“O Iate é, de muito, a sala de visita da nova metrópole”
Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília
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RÉVEILLON DO IATE TRARÁ LUZ E
HARMONIA PARA 2020

O

s ingressos para o Réveillon Luz & Harmonia
2020 já estão à venda, no Espaço Concierge.
Uma das mais tradicionais de Brasília, a festa
do Iate é garantia de uma estrutura diferenciada para
comemorar a chegada do novo ano em grande estilo,
com uma bela e fina decoração e muita fartura.
A cenografia será novamente assinada pelo
badalado arquiteto Ricardo Azevedo, com referências
aos pontos turísticos das principais capitais do país e
com o intuito de transmitir boas vibrações, com alegria,
serenidade, harmonia e paz, para que todos os presentes
iniciem o novo ano com muita energia. A festa trará um
delicioso cardápio desenvolvido exclusivamente pelo
Buffet Rio 40 Graus. A animação ficará por conta da
banda Squema 6, uma mais famosas de Brasília, e nos
intervalos, um DJ convidado vai garantir que ninguém
fique parado! Com vista privilegiada da orla do Paranoá,

a queima de fogos, que será ao som da Bateria Nota
Show.
A festa também oferecerá serviços diferenciados
para maior comodidade dos presentes, como manobrista
e posto médico. Haverá, ainda, a disponibilidade
de berçário para crianças de 0 a 12 anos, com
brinquedoteca contendo sala de jogos em rede, cinema,
vídeos e lanches, pelo valor de R$ 29,00 por criança.
Venha receber 2020 em alto astral no Réveillon Luz &
Harmonia do Iate Clube de Brasília!
VALORES
Sócio

R$ 399,00

Sócio (18 anos)

R$ 199,00

Sócio (Até 10 anos)

R$ 99,00

Familiares / amigo de Sócio

R$ 509,00

Não Sócio

R$ 530,00

Não Sócio (até 18 anos)

R$ 265,00

Não Sócio (até 10 anos)

R$ 170,00

Brinquedoteca

R$ 29,00

CLIMA
SÁBADO

18º C MÍN
32º C MÁX

Parcialmente nublado

DOMINGO

16º C MÍN
29º C MÁX
Sol

Fonte: Inmet

ATO DA COMODORIA

CONCESSIONÁRIOS

ATO DA COMODORIA AC 49/2019
GESTÃO 2017/2020
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso XXII, do artigo 91 do Estatuto do Clube,
R E S O LV E
DESIGNAR o sócio patrimonial Sr. CARLOS ALBERTO SANTIAGO – P/3105; o sócio
patrimonial Sr. FRANCISCO ZENOR TEIXEIRA – P/1805 e o sócio patrimonial Sr.
SIDNEY CAMPOS SILVA – P/2181, para, sob a presidência do primeiro, compor
a Comissão Especial para Revisão e Finalização do Livro 60 anos do Iate Clube de
Brasília.

Alta do preço da carne bovina
ocasiona reajuste nos restaurantes

Brasília, 04 de dezembro de 2019.
RUDI FINGER
Comodoro
ATO DA COMODORIA AC 50/2019
Triênio 2017/2020
O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso XVIII do artigo 91 do Estatuto do Clube,
R E S O LV E
DESIGNAR o Vice-Diretor de Esportes Aquáticos Sr. EDWARD CATTETE PINHEIRO
FILHO, para responder interinamente pela Diretoria de Esportes individuais, no
período de 06 a 15 de dezembro de 2019, por motivo de ausência da titular.
Brasília, 05 de dezembro de 2019.
RUDI FINGER
Comodoro
EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 012/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 14 de janeiro de 2020,
às 15h, no auditório do edifício multifunções, propostas comerciais observando
o menor preço, por lote, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA E
FERRAGEM, buscando a fixação de valores por meio de Ata de Registro de Preços.
O Edital completo e demais especificações estarão à disposição dos interessados no
Setor de Licitações e Contratos, SCEN trecho 02, conjunto 04, de segunda a sextafeira, das 9h às 17h, ou pelo sítio eletrônico www.iatebsb.com.br.
Brasília, 06 de dezembro de 2019.
CELINA MARIANO OLIVEIRA SILVA
Presidente da Comissão

CONSELHO DELIBERATIVO
CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate Clube de Brasília, no uso
de suas atribuições estatutárias e regimentais, C O N V O C A os senhores integrantes
do Colegiado, composto por Conselheiros Natos e Efetivos, com direito a voz e
voto, para as REUNIÕES ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA, previstas no art. 76,
I; e art. 76, II, do Estatuto, respectivamente, a serem realizadas no dia 12 (doze)
de dezembro de 2019, quinta-feira, na Antiga Sede Social do Clube, às 19h, em
primeira convocação, ou, às 19h30, em segunda e última convocação, com a
seguinte ORDEM DO DIA:

