
“Esperamos dois anos para realizar 
uma festa que fosse segura para todos. 
Foi uma satisfação imensa para a nossa 
gestão poder comemorar o aniversário 
do Clube ao lado da Família Iatista em um 
baile marcado pela harmonia, pelo prazer 
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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

Muita alegria, animação e o prazer de 
estar entre os amigos e a família! Esses 
foram os sentimentos que tomaram 
conta dos sócios no Baile de Aniversário 
realizado no último dia 23 para celebrar 
os 62 anos do Iate. 

O DJ Wellington, o Bloco Eduardo 
e Mônica e o quarteto Jazz na Carta 
colocaram todos para dançar, remixando 
vários estilos. Do rock ao pop, do axé ao 
jazz, do samba à bossa nova, não teve 
quem ficasse parado. 

Em homenagem ao Clube, Virgínia 
D’Arc assinou a decoração do salão 
unindo o clássico e o moderno, 
perfeitamente harmonizados com a 
paleta de cor do Iate.

Todos os presentes puderam se 
deliciar com os quitutes assinados pelo 
buffet do Unique Palace e uma variedade 
de bebidas com e sem álcool. 

BAILE DE ANIVERSÁRIO MARCOU A 
RETOMADA DOS EVENTOS NO IATE

de estar próximo, pelos muitos abraços 
e sorrisos”, enaltece o Comodoro Flávio 
Pimentel.

CONTINUA NAS PÁGINAS 2 e 3
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Até o final do ano, vários outros 
eventos vão acontecer aqui no Clube. 
Para maio, no dia 13, já está confirmada 
a segunda edição do “Varanda Iate”, 
evento musical gratuito que será 
realizado em frente ao Iate TV, com 
início às 19h30. 

A banda Elas que Toquem e a cantora 
Dhi Ribeiro serão as convidadas do dia. 
A proposta, segundo Chris Pimentel, 
esposa do Comodoro Flávio Pimentel, 
é prestar uma homenagem às mulheres. 
“Vamos valorizar o protagonismo 
feminino e também as artistas da nossa 
cidade. Por isso, faço um convite especial 
à Família Iatista: venham prestigiar esse 
evento lindo que estamos preparando”.

Além do bar com drinks, whisky, 
vinho, vodka, gin, cervejas, refrigerantes 
e água, o Varanda Iate de maio terá 
vários food trucks. 

Não fique de fora e venha participar!
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Regulamento de Acesso ao Clube é 
atualizado pelo Conselho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo aprovou 
nesta quinta-feira (28) mudanças pontuais 
no Regulamento de Acesso ao Clube 
(RAC), entre elas o acesso e circulação de 
bicicletas e patinetes nas dependências do 
Clube e a regulamentação que permite ao 
sócio adquirir até 12 convites extras por 
bimestre.

A atualização das normas para 
concessão de ajuda de custo a atletas do 
Iate foi outro tema ratificado na reunião 
do colegiado. Por unanimidade, o parecer 
apresentado pela Comissão da Área 
Esportiva foi aprovado sem alterações. 

Modernização do RAC

Dois dispositivos do Regulamento de 
Acesso ao Clube foram normatizados pelos 
conselheiros. O relatório apresentado pela 
comissão presidida por Hegler Barbosa 
instituiu como se dará o acesso e a circulação 
de bicicletas, patinetes e afins. A principal 
inovação do texto é a proibição de que 
menores de 12 anos trafeguem pelas vias do 
Iate manuseando esses meios de transporte. 
“Quando o pedestre estiver utilizando a 
bicicleta ou patinete para locomoção nas 
dependências do Clube, nós o remetemos a 
um outro regulamento que o Iate possui, que 
trata  da circulação de veículos”, apontou.

Também foi regulamentada a 
possibilidade de o sócio adquirir até 12 
convites extras por bimestre mediante 
pagamento. Essa medida, vale ressaltar, não 
afeta o direito que o associado possui de 
retirar quatro convites gratuitos bimestrais. 
“Não retiramos direito algum, apenas 
ampliamos a quantidade de convites por 
bimestre, para que o sócio tenha liberdade 
de usar ou não em casos eventuais. Vamos 
monitorar e analisar para que isso atenda 
ao quadro social da melhor forma”, 
enfatizou Barbosa.

