
rock, do blues, do soul e da música pop 
nacional e internacional.

Entre as canções mais conhecidas que 
serão apresentadas estão faixas como Fly 
me to the moon, What a wonderful world, 
Beat it, Every breath you take, Sweet dreams, 
Chega de saudade, Wish you were here, 
Back to black, entre outros sucessos. 

Os ingressos são limitados e já estão 
à venda no Concierge. Para os sócios, 
custam R$ 40,00 e, para os convidados, o 
valor é R$ 60,00. O atendimento para as 
vendas é de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 17h; e, aos sábados e domingos, 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

Sáb. Dom.
Clima NubladoMín.

8ºC
Mín.

11ºC
Máx.

24ºC
Máx.

25ºCFonte: 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

Uma agradável noite ao som do grupo 
brasiliense MC Jazz. Esta é a proposta 
da próxima edição do projeto “Quintas 
Culturais”, que acontece nesta quinta-
feira, 26, a partir das 19h30, na Antiga 
Sede do Iate Clube de Brasília.

Os ritmos da noite terão início com 
as batidas do DJ Wellington e seguirão 
com a apresentação do Grupo MC Jazz, 
composto pela cantora Cleo Monteiro 
e pelo baterista Marcão Britto, além dos 
convidados Moisés Alves, Eladio Oduber 
e Rob da Cunha. 

O MC Jazz é um grupo musical criado 
em Brasília no ano de 2018, que apresenta 
interpretações peculiares de músicas 
minuciosamente escolhidas, com o 
objetivo de embalar os corpos e tocar 
os corações de todos. No repertório, 
standards do jazz americano, algumas 
bossas e releituras de clássicos do 

álcool, além de sucos, refrigerantes, 
cervejas, vinhos, espumantes e whisky. 

“Preparamos um evento especial 
para celebrar o retorno do projeto e 
esperamos todo o Quadro Social para 
desfrutar de uma noite com boa música, 
acompanhada de ótimas companhias 
e cardápio especialmente elaborado”, 
convida o Diretor Cultural e Social, Flávio 
Schegerin Ribeiro.

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 ou pessoalmente 
na Diretoria Cultural.

Limpo

GRUPO MC JAZZ SE APRESENTA NO PROJETO 
“QUINTAS CULTURAIS”



Edição nº 21 • 21 a 27 de maio de 2022
w w w . i a t e c l u b e d e b r a s i l i a . c o m . b r 2

Mesa do Iate já tem data marcada: 4 e 5 
de junho. Os interessados em participar 
podem se inscrever em até três categorias, 
lembrando que o evento é destinado a 
todos os níveis e idades. 

 A competição será no formato de fases 
de grupos, com até três atletas por equipe, 
sendo que apenas dois seguirão para a 
fase eliminatória. Todos os jogos serão 
disputados no estilo melhor de cinco sets.

Preparem-se para o 2º Torneio 
Interno de Tênis de Mesa 

SIPAT mobilizou colaboradoresATO DA COMODORIA AC 034/2022
GESTÃO 2020/2023

ATOS DA COMODORIA

TÊNIS DE MESA

GESTÃO

O COMODORO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso das atribuições 
que lhe confere o artigo 91, inciso II, do Estatuto do Clube, 

RESOLVE:

ESTABELECER a Política do Banco de Horas e Tolerância, nos 
termos a seguir:

Art. 1º - O Banco de Horas será um mecanismo de compensação entre 
as horas excedentes trabalhadas pelo colaborador em determinado 
dia por meio da redução da jornada de trabalho em outro.

Parágrafo único. Cada cargo e função existente no Iate 
Clube de Brasília possui jornada de trabalho definida 
contratualmente, devendo ser observado como parâmetro 
para apuração das jornadas.

Art. 2º - Nenhum colaborador poderá exceder sua jornada de 
trabalho sem prévia autorização do gestor responsável ou Diretor, 
nem poderá requerer compensação de horas não autorizadas.

