
axé da Bahia, que sempre a acompanhou.

A criançada se divertiu à beça nos 
brinquedos infláveis, nas piscinas e 
na Fonte Infantil. O mágico Steiner 
apresentou para as crianças um show 
diferenciado, baseado na história da 
mágica com números que marcaram 
época e ficaram mundialmente 

Sáb. Dom.
Clima Sol com algumas nuvens. Não chove Sol com algumas nuvens. Não choveMín.

19ºC
 Mín.

19ºC
Máx.

30ºC
 Máx.

30ºC


Fonte: Inmet.
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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

O lindo dia de sol foi o convite 
perfeito para a Família Iatista comparecer 
em peso ao Clube na última quinta-feira, 
data em que se comemora o aniversário 
do Iate. Com o ambiente propício, os 
sócios desfrutaram de churrasquinhos 
deliciosos e chopp Stadt bem gelado.

Pouco antes do meio-dia, a cantora 
Adriana Samartini colocou o público para 
dançar com um repertório diversificado 
passando por sucessos atuais do 
sertanejo e forró estilizado, pela energia 
infinita dos tambores e da percussão do 

62 ANOS CELEBRADOS
COM MUITA ALEGRIA

conhecidos por ilusionistas famosos.

Na ponta sul do Clube, a Academia 
organizou dois aulões, um de cycling e 
outro de ginástica localizada, para que os 
alunos comemorassem o aniversário do 
Iate, mas sem perder o ritmo dos treinos.

CONTINUA NAS PÁGINAS 2 E 3
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 02/202

ATO DA COMODORIA AC 24/2022
GESTÃO 2020/2023

ATO DA COMODORIA AC 25/2022
GESTÃO 2020/2023

IATE CLUBE DE BRASÍLIA - CONSELHO DELIBERATIVO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ATOS DA COMODORIA CONSELHO DELIBERATIVO

CAPA

OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos esportivos 
para a Diretoria de Esportes Individuais e a Diretoria de Esportes 
Náuticos, visando o desenvolvimento esportivo dos atletas em 
formação permanente do Iate Clube de Brasília, na forma do 
programa de formação de atletas do CBC – Comitê Brasileiro 
de Clubes, e em atendimento ao Termo de Execução nº 26/2021, 
firmado entre o ICB e o CBC.

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA, por meio de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, devidamente nomeados em 26/03/2022, 
através do Ato da Comodoria AC nº 013/2022, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR 
PREÇO POR LOTE, visando a execução do objeto supracitado, 
conforme descrito no Edital e seus anexos. Os interessados 
devem observar as seguintes disposições: LOCAL/SITE: www.
bbmnetlicitacoes.com.br; RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
das 8h do dia 22/04/2022 até às 09h59min do dia 05/05/2022; 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 05/05/2022, às 10h; INÍCIO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 05/05/2022, às 10h15min; 
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília-DF; DATA, HORA E LOCAL 
DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: o Edital 
e seus respectivos anexos estarão disponíveis para consulta 
on-line, a partir do dia 22/04/2022, nos sítios eletrônicos www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.iateclubedebrasilia.com.br, 
bem como para retirada de cópia presencialmente no Setor de 
Licitações e Contratos do Iate Clube de Brasília, situado no SCEN, 
Trecho 02, Conjunto 04, Brasília/DF, atendimento de segunda a 
sexta-feira, das 09h às 17h, ou mediante solicitação pelo e-mail: 
licitacoesecontratosiate@gmail.com.

Brasília/DF, 22 de abril de 2022.

LETÍCIA SALGADO BASTOS
Pregoeira

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 17 de 
maio 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.

Assim, por meio do presente ato, republicamos o Aviso de Edital 
e convidamos todas as empresas interessadas na participação 
do certame a apresentar suas documentações e propostas 
comerciais na data supracitada.

O Edital completo e demais especificações 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, 22 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:
Art. 1º. NOMEAR, na condição de membros titulares, o Diretor 
de Patrimônio e Suprimentos, MARCELLO KATALINIC DUTRA – 
P/2820; o Diretor Secretário, RONALDO VIEIRA TELES – P/2366; 
o Diretor de Operações e Logística, RICARDO MANSUETO 
MIRANDA FERREIRA – P/2224; e, na condição de membro 
suplente, o Diretor Administrativo e de Recursos Humanos, 
ANDRÉ RUELLI – R/126, para, sob a presidência do primeiro, 
comporem a Comissão Permanente de Licitação.