No relatório proposto para modernizar o 
RAC, a comissão sugeriu disciplinar limites 
e estabelecer regras de transparência, que 
incluiam a publicidade dos nomes dos 
convidados e membros da Administração 
que fizessem uso dos chamados convites 
extraordinários. Essas entradas são emitidas 

Na leitura do relatório, Edward Cattete 
defendeu que valorizar os competidores 
que carregam a bandeira do Iate vai ao 
encontro de potencializar a divulgação da 
marca institucional.

“É importante que a ajuda de custo 
tenha critérios claros e objetivos, com base 
no desempenho e no potencial técnico. 
Entendemos que essa medida vai nos 
permitir atrair atletas de ponta, ampliar e 
estimular a prática esportiva internamente 
e enobrecer o título do sócio do Clube”, 
ressaltou.
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Homenagem

O Conselho Deliberativo, na figura de seu 
presidente Edison Garcia, prestou uma linda 
homenagem ao fundador e benemérito Léo 
Sebastião David, que faleceu aos 92 anos, no 
último domingo (24). A cerimônia contou 
com a presença do também fundador e 
benemérito Alvaro Sampaio.

Advogado e um dos pioneiros da capital 
federal, David desembarcou em Brasília em 
1957. Ao lembrar do amigo e companheiro 
de longa data, Edison Garcia referiu-se a 
ele como um homem convicto e que amava 
incondicionalmente o Iate Clube de Brasília.

“Foi com muita dor que eu e o Comodoro 
Flávio Pimentel levamos a bandeira do Iate 
em sua despedida. Léo era alguém com 

CONSELHO DELIBERATIVO

em caráter excepcional para conselheiros 
e diretores, mediante justificativa prévia. 
A limitação da retirada desses convites 
foi rejeitada por 23 votos a 21. Com isso, 
permanece valendo a regra atual de 
expedição de convites para eventos. “Não 
retiramos direito algum, apenas ampliamos 
a quantidade de convites por bimestre, para 
que o sócio tenha liberdade de usar ou 
não em casos eventuais. Vamos monitorar 
e analisar para que isso atenda ao quadro 
social da melhor forma”, enfatizou Barbosa.

No relatório proposto para modernizar o 
RAC, a comissão sugeriu disciplinar limites 
e estabelecer regras de transparência, que 
incluíam a publicidade dos nomes dos 
convidados e membros da Administração 
que fizessem uso dos chamados convites 
extraordinários. Essas entradas são emitidas 
em caráter excepcional para conselheiros 
e diretores, mediante justificativa prévia. 
A limitação da retirada desses convites 
foi rejeitada por 23 votos a 21. Com isso, 
permanece valendo a regra atual de 
expedição de convites para eventos.

visão democrática, que sempre manteve 
sua postura firme e sua altivez jurídica. 
Desbravador do Clube, cumpriu a sua 
missão e deixa uma história de honradez, 
pautada no lema que carregarei sempre 
comigo: a melhor liderança é a que se faz 
pelo exemplo”, salientou.

A família do querido fundador e 
benemérito recebeu uma placa em respeito 
e agradecimento aos serviços prestados ao 
Iate Clube. A 1ª vice-presidente Ana Cláudia 
Barreto entregou flores à esposa de Léo 
Sebastião David, Andréia Cristina Nogueira 
Rigueira, e à filha, Ignez Maria David Bressan. 
“Quero agradecer a Homenagem linda e o 
respeito que sempre tiveram por ele, estará 
sempre estará vivo no Clube”, disse Ignez.

As Diretorias de Esportes Coletivos e 
Individuais comunicam aos pais e alunos 
que, em razão do feriado do Dia do 
Trabalhador (1º de maio), não haverá aula 
para nenhuma modalidade das escolinhas 
compostas no projeto esportivo.

A programação de aulas da Escola de 
Vela da Diretoria de Esportes Náuticos 
segue inalterada. 

Dúvidas poderão ser esclarecidas nas 
respectivas secretarias.

Aulas no dia 
1º de maio

ESPORTES

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. 