Art. 3º - A Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos 
disponibilizará mecanismos de controle do banco de horas dos 
colaboradores.

§1º - Uma vez aprovada sua realização, as horas excedentes 
trabalhadas poderão ser compensadas por meio do prolongamento 
do horário de entrada do colaborador, adiantamento de seu 
horário de saída ou aplicação de folgas.

§2º - Toda e qualquer ação de compensação de Banco de Horas 
deverá ser previamente comunicada à DARH, de forma que os 
apontamentos pertinentes de controle e ponto sejam realizados.

§3º - É responsabilidade do gestor direto o acompanhamento e 
controle das horas realizadas por seus subordinados.

§4º - É responsabilidade do colaborador o correto e imediato 
apontamento das horas realizadas.

§5º - O prazo máximo para utilização das horas geradas e creditadas 
em banco será de 6 (seis) meses, devendo ser aproveitadas 
preferencialmente em até 2 (dois) meses após sua realização.

§6º - O período de apuração do banco de horas é semestral 
e deverá considerar o intervalo entre 15 de setembro do ano 
corrente a 14 de março do ano seguinte, e 15 de março do ano 
corrente a 14 de setembro do mesmo ano.

Art. 4º - Nos casos de atrasos ou faltas relacionadas à jornada 
de trabalho por motivo de força maior, tais como greves, 
enchentes, acidentes, entre outros, e que não se enquadrem nos 
critérios de ausências legais, poderá haver abono justificado 
pelo gestor do colaborador.

Art. 5º - O colaborador que, por motivos injustifi cados, deixar de 
cumprir a jornada de trabalho fi xada por faltas e atrasos, poderá 
ter o tempo não trabalhado debitado na folha de pagamento do 
mês subsequente.

§1º - Não serão computadas como jornada extraordinária, nem 
serão descontadas as variações de horário no registro de ponto 
que não ultrapassem 5 (cinco) minutos, respeitado o limite diário 
de 10 (dez) minutos.

§2º - Para as variações de até 10 (dez) minutos diários não haverá 
cômputo, entretanto, caso a variação ultrapasse esse limite, o 
cômputo se dará integralmente.

§3º - A tolerância prevista não caracteriza autorização para 
que o colaborador se atrase diariamente, sendo que se referido 
fato ocorrer rotineiramente poderá ser caracterizada desídia do 
mesmo, passível de sanções.

Art. 6º - O mecanismo de apuração e transporte de horas negativas 
para compensação não poderá ser utilizado como subterfúgio à 
responsabilização do colaborador por faltas injustifi cadas.

§1º - O correto cumprimento da jornada normal de trabalho é 
considerado fundamental, mesmo em regime de Banco de Horas, 
tendo em vista os compromissos e as rotinas das áreas e dos 
departamentos.

§2º - Atrasos ou faltas ocasionais não serão considerados 
problemas graves, tendo em vista que a aplicação do Banco de 
Horas visa criar uma alternativa para essas questões. Entretanto, 
faltas e atrasos recorrentes impactam no atingimento das metas e 
do cumprimento das obrigações das áreas, devendo ser objeto de 
investigação e sanção.

Art. 7º - A utilização do recurso de Banco de Horas deve constituir-
se em alternativa esporádica, onde exista interesse e benefício 
comum ao colaborador e empregador, não devendo ser aplicado 
de forma rotineira, exceto sob conhecimento e autorização da 
direção da área.

Art. 8º - Os colaboradores deverão fi xar datas de compensação 
em consenso com os gestores responsáveis, de forma a prevenir a 
coincidência de diversas compensações simultâneas, evitando-se 
prejuízos operacionais às áreas.

Brasília, 17 de maio de 2022.

FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

ANDRÉ RUELLI
Diretor Administrativo e de Recursos Humanos

DIA HORÁRIO CATEGORIA

4 de junho 
(sábado)

9h Veterano 40+

9h Veterano 70+

10h Divisão Feminina

11h Divisão Kids

13h30 Absoluto (idade livre)

5 de junho 
(domingo)

9h 1ª Divisão

11h 2ª Divisão

13h30 3ª Divisão

As premiações ocorrerão no dia 5, logo 
após as disputas finais, e serão entregues 
medalhas para os semifinalistas de todas as 
categorias, além do troféu para o campeão. 

Para disputar uma categoria, a taxa 
é R$ 50,00; para duas, R$ 70,00; e para 
competir em três, o valor é R$ 80,00. As 
inscrições podem ser realizadas até o dia 
2 de junho (leia o QR code da  imagem e 
preencha o formulário). 

 Confira a programação do torneio e 
venha participar.

Entre os dias 16 e 20 de maio, a 
Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) organizou a Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho (SIPAT), cujo objetivo é orientar 
seus colaboradores sobre a importância 
da prevenção de acidentes, do combate ao 
adoecimento e da segurança e qualidade 
de vida no local de trabalho e fora dele.

Durante a semana, os funcionários 
participaram de várias palestras que 
abordaram diferentes temas como saúde 
mental e bucal, nutrição, acidentes no 
ambiente de trabalho, comunicação e 
gestão financeira.

A programação ainda incluiu passeio 
náutico, apresentação musical, ginástica 
laboral, torneio de futebol, massagem, aula 

de dança e exposição de equipamentos de 
proteção individual (EPIs). 

Nas atividades, os funcionários eram 
recebidos com lanches e houve sorteios 
de brindes variados.
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Neste e no próximo final de semana 

do Ranking do DF da Classe Optimist. Aos 
sábados, as largadas acontecerão às 13h30; 
e, aos domingos, às 9h30.

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

No último domingo, 15, foi realizada 

do Lago Paranoá, 12 veleiros cabinados 
puderam apreciar as lindas cores no 
céu e, em seguida, se admiraram com o 
encantador nascer da lua.

Após a velejada, os velejadores foram 
confraternizar no Espaço Gourmet da 
Náutica, em evento organizado pelo 
sócio Rafael Dietzsch e pelos demais 
colaboradores. No momento da 
integração, foi servido o tradicional pão 
com linguiça. 

Velejada ao Pôr do Sol de Canoagem 
Havaiana, encontro realizado na Prainha 
da Náutica. Na ocasião, os atletas 
participantes iluminaram suas canoas e 
apreciaram o nascer da lua. 

XIV Copa Comodoro 
de Natação é adiada

1ª Etapa do 
Ranking do DF da 
Classe Optimist 

Belas velejadas 
ao pôr do sol

Torneio Guilherme Raulino de Laser 
e Taça George Raulino de Finn

NATAÇÃO

NÁUTICA

TAÇA GEORGE RAULINO DA CLASSE FINN

1º Fernando Boani ICB-DF

2º Renato Moura ICB-DF

3º Daniel Silva ICB-DF

TORNEIO GUILHERME RAULINO DE ILCA 7

1º Bruno Lóssio ICB-DF

2º Johan  Fenselau de Fellippes ICB-DF

3º Felipe Meira ICB-DF

TORNEIO GUILHERME RAULINO DE ILCA 4 

1º Caio Lemos ICB-DF

2º Samuel Caixeta Romero ICB-DF

3º  Mateus Castello Branco ICB-DF

Nos dias 14 e 15 de maio, o Iate 
organizou a Taça George Raulino da Classe 
Finn, em homenagem ao ex-Comodoro, e o 
torneio Guilherme Raulino da Classe ILCA, 
em memória ao ex-Diretor de Esportes 
Náuticos, falecido neste ano. 

 Com vento entre 4 e 9 nós, foram 
realizadas cinco regatas para classe ILCA e 
três regatas da Finn. 