Art. 2º. TORNAR sem efeito os ATOS DA COMODORIA AC 13/2020, 
AC 18/2020, AC 45/2021 e AC 01/2022.

Brasília, 20 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 e, em RETIFICAÇÃO ao Ato da Comodoria AC 21/2022,
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido, o sócio patrimonial TEMÍSTOCLES 
GROSSI – P/256 do cargo de Secretário.

Brasília, 22 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
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SÓCIOS NÃO SÓCIOS

Lugar à mesa 
R$ 199,00 

Lugar à mesa 
R$ 299,00

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

CAPA

Para fechar as comemorações 
sociais, neste sábado, 23, o Salão Social 
volta a receber o tradicional Baile de 
Aniversário. No palco, pelo qual já 
passaram grandes nomes da música 
local e nacional, se apresentam o 
quarteto Jazz na Carta e o Bloco Eduardo 
e Mônica. O evento começa às 20h.

Neste ano, a decoração personalizada 
é assinada por Virginia D’Arc. Na 
paleta de cores, os tradicionais tons de 
amarelo e azul do Clube espalhados 
entre lounges, pista de dança, bistrôs e 
mesa de café. 

No mobiliário, peças modernas 
formam uma perfeita sintonia com itens 
clássicos e outros objetos que remetem 
à história do Iate. Flores brancas e 
lustres complementam o acervo que 
transmite requinte e personalidade. 

Com serviço all inclusive, o público 
irá desfrutar de um variado cardápio 
de comidas à vontade, composto 
de coquetel volante, entrada, jantar, 
sobremesa e mesa de café servidos 
pelo Unique Buffet. Chopp, vinho, 
espumante, uísque e coquetéis com 
vodka e gin completam o menu. 

Os ingressos estão à venda na 
Secretaria Social e na Bilheteria Digital 
(compre pelo QR Code). Na hora do 
evento, também será possível adquiri-los. 
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A atualização das normas para 
concessão de ajuda de custo a atletas 
do Iate e o texto que propõe mudanças 
parciais no Regulamento de Acesso ao 
Clube (RAC) serão o foco de debate da 
próxima reunião do Conselho Deliberativo. 
O encontro ocorrerá na quinta-feira (28), a 
partir das 19h30, na Antiga Sede.

O presidente da Comissão da Área 
Esportiva, conselheiro Edward Cattete, 
avalia que a proposta encaminhada pelo 
Conselho Diretor de ampliar o apoio 
aos desportistas é válida. Segundo ele, o 
incentivo financeiro, aliado à infraestrutura 
de ponta, contribui para a valorização dos 
atletas de alto rendimento e da marca Iate 
Clube de Brasília.

 “É o que ocorre hoje com o patrocínio 
do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). 
O repasse é proporcional à quantidade 
de medalhas em campeonatos 
reconhecidos pela entidade. Nesse 
cenário, natação, tênis e vela têm sido 
as modalidades com maior destaque em 
termos de resultados”, pontua.

No parecer, a comissão sugere que a 
ajuda de custo seja criteriosa, com base 
no desempenho e no potencial técnico, 
até por conta da limitação financeira 
que impede disponibilizar recursos para 
todos os atletas.

 “Nosso entendimento é que esse 
processo leve em conta que o competidor 

Conselho Deliberativo discutirá ajuda 
de custo a atletas e mudanças no 
Regulamento de Acesso ao Clube

CONSELHO DELIBERATIVO

é uma forma divulgação da nossa marca 
em âmbito nacional, o que significa 
valorizar o título do associado. Além disso, 
a chegada de nomes gabaritados alavanca 
o desenvolvimento do esporte entre os 
sócios e estimula a participação dos mais 
jovens. Já somos referência no Centro-
Oeste e agora precisamos dar um salto 
maior”, completa Cattete.

BICICLETAS E PATINETES

O acesso e circulação de 
bicicletas, patinetes e veículos 
similares nas dependências do Clube 
e a regulamentação da cobrança dos 
convites extras e da emissão dos convites 
extraordinários também serão analisados 
pelos conselheiros.  

