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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. 
A festa será no próximo sábado, 23, a 
partir das 20h, no Salão Social. 

Os presentes irão desfrutar de 
uma noite memorável, embalada pela 
apresentação do quarteto Jazz na 
Carta. No repertório, clássicos do jazz 
internacional e nacional, sintonizados 
ao ritmo swingado dos músicos. A 
performance trará, ainda, altas doses da 
clássica bossa nova e da MPB.  

Na sequência, se apresenta o Bloco 
Eduardo e Mônica, conjunto musical 
fundado em 2017 e eleito em 2018, por 
júri popular, o melhor bloco de Brasília. 
Os artistas apresentam uma mescla do 
rock nacional 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. Na paleta de 
cores, os tradicionais tons de amarelo e 
azul espalhados entre lounges, pista de 
dança, bistrôs e mesa de café.

Os ingressos do primeiro lote estão 
à venda na Secretaria Social e no site 
Bilheteria Digital. 

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.

Os ingressos do primeiro lote são 
limitados e, para garantir a segurança 

SÓCIOS NÃO SÓCIOS

Lugar à mesa 
R$ 199,00 

Lugar à mesa 
R$ 299,00

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

de todos, será exigida a apresentação 
do passaporte de vacinação.

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

INGRESSOS PARA O BAILE DE 
ANIVERSÁRIO ESTÃO À VENDA
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ATO DA COMODORIA AC 22/2022
GESTÃO 2020/2023

ATO DA COMODORIA AC 23/2022
GESTÃO 2020/2023

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ATOS DA COMODORIA

CONSELHO DELIBERATIVO

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 a sócia patrimonial Sra. LIZIANE ALVES 
DOTTO CASTRO – P/1156 para o cargo de Vice-Diretora 
de Escolas Náuticas.

Brasília, 12 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 art. 91, 
combinado com o disposto no art. 34 do Estatuto do Clube, 
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR o Diretor Secretário Sr. RONALDO 
VIEIRA TELES – P/2366 da Comissão de Sindicância, 
considerando o impedimento disposto no art. 13, § 3º do 
Regulamento do Processo de Admissão ao Quadro Social 
– RAD.

Art. 2º. NOMEAR o Diretor de Operações e Logística Sr. 
RICARDO MANSUETO MIRANDA FERREIRA – P/2224, em 
substituição ao Diretor Secretário, para integrar como 
membro titular a Comissão de Sindicância que aprecia os 
processos de admissão no quadro social, nomeada no Ato 
da Comodoria AC 19/2020.

Brasília, 14 de abril de 2022.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

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 a 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, prevista no art. 76, II, do 
Estatuto, a ser realizada no dia 28 (vinte e oito) de abril de 
2022, quinta-feira, presencialmente, no Plenário do Conselho 
Deliberativo, localizado na Antiga Sede do Clube, ou por 
videoconferência, às 19h, em primeira convocação, ou, às 
19h30, em segunda e última convocação, com a seguinte 
ORDEM DO DIA:

ITEM I – Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo 
o Parecer da Comissão Permanente da Área Esportiva, 
referente à proposta do Conselho Diretor de revisão do 
Regulamento para concessão de ajuda de custo ao atleta 
integrante do quadro social do Iate.  

ITEM II - Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo 
o Parecer da Comissão instituída pela Decisão nº 002/2022, 
referente às seguintes alterações pontuais no Regulamento 
de Acesso ao Clube – RAC: 

a) acesso e circulação de bicicletas e patinetes nas 
dependências do clube; 

b) regulamentação da cobrança dos convites extras, a ser 
incluída no inciso I do art. 29; e

c) emissão dos convites extraordinários, previstos no 
inciso IV do art. 29.  

ITEM III – Assuntos Gerais.