 Confira os vencedores:

O carteado voltou com tudo! Nos 
dias 18 e 19 de junho será realizada 
uma competição interna de truco, a 
qual homenageará o mestre truqueiro 

Homenagem ao mestre 
Procópio de Noronha

CARTAS

Procópio de Noronha Figueiredo 
Sobrinho. As inscrições estão abertas e 
são gratuitas. 

Os jogos terão início a partir das 
9h30, tanto no sábado quanto no 
domingo, e serão disputados no Bar da 
Peteca. As duplas poderão ser compostas 
apenas por sócios ou por um sócio e 
um convidado. Ao final do evento, serão 
entregues troféus para os três primeiros 
colocados. 

Para realizar sua inscrição ou obter 
mais informações, entre em contato com 
Ronaldinho, colaborador da sinuca. 

Em breve, também será organizado 
um campeonato de buraco. Aguardem! 

ADIADA

        Em razão das baixas temperaturas 
registradas nos últimos dias e a previsão de 
que se mantenham neste final de semana, a 
Associação Brasiliense Master de Natação, 
em conjunto com a Diretoria de Esportes 
Individuais, decidiu pelo adiamento da XIV 
Copa Comodoro Master de Natação. 

A nova data das provas será divulgada em breve.
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No dia 13 maio, a noite dos Iatistas 
foi agitada, mais uma vez, pelo “Varanda 
Iate”. A segunda edição do evento musical 
gratuito contou com a presença da banda 
Elas que Toquem, da cantora Dhi Ribeiro 
e da DJ Dani Santos, que garantiram muita 
música boa e animação.

Além do bar com drinks, whisky, vinho, 
vodka, gin, cervejas, refrigerantes e água, o 
Varanda Iate contou com diferentes opções 
de food trucks. 

Os membros da Família Iatista podem 
aguardar pois, no próximo semestre, haverá 
mais edições do “Varanda Iate”.

Segunda edição do Varanda Iate foi um sucesso

SOCIAL
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O Time Brasil BRB está convocado 
para o Sul-Americano 14 anos, torneio 
que reunirá os melhores tenistas do 
continente nesta faixa etária em Armênia, 
na Colômbia, na semana de 6 de junho. O 
torneio é classificatório para o mundial da 
categoria, a ser disputado em Prostejov, 
na República Tcheca, no mês de agosto.

A equipe masculina será composta 
pelo Iatista Pedro Chabalgoity, atual 
líder do ranking da Confederação Sul-
Americana de Tênis; pelo gaúcho Pedro 
Dietrich; e pelo paulista Francisco 
D’Amorim. O capitão dos garotos será o 
treinador do Iate Santos Dumont.

No feminino, o time brasileiro terá a 
presença das paulistas Letícia Marangon 
e  Victoria Barros, além da gaúcha Pietra 

equipe será o sócio Carlos Chabalgoity.

edição do ITF S700 de Brasília teve 
arquibancadas do Iate Clube de Brasília 
lotadas e jogos de altíssimo nível com as 
disputas das categorias mais novas, ou 
seja, 30, 35, 40 e 45 anos.

A competição, que começou dia 9 de 
maio e reuniu 180 tenistas nas categorias 
30 aos 90 anos (e acima), teve 243 jogos.

No sábado, 14, foram conhecidos os 
campeões e as campeãs dessas últimas  
seis categorias do simples.

O Iate parabeniza os tenistas associados 
pela participação no evento, uma das 
maiores competições seniors do mundo, 
em especial ao tenista Rodrigo Starling, 
campeão de simples 35 anos e campeão 
de duplas com o associado Luís Henrique 
Grangeiro na categoria 30 anos. 

Também conquistaram belíssimos 
troféus as associadas Adriana Soares 
(campeã de duplas na categoria 50 anos), 
Simone Gomide e Karla Haje (vice-campeãs 
de duplas na categoria 50 anos), Marilena 
Mendes (vice-campeã de duplas na categoria 
70 anos) e Mário Jimenez (campeão de 
duplas na categoria 40 anos).