Esses itens integram a revisão de 
dispositivos do Regulamento de Acesso 
ao Clube, enviada pela Administração. 
O presidente da comissão que analisou 
o tema, conselheiro Hegler Barbosa, 
esclarece que os trabalhos foram baseados 
em projetos de resolução do Conselho 
Diretor e em discussões anteriores do 
Conselho Deliberativo.

 “Nossa proposta sobre o acesso e 
circulação de bicicletas, patinetes e afins 
é equiparar ao pedestre o usuário que 
estiver desmontado desses veículos. 
Quando estiver utilizando o veículo para 
se locomover, nós o remetemos a um 
outro regulamento que o Iate possui 

sobre circulação de veículos. A principal 
inovação que trazemos é a proibição de 
que menores de 12 anos trafeguem pelas 
vias do Campus manuseando esses meios 
alternativos de transporte”, explicou.

No que diz respeito à regulamentação 
de emissão de mais quatro convites 
extras por bimestre, mediante retribuição 
pecuniária para convite comum, Barbosa 
afirma que seguiu o entendimento da 
Comissão de Orçamento e Finanças, que 
em dezembro de 2021 ampliou aos sócios 
essa possibilidade, sem alteração no 
direito de gratuidade de quatro convites 
por bimestre.

Sobre o dispositivo que trata dos 
convites extraordinários, Hegler Barbosa 
enfatiza que a comissão manteve a diretriz 
que já constava no Regulamento de Acesso 
ao Clube. Reforça ainda que o parecer 
da comissão sugere que o conselheiro 
ou diretor possa emitir, no máximo, 
oito convites por bimestre, mediante 
justificativa e transparência.

 “Antes, esses convites eram emitidos 
sem limite, um conselheiro, por exemplo, 
poderia emitir quantos convites quisesse. 
Numa linha de governança, a discussão 
da proposta é que haja limitação. É um 
processo de controle e regramento sobre 
emissão de conselheiros e diretores, algo 
que nunca aconteceu no clube”, esclarece.
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No mesmo dia em que Brasília e o 
Iate completaram 62 anos, o Conselho 
Deliberativo inaugurou o plenário e 
reabriu as instalações reformadas da 
Presidência, assessoria e sala de reuniões. 
Todos os mobiliários serão substituídos 
por itens novos, no mesmo padrão dos 
que foram adquiridos e instalados na 
sala do Comodoro, nas salas de reunião 
e no plenário do Conselho Diretor.

O espaço pode abrigar até 30 pessoas 
sentadas, com cadeiras confortáveis 
que ainda serão instaladas. Com o novo 
sistema de som e o modelo já usual 
de videoconferência, o presidente do 
Conselho Deliberativo, Edison Garcia, 
afirmou que há possibilidade de realizar 
sessões com periodicidade menor, mais 
rápidas e com a presença física de menos 
conselheiros, já que a experiência durante 
a pandemia comprovou a aderência pelo 
sistema digital.

“Podemos usar esse espaço para 
realizar reuniões periódicas das 
comissões e discutir questões, não 
necessariamente de forma deliberativa, 
para preparar os temas previamente. 
Tenho certeza que a gente traz para o 
Conselho Deliberativo um espaço à altura 
do Iate Clube de Brasília”, salientou.

“À esquerda da mesa do Plenário está 
a sala dos beneméritos. É uma sala de 

Conselho Deliberativo inaugura Plenário e 
reabre instalações reformadas na Antiga Sede

CONSELHO DELIBERATIVO

reunião à disposição dos conselheiros 
e das comissões. Do outro lado, está a 
sala onde os presidentes das comissões 
e relatores podem fazer uso de 
computadores com quatro estações de 
trabalho”, detalhou Garcia.

O primeiro espaço após subir as 
escadas da Antiga Sede segue sendo o 
da Secretaria Executiva, local onde há 
atendimento aos conselheiros e arquivo. 
Na sala da presidência, foi construído um 
banheiro e um acesso da sala de reuniões 
direto à sala do presidente.

