
De acordo com Verano, a modalidade 
cresceu bastante nos últimos anos, 
tanto por quem pratica o esporte 
por diversão quanto pelos atletas de 
alto rendimento. “Percebemos esta 
evolução especialmente no Iate e ter a 
oportunidade de sediar um evento tão 
grandioso revela a força do beach tennis”.

O VIII Iate Open de Beach Tennis 
FBT 1000 terá chave profissional 
com premiação de R$ 6 mil, além de 
categorias amadoras B, C e iniciantes 
(também com premiação); master 
40+, 45+, 50+; e Subs-12 e 14. Todas 
as categorias possuem masculino e 
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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

As quadras de areia do Clube 
recebem, de 16 a 22 de maio, o VIII Iate 
Open de Beach Tennis. Em termos de 
pontuação, trata-se do maior torneio 
da Federação Brasiliense de Tênis, pois 
valem até 1000 pontos (FBT 1000).

“A gente sempre espera lotar as 
inscrições nos torneios do Iate, mas 
esse ano todas as nossas expectativas 
foram superadas. Vamos receber 466 
atletas que irão agitar as quadras do 
Iate durante os sete dias de competição 
- a maior realizada no DF este ano”, 
destaca Marcelo Verano, vice-Diretor de 
Beach Tennis.

feminino e dupla mista e cada atleta se 
inscreveu em até três categorias. 

Haverá praça de alimentação e 
espaço exclusivo para os atletas com 
sala de fisioterapia. 

Curiosidade: o beach tennis chegou 
ao Brasil em 2008. Desde então, vem 
crescendo rapidamente para outras 
cidades litorâneas brasileiras. Ganhou 
popularidade, inclusive, nas cidades não 
praianas, como Belo Horizonte, Brasília e 
Araraquara. Hoje, segundo a ITF, o Brasil 
é a segunda maior força do mundo neste 
esporte, atrás apenas da Itália.

VIII IATE OPEN DE BEACH TENNIS 
COMEÇA NESTA SEGUNDA-FEIRA (16)

Muitas nuvens. Não chove. 
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Em razão da montagem e da 
desmontagem da estrutura para a Festa 
Junina do Iate, as churrasqueiras do Clube 
estarão indisponíveis para reserva entre os 
dias 30 de maio e 15 de junho.

Bloqueio de 
churrasqueiras

SECRETARIA SOCIAL

ATO DA COMODORIA AC 32/2022
GESTÃO 2020/2023

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

ATOS DA COMODORIA

SECRETARIA SOCIAL

O COMODORO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, tendo em vista 
o disposto no inciso XXII do artigo 91 do Estatuto do Clube, 
e, ainda, considerando o artigo 3º do Regulamento Para 
Concessão de Ajuda de Custo,

RESOLVE:

NOMEAR, em substituição ao Ato da Comodoria AC 08/2020, 
de 17 de novembro de 2020, o Diretor de Esportes Coletivos, 
LUCIANO PONTE DE OLIVEIRA; a Diretora de Esportes 
Individuais e Vice-Diretora de Esportes Aquáticos, IGNEZ 
MARIA DAVID BRESSAN; o Diretor de Esportes Náuticos, 
GUSTAVO RAULINO; e o Vice-Diretor de Futebol, ANDRÉ LUIS 
DA SILVA, para, sob a presidência do primeiro, comporem 
a Comissão de Ajuda de Custo, com o fim de subsidiar o 
Conselho Diretor nos assuntos relacionados à concessão de 
Ajuda de Custo.

Brasília, 10 de maio de 2022.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

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 06/05/2022, 
através do Ato da Comodoria AC nº 031/2022, 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 
11/05/2022 até às 9h59 do dia 24/05/2022; ABERTURA 
DAS PROPOSTAS: Dia 24/05/2022, às 10h; INÍCIO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 24/05/2022 às 
10h15; 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 
11/05/2022, 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 9h às 17h, ou mediante solicitação pelo 
e-mail: licitacoesecontratosiate@gmail.com.