O tênis do Iate, mais uma vez, mostra a 
sua força com belíssimos resultados. 

Iatistas no Time 
Brasil BRB

Público prestigiou as finais do ITF Seniors Brasília

TÊNIS

MASCULINO (SIMPLES)
CAMPEÃO VICE-CAMPEÃO

30 Damasceno Malta 
Baptista da Luz Eduardo Haddad

35 Rodrigo Starling Thiago Louzada Ribeiro

40 Antônio Amaro Gustavo Teani

45 Carlos Oliveira José Silva Mota

FEMININO (SIMPLES)
35 Mariana Pettersen Leonara Mazao

45 Laura Prochnow Cristiane Zakharov



Edição nº 21 • 21 a 27 de maio de 2022
w w w . i a t e c l u b e d e b r a s i l i a . c o m . b r 6

Edição nº 21 • 21 a 27 de maio de 2022
w w w . i a t e c l u b e d e b r a s i l i a . c o m . b r 

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 nas seguintes modalidades: 
“natação, polo aquático, squash e tênis 
de mesa”, de acordo com a idade e a 
disponibilidade de turmas. 

Para garantir a matrícula é necessário 
cumprir todas as determinações 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.

 único. Após 
a convocação por e-mail, telefone e 
aplicativo de troca de mensagens, o 
pretendente em lista de espera terá 3 
(três) dias úteis para efetivar a matrícula. 
Nesse caso, o responsável terá até às 18h 
do dia 25 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.

 É gratuita a participação do 
aluno em 1 (uma) modalidade esportiva.

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

 - 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.

Cinco jovens patinadoras do Iate 
foram convocadas para integrar a Seleção 
Brasileira de Patinação Artística para o I 
Jogos Sul-Americanos dos Esportes Sobre 
Rodas. A competição ocorre entre os dias 4 
e 12 de junho, em San Juan, na Argentina.

As vagas foram conquistadas em 
março deste ano durante o Campeonato 
Brasileiro de Patinação Artística 2022. 
“Será uma competição especial, pela qual 
nossos atletas aguardavam ansiosamente. 
Desde 2019 não acontece um torneio com 
a proporção do sul-americano”, revela 
Renata Bauer, vice-diretora de Patinação. 

Os cinco melhores atletas de cada 
categoria foram convocados para a 
competição na Argentina. Representando 
o Iate estão: Lívia Meira (campeã mini-
infantil em Solo Dance e vice-campeã na 

infantil em Solo Dance); Antonella Bauer 
(vice-campeã infantil em Solo Dance); Mell 
Barcelos (bronze juvenil em Solo Dance); 
e Maria Fernanda Ribas (bronze sênior em 
Solo Dance). 

“O Clube tem a tradição de mandar 
atletas para as competições internacionais. 
Para o sul-americano, será a primeira 
participação em um evento fora do país 
para três patinadoras e as outras duas 
já acumulam muitas experiências na 
bagagem”, acrescenta Renata. 

Paralelamente, acontecem as etapas 
da Copa do Mundo de Patinação Artística. 
Maria Fernanda Ribas está em Trieste, na 
Itália, até este domingo, 22; no dia 30, Clara 
Barcelos estará em Paredes (Portugal), 
onde compete até o dia 4 de junho; Mell 
Barcelos e Maria Fernanda Ribas seguem 
para a etapa de Assunção (Paraguai) no dia 
14 de junho. 

A etapa final do mundial será em 
Freiburg, na Alemanha, no mês de agosto, 
oportunidade em que competem os 
melhores colocados de cada etapa.