“Aquela sala de reuniões, que 
geralmente usamos para registro de 
candidaturas, é a sala dos presidentes. 
Acredito que o registro das chapas passará 
a ser feito aqui no Plenário. Temos mais 
espaço, conforto e vai abrigar melhor as 
fotos históricas que marcam a política do 

Clube”, acrescentou o presidente Edison 
Garcia.

 O Comodoro Flávio Pimentel se 
disse feliz por entregar ao Conselho 
Deliberativo o espaço revitalizado. “Essa 
era uma obra necessária, trocamos todo o 
telhado. Realocamos a Diretoria Cultural, 
que está agora mais bem instalada. 
Estamos também oferecendo o quadro 
de Juscelino Kubitschek, nosso patrono, 
que foi doado pelo presidente Edison 
Garcia nos 55 anos do Clube, quando 
ele era Comodoro. Nada mais justo que 
essa obra de arte fique no Plenário do 
Conselho Deliberativo”, argumentou.

Antes de descerrar uma placa em 
homenagem a todos os membros do 
Conselho Deliberativo, ao lado do 
presidente Edison Garcia e do Comodoro 
Flávio Pimentel, o fundador e benemérito 
Alvaro Alberto Sampaio garantiu estar 
‘muito satisfeito’ com a modernização do 
local. “Agradeço ao convite do Edison. 
Sempre fico feliz em estar no Clube”, disse.
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No último sábado, 16, o Iate realizou 
a Regata 6 horas da Classe ILCA 7, que 
contou com um percurso Barla-Sota ou 
Triangular de, aproximadamente, 30 
minutos (cada volta). 

A largada aconteceu às 10h na prainha 
do Iate e, quando os velejadores estavam 
próximos de completar quatro horas de 
competição, os ventos enfraqueceram e, 
por isso, a Comissão encerrou a regata. 

Após a realização de sete voltas, os 
campeões da competição foram os atletas 
Caio Lemos, Maurício Mancuso e Rafael 
Trindade, seguidos por Jacques Prestes, 
João Pedro Nicolini e Otto Carneiro.

Também no último sábado, 16, a 
Diretoria de Esportes Náuticos organizou 
a 1ª Velejada ao Pôr do Sol de 2022. O 
evento superou as expectativas ao reunir 
80 velejadores, de diferentes idades, em 19 
veleiros cabinados. 

Em pouco mais de uma hora, os 
participantes apreciaram não só a despedida 
do sol diretamente do Lago Paranoá, como 
puderam ver o belo nascer da lua. 

Entre os dias 12 e 17 de abril, a sócia e 
professora da Escola de Vela para adultos, 
Raquel Hora Aimone, levou o nome do 
Clube para o Snipe Class South American 
Championship 2022, sediado pelo Yacht 
Club Olivos, na Argentina.

Após velejar com o atleta Ricardo 
Lobato, a dupla alcançou a 20ª colocação 
da categoria mista do campeonato.

O Campeonato do DF da Classe 
Optimist começou no último dia 16 com a 
participação de 23 velejadores do Iate e do 
Clube Naval de Brasília.

As condições de vento permitiram 
a realização de uma regata. Ao todo, 15 
atletas estão na categoria veteranos (por já 
competirem há mais de um ano) e oito na 
estreantes - competindo em condições iguais.

Regata 6 horas 
da Classe ILCA 7

Velejada Pôr do Sol 
superou expectativas

Iate no Snipe Class 
South American 

Championship 2022

Meninas dominam o DF de Optimist
NÁUTICA

As meninas do Iate Clube dominaram 
a regata. Maria Beatriz Lima Nogueira 
venceu na estreantes e Vitória Viegas, 
na veteranos. As duas velejadoras são 
formadas na Escola de Vela do Iate. 

As regatas finais serão realizadas nos 
dias 30 de abril e 1º de maio. 

O veleiro Mizú foi o primeiro a cruzar 
a linha de chegada, seguido do Magia IV e 
do Tamanco.

Após a ocasião, os atletas se reuniram 
em uma confraternização organizada pela 
Coordenação da Classe Optimist.

Devido ao sucesso, a Diretoria planeja 
repetir o evento nos próximos dias de lua 
cheia no decorrer do ano. 
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No último dia 10, cerca de 30 atletas 
do Clube de Corrida do Iate participaram 
da Run the World. O percurso de 6km 
foi realizado na volta interna do Parque 
da Cidade.