Brasília/DF, 11 de maio de 2022.

LETÍCIA SALGADO BASTOS
Pregoeira

No final do ano passado, o Conselho 
Deliberativo aprovou o orçamento para 
que o Conselho Diretor conduzisse as 
obras da Antiga Sauna, do Restaurante 
do Farol e da ampliação da sala de cycling 
da Academia. 

A reforma do restaurante está 10% 
concluída. Segundo a Diretoria de 
Engenharia, a previsão é de que os 
trabalhos sejam finalizados em dezembro 
deste ano. A obra fez-se necessária para 
atender às normas técnicas da ABNT e da 
Vigilância Sanitária. A nova cozinha irá 
cumprir todos os requisitos obrigatórios, 
inclusive de acessibilidade, e haverá 
banheiro para os funcionários.

A ampliação da sala de cycling da 
Academia foi iniciada em abril e deve ser 
concluída em julho. A obra vai aproveitar 
o terraço com a instalação de esquadrias 
de vidro e contemplará reforço de 
estrutura e mudança no piso, de forma 
que todos os alunos consigam enxergar 

Importantes obras em andamento
GESTÃO

o instrutor (desnível semelhante ao de 
um anfiteatro). 

Após a reforma, todo o mobiliário será 
trocado por aparelhos e equipamentos 
de última geração, tornando-se uma das 
maiores e mais modernas academias do 
Distrito Federal.

Mais um passo foi dado quanto ao 
processo para realizar a revitalização 
do prédio da Antiga Sauna. “Nossos 
colaboradores estão elaborando o termo 
de referência para reabilitação e reforço 
estrutural, o qual será entregue este mês”, 
antecipa o Comodoro Flávio Pimentel. Em 
breve, o local, de 400m², será um espaço 
multiuso de atletas jovens e adultos, 
com centro de fortalecimento muscular, 
ginástica funcional, pilates e RPG.
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No último sábado, 7, aconteceu a Regata 
World Snipe Day, competição que celebra 
o dia mundial da classe. O diferencial 
da regata consiste em que o timoneiro 
na regata de ida deve ser o proeiro na 
segunda regata, de volta, e vice-versa. Ao 
final do campeonato, todas as duplas que 
subiram no pódio representavam o Iate.

 O primeiro lugar ficou com os 
velejadores Lucas Faria e Andrey Godoy; 
na segunda posição, os atletas Gustavo 
e Bernardo Raulino; e por fim, os 
competidores Lucio Macedo e Marcos 
Henrique alcançaram a terceira colocação. 

Neste final de semana, 14 e 15, o Iate realiza a Taça George Raulino da Classe Finn e 
o Torneio Guilherme Raulino da Classe ILCA, eventos que homenageiam esses irmãos 
que sempre se dedicaram e incentivaram a vela no Clube e em Brasília.

As largadas, tanto no sábado quanto no domingo, acontecerão a partir das 9h30.

Venham prestigiar!

Em atendimento ao artigo 9º do 
Regulamento Interno do Setor Náutico 
(RISN), a Diretoria de Esportes Náuticos 
comunica a concessão de direito de uso de 
uma vaga para veleiro, localizada no pátio 
da Marina do Iate. Os sócios convocados 
poderão registrar suas vagas em até 90 dias, 
contados a partir desta publicação, na qual 
ensejará a cobrança da taxa de utilização, 
lembrando que deve ser cumprido o 
disposto no artigo 6º do RISN.

Em atendimento ao artigo 9º do 
Regulamento Interno do Setor Náutico 
(RISN), a Diretoria de Esportes Náuticos 
comunica a concessão de direito de uso 
de uma vaga coberta com box conjugado, 
localizada no Galpão 2 da Marina do Iate. 
Os sócios convocados poderão registrar 
suas vagas em até 90 dias, contados a 
partir desta publicação, na qual ensejará a 
cobrança da taxa de utilização, lembrando 
que deve ser cumprido o disposto no artigo 
6º do RISN.