O banheiro feminino das piscinas 
semiolímpicas também estará interditado 
entre os dias 2 e 6 de maio para que seja 
realizada a troca das válvulas de descarga 
para caixa acoplada.

Interdições
ENGENHARIA

O Clube Internacional de Regatas 
foi a sede do 18º Campeonato Brasileiro 
Master Santos de Vôlei. Organizado 
pela Associação Nacional de Esportes 
(ANE), o evento reuniu mais de 1800 
atletas de 13 estados e do Distrito 
Federal, representando 112 equipes (48 
masculinas e 64 femininas). 

 O time feminino 40+ (tricampeão 
da competição) conquistou a medalha 
de bronze após a emocionante partida 
disputada contra a equipe Fitness, de 
Santa Catarina. 

 O ouro para o Clube veio com o 
grupo 50+. Após desbancar grandes 
nomes como Clube Homs e Cacau Show 
e chegar invicto à final, a equipe venceu, 
de virada, o forte time do Corinthians 
por 2 sets a 1. Parabéns pelas conquistas!

Os amistosos da Escola de Vôlei 
do Iate fazem parte da estratégia da 
vice-diretoria para formar equipes 
competitivas a partir de uma sólida 
base. 

 No último dia 18, foi a vez do time 
Sub-15 feminino pôr em prática todo o 
conhecimento adquirido ao disputar 
contra o time da ENE PP. 

 De acordo com o técnico Fernando 
Barreira, o grupo fez um ótimo jogo ao 
jogar no sistema 5x1, o mesmo usado 
pelas equipes de alto nível, o que 
resultou em uma vitória de 3x0.

Equipes 
multicampeãs

Em constante 
evolução

VÔLEI
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ATO DA COMODORIA AC 24/2022
GESTÃO 2020/2023

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

ATO DELIBERATIVO 003/2022

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 009/2022

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 010/2022 

ATO DA COMODORIA AC 26/2022
GESTÃO 2020/2023

ATO DA COMODORIA AC 28/2022
GESTÃO 2020/2023

ATO DA COMODORIA AC 27/2022
GESTÃO 2020/2023

ATO DA COMODORIA AC 029/2022
GESTÃO 2020/2023

ATOS DA COMODORIA CONSELHO DELIBERATIVO

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, e RETIFICANDO O Ato da Comodoria AC 24/2022, publicado 
no Jornal Semanal Edição Nº 17 de 23 a 29 de abril de 2022,
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 Administrativo e de Recursos Humanos, ANDRÉ RUELLI – 
R/126; e, na condição de membro suplente, o Diretor de Operações 
e Logística, RICARDO MANSUETO MIRANDA FERREIRA – P/2224; 
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, 25 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 
(Estatuto, art. 81, e Regimento Interno, art. 45), e considerando as 
decisões tomadas na reunião extraordinária, realizada no dia 28 de 
abril de 2022, faz saber que o Colegiado resolveu: 

I) por unanimidade, aprovar a Ata das reuniões ordinária e 
extraordinária do dia 28 de março de 2022;

II) por unanimidade, aprovar 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; e 

III) aprovar o Parecer da Comissão instituída pela Decisão nº 
002/2022, referente às alterações no Regulamento de Acesso ao 
Clube – RAC, conforme a seguir: 

a) por unanimidade, a inclusão dos §§ 1º e 2º no art. 3º, bem 
como alguns ajustes no art. 4º, quanto ao acesso e circulação 
de bicicletas e patinetes nas dependências do clube;  

b) por unanimidade, a criação de nova modalidade de convite 
comum oneroso, prevista na letra b do inciso I do art. 29, no 
limite de até 08 (oito), nas mesmas condições estabelecidas 
pelos convites comuns gratuitos em termos de seu usufruto; 
e 

c) por maioria (23 votos contrários e 21 votos favoráveis) rejeitar 
a instituição de regras e limites para a emissão dos convites 
extraordinários, previstas no inciso IV do art. 29, mantendo-
se a redação vigente. 

  
NOTA: Os Regulamentos constantes dos itens II e III estarão 
disponíveis para a consulta do quadro social no sítio do Iate www.
iateclubedebrasilia.com.br e entrarão em vigor a partir do dia 28 
de maio de 2022.  