Lugar sagrado para muitos maratonistas 
ao longo de seus 125 anos de história, a 
Maratona de Boston, a mais antiga do 
mundo, ocorreu no último dia 18.

Dos 30 mil atletas presentes, 353 eram 
brasileiros e três eram do Clube de Corrida 
do Iate: Washington Luiz Silva, Márcio 
Dantas e Alexandre Pinheiro. Cada um 
percorreu 42,195 km.

Curiosidade: a Maratona de Boston, 
uma das seis provas que formam a World 
Marathon Majors, geralmente, acontece no 
Dia dos Patriotas, a terceira segunda-feira 
de abril. A primeira edição ocorreu em 
1897 e a prova só foi interrompida em 2020 
devido à pandemia da Covid-19.

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

O time Sub-9 terminou a competição 
como 3º colocado da série ouro. Enquanto 
isso, a equipe Sub-10 perdeu a semifinal 
da série ouro para os atletas do Goiás, 

Torneio acontece neste domingo (24)

Atletas presentes 
na Run The World

Iate representado na 
Maratona de Boston

Iatistas finalizam 
participação na Go Cup 

FUTEBOL CLUBE DE CORRIDA

mas caracterizou-se como uma das quatro 
melhores de sua categoria. Inclusive, o sócio 
Luca Navarrete foi o artilheiro com 21 gols. 

Por fim, os esportistas Sub-11 
finalizaram sua participação nas quartas 
de final da competição, ao serem 
eliminados pelo CFA Flagyn.

Parabéns a todos os jogadores! 
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O associado Guillermo Asper 
participou do 67º Campeonato Brasileiro 
Masters de Natação, ocorrido entre 7 e 10 
de abril, na Vila Olímpica da Parahyba, em 
João Pessoa (PB).  

Organizado pela Associação Brasileira 
Master de Natação, o evento contou com a 
participação de 400 atletas, integrantes de 
55 equipes de 17 estados, além do DF.

Ao defender a bandeira do Iate nesta, 
que foi a primeira das quatro competições 
válidas para o Circuito Brasileiro de 
Natação Master, Asper conquistou três 
pódios de terceiro lugar nas três provas 
que participou, além de ter ficado na 5ª 
colocação geral. Parabéns ao atleta e ao 
técnico Guilherme Rabelo. 

Estão abertas, até o dia 3 de maio, as inscrições para o VII 
Iate Open de Beach Tennis FTB 1000. A competição integra 
o calendário de eventos esportivos em comemoração aos 62 
anos do Clube.

Em relação às categorias, podem participar os atletas 
que competem na semiprofissional PRÓ/A (categoria única); 
amadoras B, C e iniciantes; master 40+, 45+, 50+; e Subs 12 
e 14. As duplas podem ser femininas, masculinas ou mistas. 
Haverá prêmios para as categorias amadoras e a premiação 
de R$ 6 mil para a profissional. 

O regulamento completo está disponível no site Tênis 
Integrado. Leia o QR Code e garanta a sua vaga.

Miguel Garcia é o representante do 
Iate no campeonato mundial escolar 
Gymnasiade 2022, que  acontece em 
maio na Normandia, França. No último 
dia 18, a Confederação Brasileira do 
Desporto Escolar (CBDE) divulgou a lista 
dos convocados, e o Iatista integra o time 
masculino ao lado de outros 12 atletas, 
sendo apenas dois do Distrito Federal.

O nadador conquistou a vaga para 
o mundial durante a Seletiva Nacional 
realizada no mês passado, em Aracaju. Na 
ocasião, Garcia voltou para casa com duas 
medalhas de prata e uma de bronze — 
conquistadas nos 400m livre, 200m costas 
e 400m medley — e com a esperança da 
convocação, afinal, foram os seus melhores 
tempos na carreira. 

“Estou muito contente, pois será a 
primeira vez que irei representar o Brasil e 
o Iate em uma competição internacional. 
Era um sonho que eu tinha desde quando 
comecei a treinar, em 2016, e a sensação 
de ser convocado é indescritível”, afirma 
Miguel Garcia.