NOTA: Os sócios patrimoniais titulares que desejarem 
acompanhar a reunião, devem enviar e-mail para 
conselhodeliberativo@iatebsb.com.br com os dados pessoais. 
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, 13 de abril de 2022.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Presidente do Conselho Deliberativo

Entre os dias 20 e 31 de março foi 
disputado, em Balneário Camboriú (SC), o 
Campeonato Brasileiro, Torneio Nacional 
e Aspirantes de Patinação Artística. Ao 
todo, 20 atletas e dois técnicos Iatistas 
(Eduardo Gravina e Tathiana Resende) 
participaram das competições. Outros 50 
clubes estiveram presentes na principal 
disputa da modalidade no país.

No Campeonato Brasileiro, a equipe 
conquistou uma medalha de ouro, duas 
de prata e duas de bronze. No Torneio 
Nacional, foram dez de ouro, quatro de 
prata, cinco de bronze, duas de 4º lugar 
e duas de 5º lugar. Por fim, no Torneio de 
Aspirantes, o time subiu ao pódio com 
duas de ouro, uma de prata e uma de 
bronze.

Equipe do Iate se destaca 
em campeonato nacional

PATINAÇÃO

Graças aos excelentes resultados 
alcançados em suas respectivas categorias, 
as atletas Aline Meira, Antonella Bauer, 
Lívia Meira, Maria Fernanda Ribas e 
as irmãs Mell e Clara Barcelos foram 
convocadas para compor a Seleção 
Brasileira de Patinação Artística, que 
disputará o Campeonato Sul-Americano 
no início de junho, na cidade de San Juan, 
na Argentina.

“Estamos extremamente felizes com 
o desempenho da equipe. O nível das 
competições nacionais sobe a cada ano 
e as conquistas comprovam que o nosso 
desempenho vem acompanhando a 
evolução do esporte no Brasil e no mundo”, 
afirma a vice-Diretora Renata Bauer.
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A Diretoria de Esportes Náuticos 
solicita atenção especial dos proprietários 
e condutores de embarcações em geral 
referente ao uso de equipamentos de som 
com volume acima do permitido pela Lei 
Distrital nº 4.092/2008, a qual prevê que, 
para ambientes externos, os limites de 
ruído tolerados são 65 decibéis (das 7h às 
22h) e 55 decibéis (noturno).

A Capitania dos Portos tem feito 
inspeções constantemente, com 
penalizações para embarcações com 
som acima do limite estabelecido pela 
legislação. Vale ressaltar que a norma se 
aplica, também, a embarcações atracadas 
no cais do Iate. 

Nesse sentido, solicitamos aos 
sócios que tenham bom senso durante 
a utilização dos seus equipamentos. 
Aproveitem os agradáveis ambientes do 
Clube com alegria, empatia, harmonia e 
respeito aos demais.

Neste sábado, 16, acontece a Regata 
6 horas da Classe ILCA 7, com largada 
prevista para às 10h, na prainha do Iate. A 
premiação do evento ocorrerá logo após a 
finalização de todas as provas.

 A Comissão de Regata montará um 
percurso Barla-Sota ou Triangular de, 
aproximadamente, 30 minutos (cada volta). 
Cada time pode ser formado por dois a 
quatro velejadores.

 O diferencial dessa regata é que a largada 
acontece em terra. Enquanto um velejador 
segura o barco na água, o outro fica em terra 
esperando o tiro de largada e, assim, a dupla 
se reveza a cada volta em frente a prainha, 
sendo várias voltas até completar as seis 
horas de prova.

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

A jovem Vitória Viegas participou da 
Bodrum International Optimist, competição 
realizada entre 1º e 6 de abril, na Turquia. 
O evento serve como preparatória para o 
Campeonato Mundial da Classe Optimist, 
que acontecerá em julho, no mesmo país.  

 O campeonato teve participação de 
quase 400 velejadores, e a Iatista foi a 
única representante brasileira. Ao final da 
competição, Vitória garantiu o 34º lugar na 
flotilha bronze.O Iate Clube convida todos os sócios 

a participarem das aulas de vela para 
adultos, ministradas pela professora Raquel 
Aimone. As inscrições podem ser realizadas 
pessoalmente na Secretaria Náutica do 
Clube. 