Resultado da 
World Snipe Day

Final de semana de regatas 
das classes Finn e ILCA

Convocação para uso 
vaga de embarcação

Convocação para uso 
de box e vaga coberta

NÁUTICA

Nº TÍT. NOME DO SÓCIO TIPO
P/2402 Carlos Alberto de Miranda Aviz Veleiro

Nº TÍT. NOME DO SÓCIO TIPO

 P/2344 Flávio Ribeiro 
e Fonseca

Box com vaga 
coberta no Galpão 2

SQUASH
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O ITF S700 de Brasília, uma das mais 
importantes competições do Circuito 
Seniors mundial, está sendo disputado 
desde a última segunda-feira (9) nas 
quadras do Iate.

No total, 180 tenistas do Brasil, 
Jordânia, Chile, Itália, Camarões, Portugal 
e Colômbia, distribuídos em categorias 
dos 30 aos 85 anos, no masculino e no 
feminino, disputaram a competição que 
se encerra neste sábado.

Neste sábado, a partir das 9h30, serão 
definidas as categorias: 45MS, 40MS, 
35WS, 45WS, 30MS, 35MS.

Confira na tabela ao lado os tenistas 
vitoriosos até o momento. 

Colaboração: Luiz Fernandes

Torneio internacional de Seniors 
termina neste sábado (14)

TÊNIS

M ASCULINO (S IMPLES)
50 Campeão: Dias Haro Vice-campeão: Marcelo Ferreira
55 Campeão: Luis Gambali Vice-campeão: Marcos Gomes
60 Campeão: João Tomb Vice-campeão: Fernando Avancine
65 Campeão: Amadeu Façanha Vice-campeão: Luiz Heeren
70 Campeão: Dennis Marcondes Vice-campeão: Luiz Percival
75 Campeão: Hayrton Ferreira Vice-campeão: João Tramontin
85 Campeão: Aderson Carvalho Vice-campeão: Nilo Moreira

FEMININO (S IMPLES)
50 Campeã: Renata Gomes Vice-campeã: Maria do Carmo Righi
60 Campeã: Dora Arner Vice-campeã: Elisa Prata da Silva Lopes
70 Campeã: Altea Abiko Vice-campeã: Regina Fontaneli
75 Campeã: Sandra Libman Vice-campeã: Maria Helena Gurgel Arduino
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Nos primeiros dias do mês, vários 
setores do Clube organizaram eventos para 
homenagear as mães da Família Iatista.

O Centro Infanto Juvenil do Iate 
realizou, no dia 1º de maio, o “Dia das 
Mães no Ciate”. O evento contou com 
diferentes atividades e jogos e fez a 
alegria das mães e seus pequenos.  

A cantora e pedagoga Ana Sheila fez 
a apresentação inicial logo após o café 
da manhã. Também esteve presente a 
cantora mirim e ex-participante do The 
Voice Kids, Letícia Alves, que performou 
como atração especial. 

“Agradecemos a participação de 
todos os presentes no nosso tradicional 
encontro de Dia das Mães. São momentos 
muito importantes para celebrar o amor 
e integrar a Família Iatista. Felizmente, 
pudemos retomar essa atividade do nosso 
calendário atual, sempre preparada com 
muito carinho”, declarou o Presidente do 
Ciate, João Lima Bastos.

Eventos celebraram o Dia das Mães
HOMENAGENS ÀS MÃES

Ainda no dia 7, a Vice-Diretoria 
de Esportes Aquáticos preparou uma 
manhã especial para as mamães das 
equipes de natação.  

Após a caminhada pelas 
dependências do Clube, as famílias 
saborearam um lanche e todas as mães 
receberam uma rosa.

Também no último sábado, a 
“Maratona de Dança” da Academia reuniu 
toda a família para dançar e celebrar a 
data  com muita animação. 