Brasília, 29 de abril de 2022.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE 
CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatutárias 
e regimentais, em conformidade com o inciso IX do art. 16 do 
Regimento Interno do Colegiado,  
RESOLVE:
Designar os Conselheiros Natos FREDERICO HENRIQUE VIEGAS 
DE LIMA e SÉRGIO ROBERTO MÜLLER, e a Conselheira Efetiva 
GABRIELA GOMES DE ASSIS para, sob a presidência do primeiro, 
compor a Comissão que irá analisar e emitir parecer sobre a 
moeda social, prevista na Lei Distrital nº 6.888, de 06/07/2021; e 
Decreto nº 43.209, de 11/04/2022 - Lei de Regularização Fundiária 
de Clubes e Entidades Religiosas, para a celebração direta de 
contratos de Concessão de Direito Real de Uso sem opção de 
compra (CDRU-S) entre o Iate Clube de Brasília e a Terracap. 
 
Brasília, 29 de abril de 2022.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE 
CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatutárias 
e regimentais, em conformidade com o inciso IX do art. 16 do 
Regimento Interno do Colegiado,  
RESOLVE:
Designar os Conselheiros Efetivos FELIPE ROCHA DE MORAIS, 
ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY e EDWARD VIEIRA 
BORBA para, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão 
que irá analisar e emitir parecer acerca das estratégias para o 
retorno do fornecimento de combustíveis para o abastecimento 
dos veículos (terrestres e embarcações) dos associados do Iate 
Clube de Brasília.  
 
Brasília, 29 de abril de 2022.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do 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:
EXONERAR, a pedido, o sócio patrimonial Sr. GILSON MACHADO 
DA LUZ – P/1931 do cargo de Diretor de Esportes Individuais e Vice-
diretor de Tênis.

Brasília, 29 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:
EXONERAR, a pedido, o sócio patrimonial Sr. DANIEL CARSALADE 
QUEIROGA – P/3185 do cargo de Vice-diretor de Escolas Aquáticas.

Brasília, 29 de abril de 2022.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

O COMODORO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso das atribuições 
que lhe confere o inciso XVIII do artigo 91 do Estatuto do Clube,
RESOLVE:
DESIGNAR o 1º Vice-Comodoro MAURILIO SANTINELLO – P/1864, 
para responder interinamente pela Vice-diretoria de Tênis, sem 
prejuízo de suas atuais atribuições.

Brasília, 29 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. DENISAR SILVA DE MEDEIROS – 
R/121, para o cargo de Vice-Diretor de Jogos de Cartas.

Brasília, 29 de abril de 2022.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

O Emiate está com vagas abertas para 
os cursos de mosaico, pintura, ritmos e 
violão. Confiram na tabela os dias e os 
horários. Para mais informações, entre 
em contato pelos telefones (61) 3329-
8745/8813.

Novas vagas 
disponíveis

EMIATE

MOSAICO
CATEGORIA DIA HORÁRIO

Adulto Terça-feira
9h às 11h30

14h às 16h30
PINTURA EM TELA

Adulto Segunda-feira (on-line) 14h às 17h
RITMOS

Adulto Quarta-feira 11h às 12h30
VIOLÃO

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

Terça-feira 18h às 19h

Será finalizado, neste final de semana 
(30/4 e 1º/5), o Campeonato do DF da Classe 
Optimist. As largadas estão programadas 
para às 9h30, tanto no sábado quanto no 
domingo.

As velejadoras estão dominando a 
competição! Maria Beatriz Lima Nogueira 
é destaque na categoria estreante e Vitória 
Borges Viegas assumiu a liderança na 
veterano. 

A Diretoria de Esportes Náuticos 
convida todos os pais e crianças sócios do 
Iate a virem ao galpão de monotipos para 
acompanharem os jovens atletas de 7 a 14 
anos na preparação de seus barcos antes 
do evento. 

DF de Optimist 
encerra neste final 

de semana

NÁUTICA

Regata Comodoro 
Cota Mil Iate Clube

Nos dias 21, 23 e 24 de abril, 
aconteceu o Torneio Comodoro Cota 
Mil 2022. Velejadores do Iate Clube de 
Brasília marcaram presença na Raia Sul 
do Lago Paranoá e conquistaram ótimos 
resultados. Confira os premiados do Iate.