As aulas de vela para iniciantes 
acontecem nos dias 6 de maio, das 12h30 às 
14h30; e 7 e 8 de maio, das 8h às 13h. 

O valor do curso é de R$ 400 para sócios. 
Para mais informações, entre em contato 
pelos telefones 3329-8747/8748.

O Iate Clube de Brasília irá sediar, com 
o apoio da Federação Náutica de Brasília, o 
Campeonato do DF da Classe Optimist. O 
evento acontecerá nos dias 16 e 30 de abril, 
com finalização no dia 1º de maio. Nesse 
sábado, 16, as largadas estão previstas para 
às 9h30. 

A competição integra o ranking 
classificatório para o Campeonato 
Brasileiro, que será disputado no Iate em 
janeiro de 2023. 

Uso de aparelhos 
de som no 

setor náutico 

Regata 6 horas 
de ILCA 7 Participe do curso 

de Vela Adulto

Representatividade 
internacional

NÁUTICA

A classe Optimist é destinada a 
crianças de 7 a 14 anos e seus barcos são 
utilizados na Escola de Vela do Clube, 
cujas inscrições estão abertas para o 
próximo semestre.

Para mais informações, entre em 
contato com a Secretaria Náutica pelos 
telefones 3329-8747/8748.

Campeonato do DF da 
Classe Optimist

http://www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica
http://www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica
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No dia 10 de abril, foi realizada a 
segunda edição do “Dia do Vôlei no Iate”, 
dessa vez com foco no vôlei de praia, e 
o sucesso entre os atletas foi garantido. 
A competição, além de aprimorar 
as habilidades dos participantes, 
proporcionou momentos de integração e 
aperfeiçoamento de dinâmica em quadra. 

A Diretoria de Engenharia informa aos 
associados que a Piscina do Feijão será 
interditada a partir do dia 2 de maio para 
a substituição parcial do revestimento de 
pastilhas. A previsão é de que a reforma 
seja finalizada em três meses.

A Diretoria de Secretaria 
comunia que, a partir de hoje, 15, 
as saídas do Clube só podem ser 
realizadas pela portaria do tênis 
ou da náutica, até que o problema 
do portão de saída da entrada 
principal seja resolvido. 

A vice-Diretoria de Vôlei organiza uma 
série de amistosos com equipes de outras 
instituições, com o objetivo de promover 
maior desenvolvimento atlético e 
crescimento geral aos esportistas do Iate. 

Para dar início, na última quarta-
feira, 13, foi realizada uma disputa entre a 
equipe Sub-15 do Iate e a equipe Sub-17 do 
Colégio Kairós. O próximo amistoso será 
no dia 18 de abril, das 14h às 18h, contra a 
equipe feminina Sub-17 da ENE PP4.

Dia do Vôlei 
gerou ótimas 
experiências

Piscina do Feijão 
será interditada

Atenção, sócio!

Série de 
amistosos

VÔLEI

ENGENHARIA SECRETARIA

Cerca de 30 sócios participaram da 
3ª edição da Caminhada da Amizade, 
realizada numa agradável manhã de 
sábado dentro e fora das dependências do 
Clube. Ao todo, foram percorridos 3,8 km. 

Caminhada da Amizade 
foi um sucesso

EMIATE

Ao final do evento, todos os 
participantes foram premiados com 
medalhas e recepcionados com uma mesa 
de frutas e um kit lanche. 

No viés social, o evento arrecadou 
itens como alimentos, roupas, brinquedos 
e materiais de higiene, os quais serão 
destinados às instituições cadastradas 
pelo Emiate. 
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Na última quinta-feira, 7, o encontro 
mensal do grupo “Livros e Raquetes” 
debateu a obra “A filha perdida”. A narrativa 
de Elena Ferrante aborda a maternidade e 
as consequências que a família pode ter na 
vida de diferentes gerações de mulheres.