No dia 7, a Diretoria de Esportes Náuticos organizou um dia especial com as 
turmas da Escola de Vela do Iate. O evento foi realizado na Prainha Norte, e foram 
efetuadas disputadas amistosas de SUP e caiaque, além de um passeio de vela para 
todos os participantes. Ademais, os presentes ainda se serviram de espetinhos com 
guarnições, sucos, refrigerantes e água.
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No próximo sábado, 21, 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. 

Ao todo, participam da competição 
248 nadadores, dos quais 77 são sócios 
do Iate. “O número de Iatistas é o dobro 
da edição anterior, um recorde na história 
da Copa. Estamos muito felizes com o 
crescimento do time, fruto do trabalho 
dos professores Klayton Negrão e 
Guilherme Rabelo”, comenta Ignez David, 
Diretora de Esportes Individuais.  

Em virtude da realização do evento, a 
Diretoria de Esportes Individuais informa 
aos sócios que, a partir das 13h, as raias 
5, 6, 7 e 8 da piscina semiolímpica I 
(descoberta) estarão reservadas para 
o aquecimento e soltura dos atletas. 
Em seguida, a partir das 14h, a piscina 
semiolímpica II (coberta) será totalmente 
destinada às provas.

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 (três) 

Os atletas da equipe de natação, 
acompanhados da técnica Mariel 
Carvalho, estão no Rio de Janeiro, onde 
participam da segunda edição da Copa 
das Federações. 

 A competição começa termina neste 
sábado, 14, nas piscinas do Vasco da Gama, 
e reúne os nadadores das categorias 
infantil até a sênior.

A equipe do DF é composta por 40 
atletas e, ao todo, o torneio recebe 313 
nadadores de onze estados.

Recorde de Iatistas 
na XIV Copa 

Comodoro Master

Convocação de sócios inscritos 
na lista de espera da natação

Iate presente na 
Copa das Federações

NATAÇÃO

dias úteis para efetivar a matrícula. Nesse 
caso, o responsável terá até às 18h do 
dia 18 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.

KIDS 1 (4 ANOS)
ANDRÉ BOREM LOUREIRO CECÍLIA CHIODI DAL COL

EMÍLIA DE OLIVEIRA MEIRELLES GUSTAVO PEARSON GUIMARÃES

HELENA SANTOS FEITOSA ISABELLE CARVELO CALIXTO

JOÃO RICARDO LIMA PIERRE LUCAS LEMOS HOMEM BACKER

LUCAS GALENO MARQUES VALENTE LUCCA FERRER MACHADO

LUÍSA TELES MARTINS MARIA CLARA MARTINS VERSIANI

MEL FERRER MACHADO MURILO FERNANDES SALVADOR

RICARDO TEIXEIRA FRANCISCO SANTIAGO ALCÂNTARA FALLEIROS

VICTOR DALCANALE ROSA

KIDS 2 (5 E 6 ANOS)
ARTHUR CÉSAR CLEMENTE CHACON PAES BERNARDO LEAL ZARDI
CECÍLIA DE OLIVEIRA MENEGAZ DAVI LUCCA GOMES JALES
DONATELA DE MELO KAWANO FRANCISCO NEIVA DANNA
GABRIEL CASTELLO BRANCO DIAS GABRIEL HENRIQUE DE PAULA MENDONÇA
GABRIELA BARROSO MARQUES GUILHERME REIS RIBEIRO
ISABELA BITTENCOURT FLEURY ISABELA PERES MOLLO
ISABELA QUEIROZ VELOSO DA MOTA LAURA DAHER BARBOSA
LETÍCIA GUSMÃO DE ARAÚJO MENDES MANUELA BRICHESI CALIGARIS
MANUELA LEMOS DE QUEIROZ MIRANDA MARIA CLARA VIEIRA ATHAYDE
MARIA LUÍSA BORGES DA NÓBREGA MARIANA JUNGBLUTH SUXBERGER
MATHEUS DE ALARCÃO CUNHA C. MENDONÇA PEDRO CASTELLO BRANCO DIAS
PEDRO LIMA MALOSSO PEDRO VIDAL VIEIRA BANDEIRA
SOFIA PELLIZZARO BARBONI THIAGO BROMBERG GOMIDE
VÍTOR FERNANDES ABOU LETAIF