Guillermo Asper 
conquista três 
medalhas no 

brasileiro

VII Iate Open de Beach 
Tennis acontece em maio

Nadador é 
convocado para 
o Gymnasiade

NATAÇÃO

BEACH TENNIS

FUTEVÔLEI 

No dia 30 de abril, sábado, às 9h30, 
será realizado o 10º Triate. Toda a Família 
Iatista está convidada a participar das 
provas de natação (200m), bicicleta 
(5km) e corrida (2km). O evento é uma 
realização do Emiate, em parceria com o 
Espaço Saúde e a Diretoria de Esportes 
Individuais.

A inscrição pode ser realizada na 
Secretaria de Esportes Individuais, no 
Espaço Saúde ou no Emiate, mediante 
qualquer doação (roupas, alimentos, 
brinquedos ou itens de higiene pessoal). 

Monte sua equipe com a família e 
os amigos, de qualquer idade, e venha 
participar. Mais informações pelos 
telefones 3329-8745/-8813.

Inscrições 
abertas para 
o 10º Triate

EMIATE
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No dia 18 de abril, a vice-Diretoria de 
Vôlei deu continuidade à série de amistosos 
com equipes de outras instituições, que 
possui o objetivo de promover maior 
desenvolvimento atlético e crescimento 
geral aos esportistas do Iate. 

Das 14h às 18h do dia 18, os jogadores 
da Escola Nacional de Esportes Paula 
Pequeno (ENE PP4) enfrentaram a equipe 
feminina Sub-15 do Iate. As Iatistas 
finalizaram o amistoso com um placar de 
3x0 e demonstraram o alto nível atlético 
do Clube. Parabéns! 

A Diretoria Cultural convida todos 
os sócios a prestigiarem a exposição 
“Celebrando a vida com arte”. Os 
trabalhos da sócia e artista Vilma 
Machado estão no Memorial e seguirão 
expostos até o dia 27 de abril, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 20h, e, aos finais 
de semana, das 8h às 18h.

A mostra reúne as peças produzidas 
pela artista ao longo dos últimos oito 
anos de aulas ministradas no Emiate e 
retratam paisagens, cenas sacras, família 
e natureza. 

Amistosos seguem 
a todo vapor

Exposição ainda 
está aberta 

para visitação

VÔLEI CULTURAL

A Escola de Squash está com vagas 
disponíveis nas turmas de terça e quinta-
feira, das 10h às 11h. Se seu filho ou sua 
filha tem idade entre 7 e 14 anos, não perca 
a oportunidade.

Para quem deseja fazer uma aula 
experimental, saiba que o Iate oferece 
as raquetes para iniciação no esporte. 
Ficou interessado? Agende um horário na 
Secretaria de Esportes Individuais, calce 
seu tênis de solado claro e desfrute de uma 
boa partida.

O atleta Matheus Frabetti integra a 
comitiva da Seleção Brasileira de Squash 
Juvenil que seguiu para Mar Del Plata, na 
Argentina, nessa sexta-feira (22), onde 
participa, até o dia 30, do Campeonato 
Sul-Americano de Squash Juvenil.

A competição reúne mais de 170 
atletas de toda a América do Sul de 
diferentes categorias. Matheus irá 
disputar na Sub-15 individual e a 
delegação brasileira é composta por 16 
atletas, os quais disputarão ainda nas 
categorias Sub-15 e Sub-19 feminina; e 
Sub-13, Sub-17 e Sub-19 masculina. 

Vagas 
disponíveis na 

escolinha

Matheus Frabetti 
embarca para o 
Sul-Americano

SQUASH

Campo Grande sedia, nos dias 30 de abril e 1º de maio, o Campeonato Brasileiro 
Regional de Judô, que reúne as seleções estaduais de Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Rondônia (Região IV). Os regionais fazem 
parte do calendário oficial da Confederação Brasileira de Judô.

Cinco atletas do Clube estarão na competição: Davi Pires Morais (Sub-13 | Leve), 
Tiago Amaral Bayma (Sub-13 | Pesado), Lucas Denipotti Costa (Sub-15 | Ligeiro), 
Felipe Menezes Kishimoto (Sub-15 | Meio-pesado) e Ana Beatriz Ribeiro Machado 
(Sub-15 | Meio-médio). 