Impulsionada pela abertura das exportações para a
China, o preço da carne bovina disparou no mês de
novembro, alta que foi repassada dos frigoríficos para o
varejo. O valor médio do boi gordo subiu 35,5% durante
o último mês, segundo dados do Cepea-USP. Esta alta
de preços da carne também afeta os restaurantes, já que
o insumo para a produção dos pratos e lanches está
ficando mais caro.
Assim, os restaurantes e lanchonetes do Iate passam
a adotar, a partir da próxima segunda-feira, dia 09,
uma tabela sazonal de reajuste de preços nos itens
que trazem carne bovina em sua composição. Haverá
aumento de 17% nos valores dos alimentos que
contenham carne bovina em sua composição, como
pastéis de carne, sanduíches de filé e prato executivo
de filé, por exemplo. O reajuste será de 24% nos itens
e pratos compostos exclusivamente por carne bovina,
como porção de filé acebolado e espetinho de filé.
Nos restaurantes à quilo, a carne bovina deverá ser
pesada em prato separado dos demais alimentos, para
que o reajuste de 24% não atinja os demais itens da
refeição. O Setor de Alimentos pede a compreensão
dos Associados. Apesar de dificultar o momento da
pesagem, tal medida vem para resguardar os Sócios,
para que não sejam onerados além do valor da carne
vermelha.

GASTRONOMIA

Leitão no Tudo de Bacalhau

REUNIÃO ORDINÁRIA
Item único – Deliberar sobre o orçamento do exercício de 2020, estabelecer
contribuições fixas e variáveis e decidir sobre os projetos e os custos das obras
propostos pelo Conselho Diretor.
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Item I – Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo a Decisão n.º 002/2019
da Mesa Diretora, determinada ad referendum do Egrégio Conselho, referente
à prorrogação do prazo, por mais cinco anos, do Convênio firmado entre a
Universidade de Brasília – UNB e o Iate Clube de Brasília, para a concessão de
estágio não obrigatório aos alunos regularmente matriculados nos cursos de
graduação de direito, pedagogia, administração, nutrição, comunicação social/
jornalismo e educação física.
Item II – Deliberar sobre proposta do Conselho Diretor de aquisição/substituição de
equipamentos para a Academia do Iate Clube de Brasília.
Item III - Assuntos Gerais.
Brasília, 27 de novembro de 2019.
ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo
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Neste domingo, dia 09, o restaurante Tudo de
Bacalhau vai servir o famoso “Leitão à Bairrada”, como
prato do dia. A iguaria será vendida por peso, por R$
110,00 o quilo.
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NÁUTICA

Inscrições abertas para a Escola de
Vela 2020

Já estão abertas as inscrições para o 1º semestre de 2020
para a Vela Infantil. A previsão é que as aulas tenham início
em fevereiro. No ato da inscrição, o aluno pode escolher a
turma de acordo com seu objetivo: Lazer ou Competição.
Com o lema “Velejar para a Vida”, as aulas da turma
Infantil de Lazer serão aos sábados, das 14h às 16h45,
e têm como objetivo ensinar a velejar de forma lúdica e
espontânea. Já as aulas da turma Infantil de Competição
serão realizadas aos sábados e domingos, das 9h30 às
12h30, e vêm com o intuito de ensinar a velejar e preparar
o aluno para representar o Iate em futuras competições,
inclusive em outros estados e países. Ambas as aulas são
gratuitas e voltadas para meninas e meninos com idade
entre 7 e 14 anos. Na iniciação, tanto o barco (Optimist)
quanto os materiais e coletes salva vidas, são oferecidos
pelo Iate, sem nenhum custo.
Já as As aulas de Windsurf não terão recesso. Basta ligar
e agendar com o professor Dudu Pedroza, pelo telefone
(61) 99118-0318, e fazer a inscrição na Secretaria Náutica.
Para a Vela Adulto, os interessados podem se inscrever
na lista de espera para as aulas que serão ministradas por
Raquel Aimone e Rossana Ramos. Mais informações pelos
telefones (61) 3329-8747 / 8748.