KIDS 3 (7 A 8 ANOS)
ANA CAROLINA MOTTA DE CASTRO DAVI DINIZ LUNA

HELENA CARDOSO DE SOUZA BIASI HENRIQUE DE QUEIROZ VELHO MACHADO

ISABELLA MARIA P. DE OLIVEIRA A. LACERDA JOAQUIM DE ALMEIDA MALULY

JORGE CHAIBUB SECUNHO KAREN RECHSTEINER MAIA

LUCAS LOBATO AMARAL MONTENEGRO VALENTINA KLEIN DINIZ

PRÉ- MIRIM (2014)
ANNA LUIZA MESQUITA GARCIA BIANCA NEPOMUCENO CYSNE REGINATTO
BRUNO LIMA ANDERS BRASIL EDUARDO BROMBERG GOMIDE
FELIPE MARTINS RODRIGUES GABRIELA PORTO PEIXOTO GARBIM
GABRIELA VIEIRA PELLANDA GAEL ARAGÃO MENDES
IAN SILVA FERREIRA ISABELA DE OLIVEIRA CUNHA
ISABELA NEVES DELGADO BANDEIRA JULIA TITO SALMITO NOLETO
LUCA ROBERTO ROSMO NOGUEIRA LUCAS MENEZES FORTINI
MARIA TERESA ROSMO NOGUEIRA PEDRO BORGES TAVARES
RENATA MEDEIROS DIAS DA SILVA SOFIA RIOS VIANA ETTLIN PETRAGLIA

MIRIM (2013 E 2012)
ARTHUR DE MELO MADRID MAGALHÃES BERNARDO MOREIRA MARTINELLI

CAUÃ NUNES MENDES SILVA GABRIEL TEIXEIRA RAEDER

ISABELA FIALHO PATERNOSTRO NINA VENTURINI DELMONT

PEDRO POMPEU MAYRINK RAFAEL JANVEJA E SILVA CABRAL

RAFAEL NEDEL FISCHER SÉRGIO MENEGASSO MENESCAL

THEO ANDERAOS CASSIS TITO GATTAI RIOS ANDERÁOS

VINÍCIUS FEITOSA FONTENELE
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Na última semana, em um esforço 
conjunto das Diretorias de Operação e 
Logística e de Patrimônio e Suprimentos, 
foram disponibilizadas 73 novas lixeiras 
em várias áreas do Clube.

O investimento de quase 15 mil reais 
faz parte das ações que a gestão está 
implantando relativas ao projeto Lixo 
Zero, com a consultoria do SENAI/DF.

Ainda no escopo do projeto, já foram 
concluídas importantes fases como 
orientações para os concessionários 
na destinação final do lixo produzido; 
treinamentos para a equipe de 
colaboradores da limpeza; e implantação, 
numa primeira etapa, de novas lixeiras 
nas áreas das churrasqueiras.

 Até o final do ano, outras iniciativas 
serão finalizadas como aulas e exposição 
para as crianças do Ciate e uma 
campanha de marketing com o viés da 
sustentabilidade.
Você sabia?

Todas as lixeiras contêm as 
orientações do tipo de descarte que 
podem receber, mas é sempre bom 
associar a cor ao tipo de resíduo:

Novas lixeiras 
em todo o Clube

DOL

O Iate, como grande gerador de resíduos, 
segue as legislações federal e distrital 
pertinentes ao setor. As cores definidas para 
as lixeiras estão em conformidade com o 
que determina a Instrução Normativa Nº 
89/2016 do SLU/DF.

 A sua colaboração, sócio, é muito 
importante para a implantação e a 
certificação do projeto Lixo Zero, 
pois os resíduos, quando recolhidos 
adequadamente, podem ser vendidos e, 
assim, resultar em receita para o Clube.