Desejamos boa sorte aos nossos atletas.

Rumo ao regional
JUDÔ
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Aniversariantes

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

Gabriela Baracho Moreira, Lucimar S. Ferreira, Waltônia Souza Ferro, Pietro Lazzeri, Felipe Benaduce Seligman, Marco Aurélio Pereira Galvão e Henrique Ferreira Coelho.
 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.

23/04 - Pedro Abrahão Barbosa, Alex Sousa 
Coutinho, Júlio Eduardo Ettlin Petraglia, André 
Ferreira Leite, Jenaima Leite Barros Castro, 
Fabiano de Cristo Tocantins Alvares, Gláucia 
Emy Okida Midorikawa, Mariana Vilaça Ferrer 
Silva, Eliana de Mello Caram, Flávia Cristina C. 
de Assumpção Serrão, Leila Moreira Barcelos, 
José Cruz Macedo, Giselle Ribeiro, Marcio 
Drummond, Alexandre Kruel Jobim, Marcos 
Funes Neto e Vania Daher

24/04 - Marcelo Lindoso B. das Neves, 
Ana Paula Pearson Guimarães, Ali Taleb 
Fares, Heloiso Bueno Figueiredo, Alexander 
Narciso dos Santos Vieira, Antônio Márcio 
Cristino Albuquerque, Marcos Jorge Caldas 
Pereira, Egino Sarto, João Jorge Squeff, 
Alzira de Carvalho B. Figueiredo, Daniele 
Campos de Souza Mendonça, Rubens 
Martins Chamma, Sérgio Marcos de Souza, 
Vilmar Amaral de Oliveira, Leonora Brandão 
M. Passos Pinheiro, Viviane Mendonça 

Lagares Gontijo, Heloísa Monzillo de 
Almeida e Bruno Curvello Fioravanti

25/04 - Marcelo Vieira Campos Pereira, 
Catarina Mendonça Ferreira Lima Pinheiro, 
Diogo Nunes da Silveira, Ana Cláudia de 
Oliveira Costa Barreto, Carlos Alberto 
Cardozo, Mauro Roberto Rocha Mendlovitz, 
Fernando Luiz Brito de Melo, Alfredo Moreira 
Pires Ferreira, Sérgio Leuzzi, Cristiana 
Mendes Garcia, Felipe Gonçalves Teixeira e 
Paulo César Gonçalves

26/04 - Ana Cecília Rocha Dall Oca, Carolina 
Luiza de Lacerda Abreu, Márcio Antônio 
Carlos Machado Júnior, José Cristino de 
Souza Filho, Ricardo Porto Bittar, Edmea 
Paiva de Moraes, Maurício Bezerra Cariello, 
José Veríssimo Teixeira da Mata, Rosana 
Fernandes Sottovia, Marcelo Chaves da Silva 
Batista, João Luiz Arantes de Freitas e Flávio 
Vasconcelos de Freitas

27/04 - Amadeu Batista de Amorim Filho, 
Alexandre de Almeida Moulin, Marcelo Maia 
Tavares de Araújo, Ana Lucia de Almeida 
Castro Drummond, Victor Wakim Baptista, 
José Rui Carneiro, Diego Fernandes Pontes, 
José do Patrocínio Leal e José Flávio Loyola

28/04 - Ane Elise Azeredo Oliveira, Janaina 
Vanella de C. Miotto, Danuza Maria M.  
Ramos, Luís Fernando Pires D Andrada, 
Christian Neder, João Marcos R. de Santa 
Ana, Matheus Zanello Vianna, Luiz Henrique 
Pochyly da Costa e Walter Falleiros Júnior

29/04 - Sabrina Said Daibes de Amorim 
Sanchez, Valéria Pereira Freitas, Rodrigo 
Pinheiro Bezerra, José Alberto Ribeiro 
Simonetti Cabral, Bruna Duarte Habka, 
Hebert Vilson França, Denise Ramos Correia, 
Luisa Helena F. Vila-Verde Carvalho, Allan 
Fernandes do Nascimento, Frederico José 
Esteves Cabral e Luciana Lage Costa