Convocação de sócios inscritos na 
lista de espera de Esportes Individuais

Cinco atletas 
são convocadas 
para a Seleção 

Brasileira

ESPORTESPATINAÇÃO

SQUASH (ADULTO)

Elisa Queiroz Sousa Júlio César 
Lerias Ribeiro

Karina Rocha Martins Luciana Salim Silveira

Sandoval de Araújo Feitosa Neto

TÊNIS DE MESA (6 A 8 ANOS)

Júlia Guimarães Barbosa Luna Vespúcio 
Levenhagen Mello

Maria Cecília 
Machado Gomes

Pedro Borem Loureiro

TÊNIS DE MESA (9 A 11 ANOS)

Lavínia Pimen-
tel Fernandes

Stella Frota de Novion

TÊNIS DE MESA (12 A 14 ANOS)

Arthur Henrique 
Pinheiro Ishihara

Guilherme de 
Sousa Ferreira

Gustavo Ibiapina Ramos Lucas Dias 
Hayakawa Cunha

POLO AQUÁTICO (8 A 15 ANOS)

Ana Júlia Marinho 
Rodrigues

Antônio Marini Homsi

Felipe Veríssimo Queiroz Guilherme Inácio 
Braga Coutinho

Lucas de Oliveira Isa Luiz Eduardo Marinho 
Rodrigues

Mariana Santa Rosa 
Carsalade Queiroga

Mateus Marini Homsi

Matheus C. F. Bernardes 
de Carvalho

Nicolau Marini Homsi

Pedro Grisi Queiroz Rafael Veríssimo Queiroz

Thiago Landim Paes Leme de Menezes

BABY 1 (6 MESES A 1 ANO)

Giovana Mag-
gioni Oliveira

Manuela Damasco 
do Vale Azeredo

BABY 3 (3 ANOS)

Ana Dias Turchi Bento Astolpho 
Bernardes

Elisa Ferreira Berezowski Heitor Gabriel Jesus 
de Almeida

Luís Otávio Fon-
seca Machado

Luiza Hanones 
Carpaneda

Maria Isabela Pinheiro 
Lage Costa

Maya Monte 
Rosa Oliveira

Miguel Natário Araújo Olivia Lindoso de Araújo

KIDS 1 (4 ANOS)

Antônio Coelho 
Nascimento

Beatriz Izumi Corecha

Elis Teixeira Carvalho Enzo Bottura 
Campos de Pinho

Isabelle Carvelo Calixto Júlia Neves Gabriel

Liz Velloso Kalume Maria Clara Martins 
Versiani

Maria Eduarda Vieira 
X. de Medeiros

Maya Marinho Bardeira

Ricardo Teixeira 
Francisco 

Victor Dalcanale Rosa

Vinícius César Carvalho Honorato

KIDS 2 (5 E 6 ANOS)

Caio Emrich de Assis Daniel Maia Rechsteiner

Isabela Bittencourt Fleury Isabela Queiroz 
Veloso da Mota

Letícia Gusmão de 
Araújo Mendes

Marcelo Tannuri 
Laferte Torelly

Maria Luísa Borges 
da Nóbrega

Matheus de Alarcão 
Cunha C. Mendonça

Pedro Lima Malosso Pedro Vidal Vieira 
Bandeira

Teresa Lobo Machado

KIDS 3 (7 ANOS)

Bento Callil Rua Francisco Mariano 
Mainel Macedo

João Pedro Fer-
reira Alves

Otávio Drummond 
Lemos Capuzzo

Pedro Alexandre 
D’Almeida Cordeiro

Pedro Bastos Roriz Barbo
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O local passou por diversas 
melhorias como novo piso sintético, 
com caimento adequado e sistema 
de drenagem; realocação dos 
equipamentos de ginástica, a fim de 
proporcionar mais espaço para as 
atividades com o professor; bancos 
de concreto com revestimento de 
porcelanato; novo corrimão; pintura; 
e canteiros para as árvores com 
preenchimento de fibra de coco.

Na última segunda-feira, 16, o Emiate realizou a entrega de donativos para quatro 
instituições: Creche Criança Cidadã, Instituto Juntos Pelo Bem, Velejando pela 
Cidadania e Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista (FALE). 