Taça Joaquim da Silva da Classe
Snipe
Tendo em vista que o evento não foi realizado na semana
passada, conforme previsto, a Taça Joaquim da Silva da
Classe Snipe será neste fim de semana, sendo dia 07 no
Iate e, no dia 08, no CAALEX. O evento é uma homenagem
ao inesquecível “Joca”, marinheiro e Gerente Nacional de
Regatas do Iate Clube de Brasília, falecido em 2012.

Gincana e Acampamento da Escola
de Vela será neste fim de semana

A Diretoria de Esportes Náuticos solicita atenção
especial dos Sócios que utilizam o Setor Náutico, por
conta da realização da Gincana e Acampamento da
Escola de Vela. Serão mais de 50 crianças que estarão
no Clube por 24h consecutivas. O início será no sábado
(07), a partir das 13h, e o encerramento no domingo
(08), por volta das 12h. Assim, algumas embarcações
que se encontram dentro do Galpão de Monotipos terão
que ser movimentados, pois neste local serão montadas
as barracas do acampamento.
Trata-se de uma atividade semestral para integrar
os alunos, responsáveis, professores e dirigentes. Além
disso, o evento é uma confraternização e marca o
encerramento da Escola de Vela Infantil do ano, que será
no dia 08 de dezembro (Turmas A e B).

DIRETORIA MÉDICA

Atendimento médico no período de
férias

Durante o período de férias, de dezembro de 2019
a fevereiro de 2020, o horário de funcionamento do
atendimento médico para os frequentadores do Clube,
para a realização de exames, será de segunda a sextafeira, das 9h às 13h e das 14h às 18h, e aos sábados,
domingos e feriados, das 9h às 13h e das 14h às 17h.
Também são aceitos atestados médicos externos, desde
que expedidos em papel timbrado, com carimbo
e assinatura do médico emitente. Não serão aceitas
cópias.
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GESTÃO

Iate marca presença no Congresso
Brasileiro de Clubes

O Comodoro Rudi Finger participou do Congresso
Brasileiro de Presidentes de Clubes, realizado de 22
a 24 de novembro, em Natal (RN). Realizado pela
FENACLUBES, com apoio do CBC e do SINDI-CLUBE,
este é o maior e mais importante evento do segmento
clubístico no país e reúne presidentes e dirigentes dos
clubes, autoridades e personalidades de destaque, além
de grandes nomes do esporte brasileiro. O evento tem
como foco a excelência da gestão e estimula a integração
e a troca de conhecimentos.

Iate adquire trator mais econômico e
sustentável

No final de novembro, o Departamento de Operações
e Logística recebeu um novo equipamento, um trator
Yanmar Solis Classe 75. Recentemente adquirido, o trator
será utilizado para o transporte interno de materiais,
irrigação e para a realização de serviços pesados com
implementos. Com sistema de filtros antipoluição, o
equipamento é mais sustentável, além de econômico,
pois tem baixo consumo de combustível, e mais eficiente
e mais silencioso, sendo benéfico para os funcionários
que o operam e para os Sócios que circulam nos
arredores. O novo trator substitui o antigo, que tinha
mais de 15 anos de utilização pelo Iate.
Essa aquisição faz parte do trabalho desta Gestão
de trocar e modernizar os equipamentos do Clube
por versões mais modernas, seguras e econômicas,
que atendam melhor às necessidades dos setores que
trabalham em prol da manutenção do Clube.

CULTURAL

Presépio aberto à visitação
Sala de Treinamento e Auditório prontos
para uso

Localizados no Edifício Multifunções, o Auditório e
Sala de Treinamento foram entregues na última semana
e estão prontos para uso. Elas contam com ambiente
climatizado, sistema de som e projeção e capacidade
para 30 e 20 pessoas. Ambos foram pensados para
atender as demandas de treinamento dos colaboradores,
palestras, reuniões com federações e equipes técnicas.

4

JORNAL DO IATE

O Iate Clube, por meio das Diretorias Cultural e de
Engenharia, já começaram os preparativos para tornar o
Natal ainda mais encantador para os Associados e seus
familiares e montaram um lindo presépio, que já está
aberto para visitação, no Iate TV. Confira!
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ESPORTES

NATAÇÃO

Recesso das escolinhas esportivas

Iatista é tricampeã brasileira

O fim do ano se aproxima e as Escolinhas de Esportes
vão entrar em recesso. Nos Esportes Coletivos, as aulas
de Beach Tennis, Vôlei, Futsal, Peteca e Basquete serão
encerradas no dia 30 de novembro. O encerramento
das atividades da Escolinha de Futebol será no dia 15
de dezembro.
Já as escolinhas de Esportes Individuais terão recesso
nos seguintes períodos: Squash, de 20 de dezembro a
14 de janeiro; Tênis de Mesa, de 20 de dezembro a 14
de janeiro; Judô, de 20 de dezembro a 17 de janeiro;
Natação, de 21 de dezembro a 27 de janeiro; Clube de
Corrida, de 21 de dezembro a 01 de fevereiro; Patinação,
de 15 de dezembro a 03 de fevereiro; e Tênis, de 02 de
dezembro a 03 de fevereiro. A Secretaria de Esportes
Individuais reforça, ainda, a importância da renovação
do atestado de aptidão física.