MONOTIPO
CLASSE COL. VELEJADOR (A)
Dingue B 1º Sérgio Marcos e Luís Henrique

VELEIROS CABINADOS
Grupo Regata 1º Mizú

Delta 26
1º Inspiration
2º Sir Peter Blake

Ranger 22
1º Tamanco
3º Jaleco

Cruzeiro Longo 2º Der Sieger

MARIA BEATRIZ LIMA

VITÓRIA BORGES VIEGAS
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NÁUTICA

Os velejadores Carlos Aviz, Daniel Silva, 
Eduardo da Costa e Silva, Gustavo Raulino 
e Joacir Júnior foram ao Yacht Club Santo 
Amaro (YCSA) representar o Iate durante o 
Campeonato Brasileiro da Classe Finn entre 
os dias 20 e 24 de abril. Ao todo, o evento 
reuniu 25 atletas.

 Carlos Aviz encerrou a competição com 

Vitórias no Brasileiro de Finn

A Diretoria de Esportes Náuticos 
aproveitou o belo dia de sol do último 
sábado (23) para fazer uma divulgação da 
Escola de Vela do Iate entre os sócios do 
Clube.

 A Piscina do Feijão foi o local escolhido 
para expor um barco completo da classe 
Optimist, de forma que os pais e as crianças 
pudessem conhecer o barco, o esporte, 
tirar dúvidas sobre a Escola de Vela e fazer 
a inscrição para as próximas turmas. 

 Na parte da tarde, os alunos da turma 
Happy fizeram uma aula demonstrativa 
de virar e desvirar o barco (sem vela). Isso 
atraiu a curiosidade de várias crianças 
que estavam no local, e os professores 
incluíram todas na atividade. 

Novos eventos do tipo serão previstos 
fora do Setor Náutico, nos próximos meses, 
para integrar a vela a todo o Iate Clube, 
tendo em vista que é o esporte olímpico 
mais vencedor do Brasil.

No domingo pela manhã, cada 
aluno das turmas A e B pôde trazer um 
amigo (a) ou parente para participar 
da aula pela primeira vez. No primeiro 
horário, os professores fizeram uma 
apresentação sobre a estrutura da 
Escola de Vela e, logo em seguida, todos 
colocaram os coletes salva-vidas e 
foram velejar com os amigos nos barcos 
das classes Optimist, Dingue e Soling.

Conhecendo a Escola de Vela Se você tem interesse em conhecer 
mais sobre o esporte, mas perdeu a 
oportunidade, entre em contato com 
a Secretaria de Esportes Náuticos e 
agende uma aula experimental pelos 
números (61) 3329-8747/8748 ou (61) 
9.9308-4961.

o 2º lugar na categoria Legend. O velejador 
Eduardo da Costa e Silva garantiu o 3º lugar 
na categoria Grand Master.

A próxima edição do Brasileiro de Finn 
será no Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ) 
em abril de 2023. A classe definiu - por 
unanimidade - que, em 2024, a competição 
nacional será realizada no Iate.
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Terminou no domingo, 24, o Follow 
the Beach Copacabana, maior torneio do 
mundo com dois mil atletas de 16 países 
e premiação de  R$ 300 mil, realizado na 
Praia de Copacabana (RJ). A competição é 
um dos Big 3 do esporte.

Além da arena principal, o complexo 
contava com mais 26 quadras. O público 
lotou os três mil lugares na arquibancada e 
incentivou as duplas brasileiras, inclusive 
os atletas do Iate.

A comitiva do Clube era composta 
pelos beach tennistas: Kátia Santana; 
Eduardo; Juliana e Luiza Breciannine; 
Carla e Caio Aquino; Daniele e Rodrigo 
Berrogain, Marcelo Holanda e Cibele; 
Cecília e Nelson Moço; Marcelo Andrade 
e Alessandra Mattos; Mário e Erica 
Gorini; Sérgio e Patrícia Palhares; Patrícia 

Iate comparece em peso e dupla leva vice-
campeonato no Follow the Beach

BEACH TENNIS

Uma agradável noite ao som do grupo 
brasiliense MC Jazz. Essa é a proposta 
da próxima edição do projeto “Quintas 
Culturais”, que acontece no dia 26 de maio, 
a partir das 19h30, na Antiga Sede do Iate. 

