor Miguel Ayres, João 
Paulo Stoppa Araújo e Fabíola Oliveira R. Morais

EMIATE

Eventos celebram 
o aniversário 

do Clube 

Em clima de comemoração pelo 
aniversário de 62 anos do Iate, o Emiate 
realizará diferentes eventos ao longo do 
mês de abril destinados à Família Iatista. 

Para dar início à programação, em 
parceria com a Diretoria Médica, a 
Academia e o Clube de Corrida, será 
realizada neste sábado, 9, a 3ª edição da 
Caminhada da Amizade. 

A concentração será às 10h, no 
Quiosque do Atleta, local de partida do 
percurso, que terá 3,8 km. No ato da 
inscrição, cada participante deverá levar 
um quilo de alimento.

A partir das 19h do dia 14 de abril, no 
Iate TV, ocorre o vernissage da exposição 
“Cores e Emoções”, que reúne trabalhos 
produzidos pelos alunos dos cursos de 
mosaico e pintura. 

A mostra fica aberta para visitação 
até o dia 24 de abril, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 20h, e aos finais de 
semana, das 8h às 18h. 

Por fim, às 10h, no dia 30, acontecerá 
o Triate, evento esportivo que unirá 
as modalidades de corrida, natação e 
ciclismo. Aguardem novas informações! 

No dia 26 de março, a FEMEJU realizou 
a 3ª etapa do Campeonato Brasiliense de 
Judô. Os judocas do Iate seguem firmes 
na competição e, mais uma vez, tiveram 
excelentes resultados. Confira:

Com as conquistas, os Iatistas Davi 
Pires Morais, Tiago Amaral Bayma, 
Lucas Denipoti Costa e Ana Beatriz 
Ribeiro Machado garantiram vagas para 
disputarem o Campeonato Brasileiro 
Regional da modalidade (Região IV), que 
será realizado em Campo Grande (MS), 
nos dias 30 de abril e 1º de maio. 

Resultados 
da 3ª etapa 

do Brasiliense 
de Judô

JUDÔ

1º Davi Pires Morais Leve
1º Tiago Amaral Bayma Sub-15 / Pesado
1º Alice Souza Queiroz Ligeiro

2º Ana Beatriz Ribeiro 
Machado

Sub-18 e Sub-21 
/ Meio-médio

7º Gustavo Bayma Meio-leve
7º Matheus T. Moraes Meio-leve


