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Cheio de ritmo, o Divas Dance chega ao
Iate Clube de Brasília

E

las cantam, dançam e se divertem. Indicadas pelo
médico ou pela simples vontade de aproveitar mais
a vida, as mulheres estão cada vez mais encantadas
com o projeto Divas Dance. A cada aula, cada música
dançada ou passo acertado, elas vibram pela nova
conquista.
A dança, além de prazerosa, traz benefícios
para o corpo e a mente e, este, é o objetivo do Divas
Dance. O programa foi criado em Brasília no ano de
2010 pela professora e empresária Roberta Marques,
e é direcionado para mulheres de 50 anos, o que não
impede que as mais novas participem. O Divas tem
como base aulas de dança de ritmos variados e feitas em
grupo de forma muito animada e descontraída.
“É muito importante nós mulheres termos um
momento para extravasar, brincar e dar risadas. O
cotidiano já é tão corrido, precisamos aproveitar da
melhor forma possível”, analisa Roberta. Para Nilma
Melo, coordenadora do Iate Mulher, o Divas Dance
representa bem mais que um simples projeto de dança.
“A integração entre as mulheres Iatistas é o mais
importante. É muito mais que uma simples dança, é um

projeto que enriquece a vida das participantes”, avaliou
ela.
No dia 1º de novembro, aconteceu a primeira
aula do Divas Dance no Iate Clube de Brasília, que
também aderiu ao projeto. Para as Sócias que gostaram
da novidade, estão acontecendo aulas regulares
às segundas, terças e quintas, a partir das 9h30. As
inscrições podem ser feitas diretamente na Secretaria
de Esportes. Venha ser uma Diva você também! Mais
informações: 3329-8752.
Encontro marcado
No próximo dia 15/11 (sábado), às 10h, no Ginásio de
Esportes, o projeto Divas Dance realizará o “Encontro da
Gratidão”. Ao som de hits atuais e flashbacks remixados,
uma grande aula de dança será ministrada com o objetivo
de agradecer os bons momentos vividos em 2014. Para
participar, as únicas regras são vestir branco e contribuir
com um item para a mesa de lanche que será desfrutada
ao final do encontro. As alunas também devem levar
1kg de alimento não perecível para ser doado a uma
instituição de caridade. Contamos com a sua presença!

Atenção Sócios
Informamos que, a partir da próxima segunda-feira (10/11), o restaurante Carpe Diem não abrirá no turno da noite.

CLIMA
SÁBADO

19º C MÍN
31º C MÁX

Possibilidade de tempestade

DOMINGO

19º C MÍN
29º C MÁX

Possibilidade de tempestadea
Fonte: Inmet

GESTÃO

academia

Recadastramento de veículos para
uso do Ponto de Abastecimento
Desde o início do mês de junho passado, o Iate passou
a exigir o cadastramento dos veículos de Sócios para
liberação de abastecimento de combustível oferecido no
Ponto de Abastecimento do Clube, conforme exigência da
ANP. Entre as medidas que a Resolução nº 12 impõe, está a
manutenção de cópia de todos os documentos dos veículos
autorizados a abastecer no local, incluindo, entre outros
documentos, a cópia do CRLV.
O fato é que a cópia do CRLV de alguns veículos
encontra-se absolutamente ilegível, assim como não
houve, nos respectivos documentos, o apontamento do
número do título do Associado, o que impossibilitou um
contato prévio com o mesmo. O Iate informa ao Sócio
que ocorreram algumas falhas em virtude da urgência na
implantação do procedimento, em função do prazo dado
pela ANP.

ADMINISTRAÇÃO

Areias do Iate
O Iate Clube de Brasília, por ser uma área de preservação
ambiental, uma vez ou outra recebe “visitas” inusitadas
como gatos, saruês e capivaras, por exemplo. Visando a
conservação da areia situada em diversos locais do Clube
para a prática de esportes, o Iate intensificará o tratamento
da mesma.

PATINAÇÃO

náutica

Equipe promove confraternização de
fim de ano

Resultado da Taça Cri-Cri de Snipe

natação

No último final de semana, os velejadores da Classe
Snipe homenagearam o velejador Cezar Castro, grande
incentivador da vela em Brasília. Neste Campeonato, que
já faz parte do calendário do ICB há mais de 10 anos, foram
realizadas duas regatas no sábado e mais duas no domingo.
Após intensas disputas, sagrou-se campeã a dupla formada
por Lucas Gama e Matheus Steytler, seguidos de Felipe
Rondina e Luis Felipe Boani na segunda colocação, e Lúcio
Macedo e Marcos Henrique dos Santos em terceiro lugar.
O próximo desafio dos velejadores será o Torneio Joaquim
Silva, nos dias 29 e 30 deste mês, aqui no Clube.