Azul RECICLÁVEIS Garrafas plásticas, papelão, 
latas, copos plásticos etc.

Preta ORGÂNICOS Cascas de frutas, restos 
de alimentos, palitos etc.

Verde VIDROS Garrafas de cerveja 
ou vinho, potes etc.

Cinza INDIFEREN-
CIADOS

Papeis com gorduras, 
fraldas descartáveis, 
bitucas de cigarro etc.

A Federação Brasiliense de Hóquei 
e Patinação (FEBRAHPA) realizou, 
na estrutura do Iate, os Testes de 
Nivelamento de Patinação Artística. Os 
alunos que pretendem seguir na carreira 
competitiva devem passar nos quatro 
índices de nivelamento para estarem 
aptos a iniciarem nas competições. 

Ótimos resultados nos 
testes de nivelamento

PATINAÇÃO

A estação de recarga de veículos elétricos 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.

Cumpre destacar 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 2 (duas) horas por veículo e é proibida a utilização 
das vagas destinadas à recarga de veículos elétricos por veículos convencionais.

Orientações sobre a 
estação de recarga

GESTÃO

Ao todo, 39 alunos da Escola de 
Patinação do Iate estiveram presentes. 
O time foi preparado pelas professoras 
Caroline Rabelo, Gabriela Pacheco, Inês 
Santiago e Isabela Rachid. 

Os Iatistas participaram de 45 testes e 
obtiveram 42 aprovações. Parabéns a todos!
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Às 10h do dia 21 de abril acontecerá, no 
Salão Social, um workshop sobre gestão 
financeira com o tema “Como investir 
melhor os meus recursos”, ministrado 
pelo sócio Gleysson Fernandes Matos. 

Aproveitando a oportunidade, a 
professora de dança Giulla Melles fará 
uma aula demonstrativa de balé adulto. 
Ela também irá conversar com os 
participantes sobre os benefícios da dança 
nessa fase da vida. 

A inscrição deve ser realizada na 
Coordenação do Emiate, mediante 
qualquer doação (roupas, alimentos, 
brinquedos ou itens de higiene pessoal). 
As vagas são limitadas! Mais informações 
pelo telefone (61) 3329-8745.

Ainda há vagas nos cursos oferecidos pelo 
Emiate de mosaico, com o professor Renato 
Klein, e de violão, com o David Evaristo. 

O mosaico é uma técnica milenar que 
consiste em criar figuras com pequenos 
fragmentos de materiais sobre qualquer 
superfície. 

Entre os benefícios à saúde, o trabalho 
manual promove a diminuição do estresse, 
melhora a função cognitiva e estimula 
a aprendizagem, pois desenvolve a 
imaginação, a criatividade e a coordenação 
motora fina.

Quanto ao violão, além de ser uma 
atividade que gera bem-estar e alívio 
da mente, a prática pode proporcionar  
aumento da capacidade de memorização e 
da coordenação motora; desenvolvimento 
das habilidades para trabalhar em equipe; e 
exposição a diversas culturas. 

Venha viver esta experiência! Informe-se 
e inscreva-se na coordenação do Emiate!

Entre os dias 21 e 24 de abril, aconteceu 
o 1º Vila Open de Beach Tennis FBT 600, 
e os Iatistas não só estiveram presentes, 
como também subiram ao pódio em 
diferentes categorias. 