Foram doadas roupas, brinquedos, squeezes, materiais escolares, toalhas, sapatos, 
livros e alimentos. O material é fruto de doações de sócios, das campanhas de 
arrecadação nos eventos do Emiate e do DOL, pelos “”Perdidos e Achados.

Entre os dias 2 e 5 de junho, será 

de Squash do Iate, campeonato exclusivo 
para associados. Paralelo ao evento, nos 
dias 4 e 5, a vice-diretoria organiza o 
Aberto Juvenil, dedicado aos jogadores 
das categorias Sub-17, Sub-15, Sub-13 e 
Sub-11 (masculino e feminino). Haverá 
a entrega de troféus para os campeões e 
vices de todas as categorias. 

Os interessados em participar das 
competições têm até o dia 27 de maio 

  ad edoc RQ o aiel( agav amu ritnarag arap
imagem e preencha o formulário). O valor 
da taxa é de R$ 80. 

Para mais informações, entre em 
contato com a Secretaria de Esportes 
Individuais pelo telefone (61) 3329-8752.

Novo espaço do Viva Mais 
é entregue aos sócios

Instituições recebem donativos
EMIATE SQUASH

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

   Na última segunda-feira, 16, foi 
realizada a inauguração do novo 
espaço de convivência do projeto Viva 
Mais, localizado ao lado da Antiga 
Sauna. Na ocasião, estiveram presen-
tes o Comodoro Flávio Pimentel e sua 
esposa Chris; a Presidente do Emiate, 
Eliete de Pinho Araujo; e os membros 
da Família Iatista.



No início deste mês, a Diretoria de 
Engenharia iniciou uma ampla reforma na 
Piscina do Feijão. 

A obra fez-se necessária em virtude 
de alguns acidentes registrados nos 
últimos meses devido à soltura e quebra 
das pastilhas. Ante às manifestações 
dos sócios e sob pena do espaço ser 
interditado, a gestão, rapidamente, iniciou 
a reforma, a qual deve durar, no máximo, 
90 dias.

O prazo de conclusão da obra decorre 
de diversos fatores, conforme explica o 

Esclarecimentos sobre a reforma da Piscina do Feijão
ENGENHARIA

Gerente  responsável:
Fernando Santiago

Jornalista:
Carol Sales da Mota – DRT/DF 0011133

Diagramação:
Washington Macedo

(61) 3329-8700

www.iateclubedebrasilia.com.br

Tiragem: 1.500 unidades
Marcelo Verano da Silva
22/05/2022 (Domingo)

Maria Cecília Moço
21/05/2022 (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:

Marcela Wander Gonçalves, Ricardo Luiz Blundi Sturzenegger, Flávia Martins Borges, Daniela de Andrade Valadão Linhares, Vladimir de Almeida Leitão 
Linhares e Marcelo Cama Proença Fernandes.

 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.

21/05 - Fernando Sávio Borges Câmara, Eduardo Luiz 
Coimbra Araújo, Diogo Lobo Fleury, Alexandre Matias 
Rocha, Roberta  Augusto Gomes Pereira, Darse 
Arimatea F. Lima Júnior, Luiz Carlos Schimin, Antônio 
Maria C. de Assis Souza, Sílvio Eduardo Machado 
Bonfim, Tarciso Schirmbeck e Marcelo Vaz Junqueira

22/05 - André Valadares Sucupira, Simone Preissler 
Iglesias, José Carlos Casseb Ferraz, Gilvam Batista 
De Carvalho, Larissa Reis Queiroz, Rita Iolane Martins 
Diaz, Ana Maria Portela Romano Cotrim, Clarissa 
Maria Lima Wagner, Sônia Azevedo Dantas, Edward 
Cattete Pinheiro Filho, Idemilson Donizete Mariano 
do Prado, Raquel Resende de Abreu Sousa, Bruno 
Camárcio Lemes e Marcelo Mencarini Lima