No mesmo dia, foi realizado um 
workshop de pintura em tela ministrado 
pela artista plástica Lydia Daza, o qual se 
caracterizou como um grande sucesso 
entre os sócios interessados. Com o tema 
“Construindo cores”, a sócia compartilhou 
conhecimentos sobre tons de pele, cores 
da natureza e círculo cromático.

Sábado Cultural encantou Iatistas Quinta-feira 
repleta de eventos

CULTURAL

Realizado no dia 9 de abril pela 
Diretoria Cultural, a primeira edição do 
projeto Sábado Cultural proporcionou 
uma experiência única e foi sucesso entre 
os mais de 300 associados presentes, 
que prestigiaram o expressivo trabalho 
conjunto de música e pintura.  

Na ocasião, o recital “Frozen Vibrations 
- Music Caught on Canvas”, performado 
pela empresária, violinista e pianista 
Jennifer Heemstra e pelos violinistas 
Ricardo Palmezano e Luciana Caixeta 
encantou todos os presentes. E, paralelo à 

apresentação musical, a artista plástica e 
professora do Emiate, Jaqueline Marafon, 
produziu uma tela que captura e expressa 
as vibrações melódicas desempenhadas 
pelos musicistas.

“O encontro entre a 3ª e a 4ª arte, 
oportunizado pelo Sábado Cultural, foi 
realmente memorável e se caracteriza 
como uma experiência artística única, 
justamente o tipo de vivência que 
almejamos proporcionar aos membros 
da Família Iatista”, celebrou o Diretor 
Cultural e Social, Flávio Schegerin Ribeiro.

FUTEVÔLEI
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Em razão das festividades alusivas à 
Semana Santa, as Diretorias de Esportes 
informam aos alunos, pais e responsáveis 
que neste sábado, 16, as aulas das escolinhas 
esportivas acontecem normalmente, ou 
seja, com lista de presença.

No domingo, 16, não haverá aulas de 
vela e patinação. Em relação às demais 
modalidades, tanto individuais quanto 
coletivas, a presença é facultativa. A 
programação da Natação Baby segue 
inalterada. 

Dúvidas poderão ser esclarecidas nas 
respectivas secretarias.

No último dia 4, a Diretoria de 
Esportes Individuais realizou a aula 
inaugural da “Natação Baby”. A empresa 
Aquaeduc Método de Aprendizagem e 
Condicionamento Físico é a responsável 
por ministrar as aulas, destinadas às 
crianças de 6 meses a 3 anos. Os encontros 
serão na piscina do Toboágua.

Além da contratação, foi construído 
um espaço destinado à troca de roupas 
dos bebês, ao lado da piscina, para dar 
total comodidade aos usuários.

Ainda há vagas disponíveis em alguns 
horários e os interessados em matricular 
seus filhos devem entrar em contato pelos 
telefones (61) 3329-8749/8753. O custo da 
mensalidade é de R$ 230 mensais.

Aulas neste final 
de semana

Início da 
Natação Baby

ESPORTESNATAÇÃO

Atenção, sócio! O Bar do Tênis seguirá 
fechado até segunda, 18, e retomará suas 
atividades normalmente na terça-feira, 19. 

Bar do Tênis 
fechado

CONCESSIONÁRIOS

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 transferências), 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

Na noite da última quinta-feira, o 
Emiate realizou o vernissage da exposição 
“Cores e Emoções”, a qual reúne trabalhos 
produzidos pelos alunos dos cursos de 
mosaico e pintura.

A abertura contou com a presença do 
Comodoro Flávio Pimentel e sua esposa 
Chris, além de diretores, conselheiros, 
artistas e convidados.  

Os trabalhos ficarão expostos no Iate 
TV até o dia 24 de abril, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 20h, e aos finais de 
semana, das 8h às 18h. Venham prestigiar! 