Iate é representado no 62º Jogos
Universitários Brasileiros

Campeonato Mundial Feminino da
Classe Snipe

Será realizado no Iate Clube de Brasília a 4º Mostra
Coreográfica, seguida de uma incrível Roller Party com
muita música e iluminação especial. O evento consiste
na apresentação de coreografias e figurinos feitos pelos
próprios alunos. A confraternização acontecerá no dia 28
de novembro, a partir das 19h, no Rinque de Patinação. A
inscrição é gratuita e vai até 14 de novembro (sexta-feira),
no Rinque. Venha participar!

Começou nesta terça-feira (5/11), em Córdoba/
Argentina, o Campeonato Mundial Feminino da Classe
Snipe, com a presença da dupla Raquel Aimone (ICB/DF)
e Mariana Peccicacco, de São Paulo. Estamos na torcida
pela nossa atleta e sua proeira.

Campeonato do DF de Veleiros
Cabinados

Os Associados que porventura estejam impedidos de
abastecer em virtude do fato descrito acima, o Iate Clube
pede a compreensão e solicita que procurem a Secretaria
Social para refazer os devidos registros, evitando assim
contratempos futuros e possibilitando a melhor prestação
no serviço de abastecimento. Mais informações: 33298715.

Neste final de semana (8 e 9/11), realizaremos a 2ª
Etapa do Campeonato do DF de Veleiros Cabinados (RGS
e SMP2), com largadas previstas para as 14h no sábado
e 10h no domingo. Não percam o belo espetáculo nas
nossas águas!

social

A desinfecção que era realizada uma vez no mês, agora,
será de 20 em 20 dias. O procedimento envolve a aplicação
de produtos químicos que eliminam possíveis bactérias
e, consequentemente, evita a proliferação. O processo é
simples e não oferece risco algum à saúde humana.

esporte

Atletas representarão Iate em torneio
de vôlei no RJ

O atleta do Iate Clube Guilherme Miranda Rabelo
conquistou duas medalhas no 62º Jogos Universitários
Brasileiros (JUB’s), que está sendo disputado em Aracaju/SE,
no período de 29 de outubro a 9 de novembro. Guilherme
foi medalha de prata na prova de 100m costas e bronze nos
200m costas.

truco

Torneio de Truco homenageia
Fernando Boani
Bem quisto pela família Iatista, Fernando Boani Paulucci,
atualmente Benemétrio e Conselheiro Nato, tem presença
forte no Iate Clube de Brasília. Sócio há 47 anos, Boani
já passou por diversos setores, sempre contribuindo com
questões que visam a melhoria do Clube.
Como forma de agradecimento, o Iate preparou um
Torneio de Truco em homenagem aos seus 80 anos. “Me
dediquei muitos anos ao Iate, principalmente à Náutica e
ao carteado. Sendo assim, toda homenagem é importante,
significa tudo aquilo que as pessoas fizeram e, agora,
recebem de volta”, agradece Boani.

A equipe feminina de Vôlei irá representar o Iate Clube
de Brasília no Campeonato Master da modalidade em
Saquarema/RJ, entre os dias 11 e 16 de novembro. Como
preparação para o certame, a equipe disputou e conquistou
a 3º Etapa do Campeonato Brasiliense, realizado no Ginásio
do Núcleo Bandeirante. Na categoria 40 anos, o Iate foi o
grande campeão, enquanto que na categoria 35 anos, ficou
com o vice-campeonato. Parabéns e boa sorte às Iatistas!
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Para o filho, o Conselheiro Fernando Boani Paulucci
Júnior, a homenagem ao Benemérito significa “festejar
quem há décadas vem se dedicando ao Iate e, aqui, criando
filhos e netos”.
O evento acontecerá nos dias 29 e 30 de novembro, a
partir das 10h, no Espaço Poliesportivo Sul. As inscrições
podem ser feitas na Secretaria de Esportes e no Espaço da
Sinuca.

Preparativos para disponibilização de
vagas para pranchas e caiaques
Tendo em vista a fase final dos trabalhos para
ampliação de vagas para pranchas e caiaques, nos
galpões localizados na “Prainha” da área norte do Clube,
a Diretoria de Esportes Náuticos solicita aos Sócios
que estão na lista de espera, que enviem para nautica@
iatebsb.com.br fotos do material (casco e acessórios),
bem como todas as especificações, tais como marca,
modelo, cor predominante, tamanho (comprimento e
largura), acessórios (remo, quilha, capa, vela, mastro,
etc.) e nº de série, se houver. Com isso, buscaremos o
melhor atendimento para todos os interessados.

tênis

Iate Clube é representado em
Salvador
A tenista Bruna Giebaili, com sua parceira Gabriela
Mascarenhas, foi campeã na Categoria 12 anos feminino
da Bahia Juniors Cup. O torneio ocorreu em Salvador, na
semana de 20 a 25 de outubro. Bruna faz parte da equipe
do técnico Dumont e vem aprimorando cada vez mais seu
desempenho. O Iate Clube parabeniza nossa atleta por
mais uma conquista!

curtas

Engenharia
Nos dias 10, 11 e 12 de novembro, a Piscina da Baleia
ficará fechada para manutenção. Após este período, o local
volta a funcionar normalmente.
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Nos dias 14 e 15 de novembro será realizado no Iate Clube de Brasília o Festival Cultural e Gastronômico, no Salão
Social, das 15h às 0h. No evento, que promete agradar a todos, Sócios do Iate terão 20% de desconto nas palestras
pagas. Para àquelas de entrada franca, os ingressos deverão ser retirados na recepção 15 minutos antes do início de cada
conferência. Bebidas e alimentação estarão à venda no Salão Social. Venha participar você também!