Confira os resultados:

Manhã 
recheada de 

conhecimentos

Cursos com 
vagas disponíveis 

Grandes méritos 
no 1º Vila Open

EMIATEBEACH TENNIS

MASCULINO
CATEGORIAS CAMPEÃO VICE-CAMPEÃO

Pró/A  Júlio Crosara e Lucas Santa Ana

B  Marcelo Klimkievicz e Bruno Gagliardi

Iniciante  Luiz Baena e Eraldo Júniorv

Sub-14  Lucas Pedra e 
Enzo Bataglini

 Felipe Lopes e 
Felipe Berrogain

50+  Alex Pedra e 
Alexandre

 Marco Lima e 
Wallace Faria

FEMININO

Pró/A  Andrea Valle 
e Letícia

 Camila Almeida 
e Amanda

B  Lilia Ribeiro e Márcia

Iniciante  Elsa Matis e Maria Adriana

Sub-14  Maria Eduarda 
Coimbra e Rafaela

 Gabriela Brant 
e Beatriz Lobo

40+  Dani Belga e 
Cláudia Cavalcante

 Mari Hage e 
Alessandra

MISTA
Pró/A Dani Belga e André Gerhein

B Marcelo Klimkievicz 
e Lilia Ribeiro

Priscila Pincinato 
e Pedro

Sub-14 Enzo Battaglini e 
Rafaela Ferreira

Felipe Lopes e 
Gabriela Brant

40+ Marcelo Klimkievicz e Marcela Veríssimo

Uma agradável noite ao som do grupo 
brasiliense MC Jazz. Esta 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. 

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, já estão à venda no Concierge, 
com o valor de R$ 40,00; enquanto que 
para convidados, estarão disponíveis a 
partir do dia 17 em diante, com o valor de 
R$ 60,00. O atendimento será de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 17h; e aos sábados, 
domingos e feriados, das 9h às 15h. Não 
haverá venda no dia do evento. 

Para acompanhar o show, o cardápio 
estará repleto de saborosas opções, como 
fraldinha desfiada, batatas crumble, pork 
ribs, tábua de frios, coxinhas e quibes. 
Ainda serão servidos drinks com e sem 
álcool, além de sucos, refrigerantes, 
cervejas, vinhos, espumantes e whisky. 

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.

Ingressos à venda 
para o show do 
grupo MC Jazz

CULTURAL
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No último domingo, 8, foi realizada 
a 9ª edição da “Wings for Life World 
Run”, uma corrida global simultânea que 
abrange não só corredores, mas também 
atletas em cadeiras de rodas. Todo o valor 
arrecadado com as inscrições é destinado 
a projetos que estudam a cura de lesões na 
medula espinhal. 

Mais de 30 atletas do Clube de Corrida 
do Iate participaram do evento, com 
destaque para a Iatista Priscila Schubert, 
que somou 24,47 quilômetros percorridos 
e, assim, alcançou a 2ª colocação geral no 
ranking de Brasília.

Bons índices na 
“Wings for Life 

World Run”

CLUBE DE CORRIDA

Projeto gráfico:
Daniel Gazolla

Jornalista:
Carol Sales da Mota – DRT/DF 0011133

Diagramação:
Washington Macedo

(61) 3329-8700

www.iateclubedebrasilia.com.br

Tiragem: 1.500 unidadesRonaldo Vieira Teles
15/05/2022 (Domingo)

Juliano da Cunha Frota
14/05/2022 (Sábado)

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:

Myrian Alves Sobreira Machado, Fabiano Oliveira Mingati, Letícia Gouvea Lacerda Azevedo, Carla Maria de Oliveira Costardi, Fernando Vidigal de Pádua, 
Verônica de Marino Alves, Ana Carolina Silveira de Castro, Virgínia Maria Azevedo Lima Ribeiro, Victor de Melo Costa, Felipe Onei Oppelt, Guilherme Mirray 

Henringer e Mariana Costa Guimarães.
 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.