Exposição “Cores 
e Emoções” 

segue aberta 
para visitação

EMIATE
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A Diretoria Médica informa aos 
associados que o atendimento para 
exames médicos aos sábados, domingos 
e feriados é realizado 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. 

A Diretoria Médica reforça aos 
associados que o fraldário funciona aos 
sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h, 
e é destinado às crianças de 0 a 3 anos.

Horário de 
funcionamento 

do fraldário

Neste mês, a Direção do 
Espaço Saúde lançou, em 
caráter experimental, a ação 
“Sauna para Mulheres”. 
Com a proposta, somente 
às sextas-feiras, das 14h às 
21h30, uma das saunas a 
vapor será de uso exclusivo 
do público feminino. 

Aos finais de semana e 
feriados, o uso permanece 
misto.

Entre os dias 4 e 10 de abril, foi realizado 
o 1º Garden Open de Beach Tennis. Os 
atletas do Iate estiveram presentes e 
alcançaram ótimas colocações em suas 
categorias. Confira ao lado as conquistas: 

Sauna para mulheres

Ótimas colocações no 1º Garden 
Open de Beach Tennis

ESPAÇO SAÚDE

BEACH TENNIS

ACADEMIA

MASCULINO

Categorias Campeão Vice-campeão

Pro A Leonardo Gomes e 
Lucas Santa Ana

João Lucas e Lucas Lima

Pro B Marcelo Klimkiewicz 
e Bruno Gagliard

Pedro Benite e Marcos 
Lehmen

Sub-14 Enzo Battaglini e 
Lucas Pedra

Felipe Lopes e Felipe

40+ Sandro Aucélio e 
Júlio Crossara

FEMININO

Categorias Campeão Vice-campeão

Pro A Dani Belga e Fernanda 
Favilla

Pro B Alessandra Mattos e 
Erika Gorini

Pro C Priscilla Chater e Melissa

 Sub-14 Gabriela Brant e Beatriz 
Lobo

40+ Dani Belga e 
Antoliela

Karla Cavalcanti e 
Amanda Campos

MISTA

Categorias Campeão Vice-campeão

Pro A Mari Haje e Lucas Ana

Pro B Cecília Falco e Bruno 
Gagliardi

Marcelo Klimkievicz e 
Claudia Cavalcante

Pro C Priscilla Chater e 
Bruno Chater

Sub-14 Enzo Battaglini e 
Rafaela Ferreira

Felipe Berrogain e Maria 
Eduarda Coimbra

40+ Marcelo Klimkievicz 
e Fernanda Favilla

Marco Lima e Eliane 
Oliveira

Emissão de 
atestados médicos

SERVIÇO MÉDICO
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Sílvia Cristina Frabetti 
17/04/2022 (Domingo)

Vinicius Resende Texeira
16/04/2022 (Sábado)

Maria Cecília Moço
15/04/2022 (Sexta-feira)

DIRETORES DO DIA

Setor de Clubes Esportivos Norte, 
Trecho 2, Conjunto 4 | Brasília-DF

Revisão:
Luísa Oki

Estagiário de jornalismo: 
Pedro Ferraz

Aniversariantes

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

João Paulo Majella de Godoy Morais, Gabriela Mendonça Vilar Trindade e Gil Henrique Pereira.
 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.