NOVOS SÓCIOS
A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Daniel Carpovicz Botelho, Jenaina Leite Barros Castro, Aroldo Crossara Lettieri, Rafael Teixeira Coimbra, Alexandre Pedrosa Pinheiro
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 normas que regem o convívio social.

ANIVERSARIANTES
Alexandre Pedrosa Pinheiro, Gustavo Santos de Souza, Ana
Helena Freire Cotta, Raquel Resende de Andrade, Marco
Allan Carniello Fonseca, Luiz Augusto Almeida de Castro,
Cilene de Paula Galvão Costa, Vanessa Gomes Malheiros,
Márcia Regina Coser, Júlio Marcelo de Oliveira, Roberto
Blois Montes de Souza, Sérgio Aurélio Branco Gonçalves,
José Maria Duarte Neto e Victor Alexandre de Medeiros
09/11 Elver Arrais Bastos, Austen Fernando Gonçalves Lucafo.
Branco, Eduardo de Almeida França, Aloysio Campos
da Paz Júnior, Luciana Raouf Merheb Germano, Marcelo 11/11 Marcus Edrisse Pessoa Pinheiro, Carlos Eduardo
Geoffroy Zeraik Veiga, Rogers Luís Cunha Pereira, Rosana Martin Mandarino, Maurício Cima de Souza, Jadson
Moura Velho Rocha de Souza, Rodrigo Adler de Assunção, Fernando Ramos de Oliveira, Hélio Marcos Prates Doyle,
Luiz Gonçalves da Motta,
Flávio André Luís Ferreira Guimarães, Adelmar de Miranda Torres,
Moisés, José Maurício de Lima Júnior, Cláudia Maria Freitas Maria Letícia Tamer Godinho, Luís Fernando Machado e
Abate, Ana Cristina Sant Anna Vieira e Daniel Carsalade Silva, Dalmo Ney Gonçalves, Francisco Sérgio Rodrigues
de Almeida, Francisco Antônio Rodrigues Lima, Oscar
Queiroga.
10/11 Rodrigo de Abreu Jayme Guimarães, Francisco Luís de Morais, Paulo Levenhagem Mello Filho, Ricardo
Alves de Amorim, Roberto Paulo Timponi Júnior, Gislayne Ramagem S. de Matos, Márcia Carvalho Braun Chaves e
Gonzaga Machado, Rogério Luís Borges de Resende, André Nogueira de Miranda P. Pinto.
08/11 Eduardo Barcellos Lemos, Fernando Antônio Muniz
Lima,
Fernando Augusto Miranda Nazaré, Mariana
Cantanhede de Almeida Abreu, Leandro Freire Sampaio,
Eduardo de Vilhena Toledo, Elizabeth Maria de Lima, Pedro
Lício Gomide, Luciana de Azevedo Santos de Oliveira
Antônio José Teixeira e Adriana Cordeiro da Rocha.

DIRETORES DO DIA
08/11/2014 – Sábado
João Alfredo Uchoa
09/11/2014 – Domingo
Alarico Jácomo
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12/11 George Raulino, Manuel Ronaldo de Oliveira
Simeão, George Raulino,Olavo Gonçalves Diniz Júnior,
Bruno Gontijo Nóbrega, Carmen Dolores Cardoso Bastos,
Luciana Name Marins, João Luís Grando, Hélio Fausto de
Souza Júnior, Humberto Luiz Marquez Marchesi, Telma
Rosana Alkimin e Túlio Gualda Agnesini.
13/11 Francisco Burjack Maranhão Gomes, Wanessa
Martins Alves Sedlmayer Antônio César Alves de
Albuquerque, Danielle Godoy Garcia Coelho,
Regina
Fatima de Souza Cruz, Lívia Soledade Ferreira Lima, Suzana
Silber Zambelli, Fause Nabil El Haje, Roger Honório
Meregalli da Silva, Eni Maria Dutra de Araújo e Lincoln
Princivalli de A. Campos.
14/11 Sandra Jeanne Neves Soares, Carlos Antônio Velho
Machado, Getúlio Américo Moreira Lopes, Simon Pitel,
Rodrigo Chaves da Silva Batista e Denis Martins.

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e Marketing
Projeto gráfico: Glêves Campos
Reportagem: Karina Portela, Tácido Pries e Talita Motta;
Diagramação: Washington Macedo – Setor de Clubes Esportivos Norte, trecho 2, conjunto 4, Brasília-DF
(61) 3329-8700; Tiragem: duas mil unidades – www.iatebsb.com.br
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