14/05 - Paulo Roberto Roque Antônio Khouri, 
Dager César de Alencar, Priscila dos Santos C. 
Branco, Ana Lúcia de Alencastro Gonçalves, Selivia 
Rejany Rodrigues Gonzales, Roberto Sant Anna 
Mattos, Márcio Hélio Teixeira Guimarães, Filipe 
Starling Loureiro Franca, Ricardo José Benício 
Valadares, Edmundo Pacheco Gadelha, Marcelo 
Souto Abrantes, Christianne Braga Coimbra, Márcio 
Luiz de Albuquerque Oliveira, Celso Elói de Souza 
Cavalhero e Luísa Wakim Baptista                                                      

15/05 - Fernanda Laisa Navarretti de Souza, Romes 
Gonçalves Ribeiro, Virgínia Lessa César, Cláudia 
Aparecida L. da C. Canto, Lúcia Andréa Pinheiro 
da Costa, Caroline de Oliveira Araújo Sleiman, 
Olímpia de Lourdes Campos Vidigal, Karla Mendes 
de Sousa, Márcia Aquino Tatsch, Rogério Marcos 
Magalhães e Mariana Giacometti Ribeiro Coelho                                          

16/05 - Sérgio Almeida de Souza Lima, Adriana 
Campello de Magalhães Guedes, José Roberto de 

Mello Barreto Filho, Solange de Carvalho Pinto da 
Luz, Renata Simões de Queiroz Dantas, Geraldo 
Felipe de Souto Silva, Kássio Nunes Marques, Agur 
Lopes de Oliveira, Leandro de Azevedo Lima Joffily, 
André Ruelli, César Rodrigues Alves, Fabrício 
Fassheber dos Santos, Cirene Quintiliano da Silva e 
Liana Pedroso Dias Dourado de Carvalho                      

17/05 - Marcelo Flávio Rocha Mendlovitz, Manoel 
Sobral Filho, Márcio Rafael Fonseca da Cunha, 
Marcos Teixeira de Almeida, Thaienne Nascimento 
Fernandes, Edvaldo Aguiar Vasconcelos, Hector 
Valverde Santana, Bruno Oliva Vicente, Michelle 
Sidrim Marrara de A. Lobo, Guilherme Farhat Ferraz, 
Léo Sebastião David Filho, Ricardo Rocha Leite, 
Ricardo Miranda, Luciano Costa de Oliveira, Cesário 
Alves Costa e Rubens Baptista Filho                                                      

18/05 - Túlio Junqueira, Marco Antônio Areias 
Secco, Rafael Lima Ribeiro, Anna Maria Pimentel, 
José Perdiz de Jesus, José Airton de Almeida, 

Isabela Xavier Calixto, Carla Peres Maestrali, 
Leonardo Duarte Pais e Walter Muller

19/05 - Aldir Guimarães Passarinho Júnior, Bruno 
Cesar Oliveira Rodrigues, Henrique Dias Bernardes, 
Beatriz Gomes da Silveira, Gustavo Manoel Salomon 
de Faria, Christiane Samarco R. Cecílio, Nathália 
Perna Mendonça de Freitas, Nuno Henrique Moura 
Nunes Brito, Eduardo Kanan Marques, Maria Josina 
de Abreu C. Campos, Leonardo Peres da R. e Silva, 
Rita Bueno de Paula, Celso Bimbato de Almeida e 
João Lima Bastos                          

20/05 - Alice Gorini, Luís Gustavo Alves de Matos, 
Fernanda de Carvalho Leite Coutinho, Sebastião 
Marques Alonso Gonzales, Luciana Chaves Brasil, 
André Gustavo S. Alves de Souza, Ana Laura Seixas 
Dias, Tainá Giugliani Chaves de Cerqueira, Roberta 
de Aguiar Costa Mascarenhas, Henrique José 
Nabuco de Oliveira Souza e Isabella Cambiaghi 
Vasconcelos 

Desde o mês de abril, a vice-Diretoria de Vôlei tem realizado uma série de amistosos 
com equipes de outras instituições, com o objetivo de manter a equipe focada, com ritmo 
de jogo e trabalhar habilidades táticas. 

Nesse período, já passaram pelas quadras do Iate os times do Viva Vôlei, do Colégio 
Kairós e da ENEC PP4. Segundo o vice-Diretor de Vôlei, Marcelino Calvo, “já notamos uma 
enorme evolução nas equipes Sub-15 e Sub-17 feminino, bem como no Sub-17 masculino”. 

Preparação das equipes
VÔLEI
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