23/05 - Rafael Eduardo de Melo Leite, Ruy Parente 
Vianna Filho, João Carlos Nascimento de Pádua, 
Carlos Henrique de Faria, Viviane Tavares Sobral, 
Lourenço Rommel Ponte Peixoto, Simone Neves 
Pereira Cavadas, Oswaldo Cordeiro de P. Castilho, 

César Roberto Pereira Buzin, Patrícia de Aguiar Britto 
e Caroline Juliane Santos Degraf Matheus

24/05 - Sandra Elizabeth Wall, Bárbara Gomes Maltez 
Góes, João Marcos de Werneck Farage, Guilherme 
Monteiro Pessina, Simone Bastos Vieira, Fabian 
Garzon Jaqueira, Mário Sundfeld Júnior e Sofia 
Cristina Adjuto Daher Aranha

25/05 - João José da Silva Neto, André Rodrigues 
Froes, Joanna D’arc Medeiros Augusto, Andreia 
Neves Duarte, Christiane Bernardes de Carvalho, 
Carlos Felippe de Paula Quintanilha, Fábio Farnese 
Dias Martins, Maria Eucy Neves Montenegro, Zeneide 
Josefa da Silva Siqueira Ronei Souza de Machado, 
Sérgio Antônio Ferreira Victor, Fernanda Vilazante 
Castro, Fernanda Sabino Diniz Sousa e Fabrício de 
Alencastro Gaertner

26/05 - Marcelo Augusto Coelho da Silva, Daniel 
Mourão Cysne, Gustavo Serra David, Nice Izabel 

Marques de Queiroz, Luciano Freire Sampaio, 
Camila Naves Abath Magalhães, Carlos José Souza 
de Alvarenga, Heloísa Maria Moraes Rego Pires, 
Hermanny Lima Samuel de Almeida, Marcelo Andrade 
Chaves, Wagner Pessoa Vieira, Juliana Peres de Assis 
Ribeiro de Castro, Evaristo Augusto Pinheiro Camelo 
e Sérvio Túlio Cipriani Andrade

27/05 - Patrícia Azevedo dos Santos Jacinto, Guarany 
Alves Nina, Patrícia Dutra Amaral, Sarah Rubstem 
Sado, Kathia Maria G. Lemos Chaves, Marco Aurélio 
Gabardo, Maria Aparecida de Amorim, Yolanda Maria 
Genova de Mattos, Rodrigo Prado Pigini , Ana Carolina 
Bolognanni de S. S. F. Lobo, Maria Lívia Fortaleza, 
Mara de Campos Kolliker, Rafael Rocha e Benevides, 
Rosa Maria Geaquinto Paganine, Leila de Oliveira 
Coutinho, Aldo Ferreira Neto, Frederico Rosário Fusco 
P. de Oliveira, Lorena Bittencourt de Toledo Lessa, 
Patrícia Bezerra de Mendonça Fernandes e Paulo 
Maurício Rocha

engenheiro Adilson Codeceira. “Temos 
uma piscina com, aproximadamente, 850 

uma manutenção profunda, dado à sua 
antiguidade e valor histórico, mas que, 
justamente pelo passar dos anos, começou 
a apresentar problemas como fissuras, 
infiltrações, soltura e rompimento do 
revestimento em pastilha, entre outros”.

Nesse sentido, os funcionários estão 
fazendo um trabalho minucioso ao 
verificar detalhadamente as pastilhas que 
estão rachadas, soltas e com colorações 

diferentes para serem trocadas, bem como 
a substituição parcial do contrapiso e 
reboco. Ademais, está sendo feita uma 
inspeção na estrutura de concreto para 
identificação de possíveis patologias, 
a exemplo de fissuras, para imediato 
tratamento e correção. 
     Ainda de acordo com Codeceira, será 
feito o rejuntamento de toda a área revesti-
da no intuito de reforçar a fixação lateral 
desses pequenos elementos de cerâmica e a 
impermeabilização da estrutura.    