Grupo MC Jazz se apresenta 
no dia 26 de maio

CULTURAL

No repertório, standards do jazz 
americano, algumas bossas e releituras de 
clássicos do rock, do blues, do soul e da 
música pop nacional e internacional.

Os ingressos são limitados e, para os 
sócios, estarão à venda no Concierge a 
partir do dia 9 de maio; para convidados, 
do dia 12 em diante. O atendimento será 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 
Não haverá venda no dia do evento. 

Informações importantes: o valor do 
lugar à mesa (composta de quatro lugares) 
dá direito a assistir ao show; comidas e 
bebidas serão vendidas separadamente; 
e menores de 18 anos só podem 
permanecer no espaço acompanhados de 
um responsável.

Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo 
telefone 3329-8759.

No dia 7 de maio, das 10h às 12h, a 
Academia irá realizar a “Maratona de 
Dança”. O evento, em homenagem ao Dia 
das Mães, é um convite para que toda a 
família venha dançar e celebrar a data 
com muita música e animação. Por isso, 
todo o Quadro Social pode participar.

Os professores Francisco e Suh 
conduzirão as aulas no Salão Social. Será 
servido um brunch e haverá distribuição 
de brindes. 

As vagas são limitadas e as inscrições 
devem ser feitas na recepção da 
Academia. Participem!

Evento presta 
homenagem 

às mães

ACADEMIA

Cavalcante e Vander Ribeiro; Amanda 
Campos; Marcelo e Maria Eduarda Verano; 
André Limeira; e Fernanda Favila.

Destaca-se o vice-campeonato 
conquistado pelos sócios Amauri e Vítor 
Lellis na categoria pais e filhos Sub-14. 
Parabéns a todos os participantes!

Em atenção à decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 14ª Vara Cível de Brasília, 
comunicamos que o Título Patrimonial Proprietário P/0604 está indisponível para alienação.

Comunicado
SECRETARIA SOCIAL
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A Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA), juntamente com os 
setores responsáveis do Iate Clube de 
Brasília, tem atuado, de forma constante 
no combate à eliminação de possíveis 
focos do mosquito Aedes aegypti. 

Nesse sentido, as equipes realizaram 
uma inspeção minuciosa para verificar 
água parada em calhas, vasos, folhas, 
pneus, ralos, garrafas, lixeiras e outros 
locais que possam ser criadouros de 
mosquitos. 

“Trata-se de uma ação necessária para 
que tenhamos uma redução considerável 
na quantidade de mosquitos transmissores 
de doenças, especialmente em razão do 
aumento de casos no Distrito Federal”, 
explica o presidente da CIPA, Allan Godoy.

Segundo o Ministério da Saúde, o 
DF contabiliza 30 mil casos de dengue, 
desde o início deste ano, além de outros 
casos como febre amarela, chikungunya e 
zika vírus. Dados da Secretaria de Saúde 
mostram que, em apenas um ano, os 
diagnósticos da doença subiram 548%.

Os números deixam o DF em estado de 
alerta e, de acordo com especialistas, maio 
será o mês mais preocupante. Por isso, o 
Iate não medirá esforços para eliminar os 
focos dos mosquitos.

Eliminação de 
água parada

CIPA

ANTES

ANTES

DEPOIS

DEPOIS

Nos dias 22 e 23 de abril, o Iate foi 
sede do 2º Torneio da FDA/DF. Atletas de 
vários clubes e academias participaram 
da competição, que lotou a piscina 
semiolímpica coberta.

Pelo Iate Clube, competiram 58 
nadadores, sendo 25 da equipe de formação 
“Touca Estrela’’.

A Diretoria de Esportes Individuais 
convoca os sócios relacionados na tabela a 
seguir para que compareçam à Secretaria e 
efetivem a matrícula de seus dependentes 
na modalidade “Natação”, de acordo com 
a idade e a disponibilidade de turmas. 