16/04 - Paulo Marcelo Alves Coelho, Luís 
Henrique Alves Sobreira Machado, Marcel 
André Versiani Cardoso, Ary Cícero de Moraes 
Ribeiro, Fernando Augusto Coimbra Gomes e 
Leonardo Haddad Rocha                                                      

17/04 - Gustavo Mouco, Natália Aboudib 
Campos, Luiz Maria de Ávila Duarte, RogÉrio 
Figueiredo da Silva, Lúcia Penna Franco 
Ferreira, José Carlos Quinaglia e Silva, 
Fernando Ferreira da Silva, Ricardo Wittler 
Contardo e Rodrigo Mourthe Starling Terra 
Santos                                    

18/04 - Júlio Cézar Peixoto de Magalhães, 
Jandira Rocha Carvalho, Danielle Azevedo 
Vieira, Sérgio Cross, Eduardo Silva Franca, 
Carlos Renato Barreto Fernandes da Rosa, Hélio 
Marum Jorge, Célio de Melo Costa, Marcelo 
Camilher Ribeiro, Diocesmar Felipe de Faria, 
Fernanda Pinella Arbex, Tales David Macedo, 

Ronald Jonas Neri e Marcelo de Oliveira Maia                                                  

19/04 - Roberta Diniz Mayrink de Carvalho, 
Bessem Fauzet Abou Letaif, Paulo Sérgio 
Holanda Araújo, Adelmir Araújo Santana, Sérgio 
Silveira Banhos, Walton Alencar Rodrigues, 
Rafael de Araújo Lemos Reis, Cláudia Augusta 
Ferreira Deud, Sérgio Luiz Tomio Althoff, 
Sílvio Henrique M. de Castilho, Gabriel Costa 
Oliveira, Fernando Antibas Atik, Warley Marcos 
Nascimento e Alex Vasconcelos Wanderley                                            

20/04 - Clareovaldo José Arruda Franco, Maria 
Abadia Alves Cardoso, João Milki Neto, Renato 
Chacon Vieira Paes, Marcos Magnusson de 
Carvalho, Letícia Maria Ruy Ferreira Cheriet, 
Paulo Cardoso de Oliveira, Paulo Guanabara 
Leal de Araújo, Christovão Trigueiro Gadelha, 
José Jorge Ramos Barbosa, Gustavo Longo 
Poppius, Eduardo da Costa e Silva, Adriano 
Vieira de Andrade, Filipe Gomes Calmon, Mateus 

Leandro de Oliveira e Marly Mariano de Oliveira                                            

21/04 - Márcio Garrison Dytz, Candice Raniero 
Fonseca Naoum, David César de Avelar, Marco 
Antônio Leite Salomão, José Roberto Teixeira 
Soares, Cristina Jacobson Jácomo Cinnanti, 
Denise Lopes Vianna, Marina Barichello 
Cerqueira Valim, Wagner Gonçalves Silveira 
Júnior, Flávio Sabino Fatureto, Soraya Aissami 
de Castilho, Danilo Augusto Barboza de Aguiar, 
André Gomes Ouvinha Peres, Milton Lemes 
Pereira, Sumaya Aissami, Samira Jarjour e 
Marcelo Badaro Abrantes 

22/04 - Lea Marta Geaquinto dos Santos, 
Matheus Angelini Vidigal de Oliveira, Gislene 
Castilho Dias, Renault Mattos Ribeiro Júnior, 
Milena da Costa Silva, Sérgio Henrique Collaço 
de Carvalho, José Roberto Bassul Campos, 
Roberto Coelho Caiado, Érica Fadini Mello de 
Brito e José Joca Martins Neto

No dia 21 de maio, será a vez do Iate sediar a XIV Copa Comodoro Master de Natação - II Etapa do Circuito ABRAMN 2022. O 
início das provas está marcado para às 14h. 

As inscrições estão abertas e todos os sócios acima de 20 anos podem participar, mesmo que não façam parte da turma regular 
da categoria master. 

Os interessados deverão estar atentos aos prazos, pois as inscrições para as provas individuais (50m e 200m livre, 100m costas, 
200m borboleta, 50m peito e 100m medley) irão até o dia 12 de maio; para o revezamento (4x50m livre misto), o prazo se encerra 
no dia 15 do mesmo mês.  

Leia o QR Code da imagem e garanta uma vaga!

Inscrições abertas para a XIV Copa 
Comodoro Master de Natação

NATAÇÃO