Para garantir a matrícula é necessário 
cumprir todas as regras dispostas no 
Regulamento dos Projetos Esportivos, 
aprovado pelo Conselho Deliberativo em 
21 de junho de 2021. A seguir, destacam-se 
as principais regras para manter o aluno 
matriculado e fazer com que a fila tenha 
uma maior rotatividade, caso não seja 
cumprido o regulamento mencionado.

 Art. 3º - Parágrafo único. Após 
a convocação por e-mail, telefone e 
aplicativo de troca de mensagens, o 
pretendente em lista de espera terá 3 

Equipes brilharam no Torneio FDA/DF

Convocação de sócios inscritos na 
lista de espera

NATAÇÃO

KIDS 1 (4 ANOS)

Ana Ribeiro Leite Maestrali André Borem Loureiro

Arthur Campos Gil Ferreira Santiago Cecília Chiodi Dal Col

Enrico Alvim Nemetala Enzo Bottura Campos de Pinho

Gabriel Fiuza Genschow Gabriela Fernandes Lima

Gisele Silveira Simões Helena Santos Feitosa

João Ricardo Lima Pierre Júlia Neves Gabriel

Letícia Marques de Souza Costa Liz Velloso Kalume

Lucas Castro Reato Lucca Ferrer Machado

Manuela Bilacchi Rocha Marcela Vieira Queiroz Mesquita

Maria Teresa Antunes Mariana Antunes Sales

Matteo de Pompei Freitas Ferreira Mel Ferrer Machado

Murilo Fernades Salvador Noah Gonzales de Souza Chaves

Pedro Monken Costa Tiago de Oliveira Menegaz

Vicente Dias Lima Victor Dalcanale Rosa

    KIDS 2 (5 E 6 ANOS)

Alice Villa Lucchi Arthur Nascimento de Godoy

Bento Quirino Costa Florio Bernardo Vieira Queiroz Mesquita

Betina Quagliotti de Abrantes Carolina Fenelon Tormim Machado

Cecília Silveira Soares Daniela Albuquerque B. Pereira

Davi Campos Paniago Donatela de Melo Kawano

Eduardo Benvindo Nunes Rosas Elisa Braga Fernandes

Emília Rodrigues Cunha Enrico Santos Rodrigues

(três) dias úteis para efetivar a matrícula. 
Nesse caso, o responsável terá até às 18h 
do dia 4 de maio de 2022, quarta-feira, 
para comparecer à Secretaria de Esportes 
Individuais, sob pena de perda da vaga, a 
qual será disponibilizada para o próximo 
da lista de espera.

Art. 5º - É gratuita a participação do 
aluno em 1 (uma) modalidade esportiva.

Art. 6º - No ato da matrícula será exigido 
do aluno apresentar atestado médico de 
capacidade para a prática desportiva, cuja 
validade deverá ser renovada anualmente.

 Art. 9º, § 1º - Haverá tolerância de até 15 
(quinze) minutos para o ingresso do aluno 
na atividade iniciada, findo a qual o aluno 
ficará impedido de participar da aula e 
terá falta anotada na Folha de Frequência.

O time federado fez bonito e dois 
atletas ainda quebraram sete recordes 
estaduais, a saber: Cibele Gomes nos 
200m medley, 50m e 100m peito; e Miguel 
Garcia nos 200m, 400m e 800m livre, 
além do 200m medley. 

Após muitas provas, os nadadores 
conquistaram 15 medalhas de ouro, 12 de 
prata e seis de bronze. Parabéns, equipes!

Francisco Neiva Danna Gabriel Baars Paternostro

Gael Silva Ferreira George Fernandes Lima

Isabela Carrijo Franca Isabela Hussein Kalout

Isabela Queiroz Veloso da Mota João Braga Gerheim

João Gabriel Pessoa Martins João Pedro Natário Araújo

Júlia Tinoco Zambon Laura Mendonça Berbardes

Letícia Gusmão de Araújo Mendes Lucas Velloso Kalume

Malu Pescatori Meirelles Maria Clara Vieira Athayde

Maria Lobato Vieira de Nardo Maria Rosa Portela Simpson

Marianna Rizzo de Paula Matheus Lima Ribeiro de Castro

Mel Queiroz Barcat Miguel Guedes Tolentino

Olívia Quagliotti de Abrantes Paola Ludwig Romancini Silva

Pedro Vidal Vieira Bandeira Rafaela de Lacerda Gomes

Sophie Lopes Freire Vicente Angelini Zago

   KIDS 3 (7 E 8 ANOS)

Ana Luísa Lycurgo Leite Artur Alves Ferreira

Bernardo Hubner Pinto de Almeida Carolina de Oliveira Subinas

Felipe Villa-Verde 
Ferreira de Queiroz

João Ramos Mello de Oliveira

Jorge Chaibub Secunho Júlia Guedes de Sá Costa

Julia Moreira Alves M. Locatelli Luana César Clemente 
Chacon Paes

Luiza Sarkis Nogueira Maite Villas Boas Marquez
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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.

30/04 - Carlos Eduardo Zarzur, Ronan Carlos 
Meira Ramirez, Jorge Luiz Lopes, Rodrigo 
Fernandes Braga Coelho, Rodrigo Bernadelli 
Santos, João Dias da Costa Filho, Vincenzo 
Papariello Júnior, Evandro França Silva Lopes 
de Souza, Guilherme Dequiqui de Assis Borges, 
Paula Bucchianeri de Nadai, Sebastião José 
Ferreira Neto e Murilo Fleury de Carvalho e 
Barros        

1º/05 - Wagner Canhedo Azevedo Neto, 
Francisco Castro Simplício Filho, Carlos 
Gilberto Charnaux Serta, Márcia Guasti 
Almeida, Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira, 
Mário Alberto Jimenez de Almeida, Marcelo 
Souza Santiago, Luciano de Almeida Ferrer, 
Carlos Eduardo Safe C. Gebrim e Augusto de 
Marco Martins                                            

02/05 - Cristina Queiroz M. Calegaro, Maria 
Karla Lacerda Osório Netto, Munir Marcus 

Bessa, Rodrigo Castro Alves Neves, Magani 
Schimidt, Bruno Siqueira de Abreu e Lima, Luiz 
Henrique Bezerra Araújo, Ana Lúcia Ribeiro 
Marques, Murilo Reis Gonçalves, Carlos Alberto 
da Cruz Júnior. Abdala Carim Nabut Neto, 
Otávio Bocchino Dias, Ricardo Castello Branco 
Almendra, Sérgio Tavares Formiga Nery, Danilo 
Rodrigues Romero, Ilmar Nascimento Galvão, 
Adriana Queiroz de Carvalho, Carlos Cesar 
Ricken Vanderlinde, Guilherme Ros Timponi e 
Priscila Turra Mendes dos Santos                                            

03/05 - Ana Maria Fidelis de Souza, João 
Henrique Abrao Normanha, Luciano Dias 
Batista Costa, Luiz Renato Navega Cruz, Rafael 
Arruda Furtado, Georgina Maria de Oliveira 
Marinho, Patrícia Andrade Neves Pertence, Yra 
Lima Fernandes, Concita Ayres Cernicchiaro, 
João Batista Quintiliano e Caetano Costa da 
Silva Curi  

04/05 - Anderson Mendonça de Moura, 
Thayssa Mendes Tavares Pena, Isabella Mello 
de Faezy, Frederico Leandro Gomes, Luiz 
Carlos Garcia Coelho Júnior e João Menezes 
Sobrinho

05/05 - Ana Maria de Medeiros Dantas, 
Leonardo de Abreu Soares Ferreira, Fernando 
Rezende Sabino, Ana Carolina Milhomens 
Pego, Letícia Serejo de Jesus, Armando 
Teodoro Almeida Neto, Pedro Henrique de 
Castro Barreto, Ignácio Xavier Larizzatti 
Subinas e Carlos Alberto Pereira dos Santos                                          

06/05 - Rachel Costa Cardoso Cuadros, 
Thelma Teresa Palmerston Xavier, Fernanda 
F. Tavares Da Silva, Ilca Maria Estevão de 
Oliveira, Alexandre Anderáos, Henrique Miguel 
Ayres, Rafael Cima de Souza e Conrado Caiado 
Viana Feitosa