Confraternizações do Vôlei de Areia
e do Futevôlei
Dois torneios vão marcar as confraternizações de
fim de ano dos atletas Iatistas. No dia 07 de dezembro,
sábado, será realizado o Torneio de Confraternização
do Vôlei de Areia, às 9h, nas quadras da modalidade.
As inscrições serão feitas no local do evento.
No sábado seguinte, dia 14 de dezembro, será a vez
do Torneio de Confraternização do Futevôlei, às 9h, nas
quadras da modalidade, na Orla do Lago. Basta chegar
e fazer a inscrição na hora. Participe!

CONCESSIONÁRIOS

Confira o enquadramento
lavagem de carros SUV

para

Isabela David Bressan firmou a posição de melhor
nadadora infantil de 100m Costas do Brasil. Pela 3a
vez, a atleta do Iate venceu a prova em um campeonato
nacional. Desta vez, a vitória aconteceu no Grêmio
Náutico União de Porto Alegre (RS), por ocasião do
Troféu Maurício Beken, nos dias 19 a 23 de novembro.
Essa foi a maior competição brasileira para atletas de 13
e 14 anos, com o recorde de 115 clubes e 639 atletas.
Além do tricampeonato, Isabela foi a 3ª colocada
nas provas de 200m costas e 200m medley. O Iatista
Gabriel Fayad também obteve um excelente 7º lugar nos
100m Peito. Mais dois nadadores do Iate participaram
da disputa: Kenue Teixeira e Samuel da Mota. Sob a
orientação técnica do experiente treinador Vinícius
Ribeiro, os quatro atletas conseguiram reduzir seus
tempos nas provas. O Campeonato Brasileiro Infantil
de Natação – Troféu Maurício Beken – consta no
cronograma oficial da Confederação Brasileira de
Desportos Aquáticos (CBDA) e teve o apoio do Comitê
Brasileiro de Clubes (CBC).

Os preços cobrados pelos serviços prestados no
Posto de Lavagem Automotiva do Iate são categorizados
de acordo com o porte dos veículos. No caso dos
carros utilitários esportivos, SUV (Sport Utility Vehicle),
a categorização, se médio ou grande, estava gerando
muitos questionamentos entre os Associados. Assim,
após minuciosa pesquisa de mercado, com o objetivo de
minimizar esse tipo de questionamento e desconfortos
com o concessionário, o Conselho Diretor definiu,
em Reunião Ordinária realizada na última segundafeira (02), que todos os veículos SUV passam a ser
categorizados como carro grande. Cabe ressaltar que
a diferença no valor cobrado pela lavagem americana
de carro de porte grande é apenas R$ 5,25 a mais do
que o médio. Ambos os valores continuam abaixo dos
praticados no mercado de Brasília. Confira as definições
estabelecidas para a categorização dos carros:
CARRO PEQUENO

Categoria Hatch

CARRO MÉDIO

Categoria Sedan

CARRO GRANDE

Categoria SUV e Caminhonetes
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BEACH TENNIS

Resultados do II Torneio de Beach
Tennis Kids

A Escolinha de Beach Tennis encerrou o ano de
2019 com a realização do II Torneio Interno Kids, no
último sábado (30), com a participação dos filhos dos
Associados. O Torneio foi concebido nos mesmos
moldes de um torneio adulto e contou com a adesão de
40 atletas. As duplas inscritas foram divididas em três
classes: Especial, A e B.
O evento, conduzido pelo Prof. Damásio, contou
com excelentes jogos e mostrou a evolução dos atletas
kids do Clube. O destaque ficou com a dupla Lucas
Bertini Pedra e Gabriel Xavier Borges Benevides Lobo,
que se sagrou campeã da classe Especial. Pela Classe
A, as campeãs foram Luiza Pimenta e Izabella Ribeiro,
seguidas por Manuela Brant e Juliana Brant, e pela
Classe B, venceram Carolina Veloso e Gabriela Brant e
Helena Pimenta e Luíza Damasceno ficaram com o vicecampeonato.

Circuito Brasileiro de Beach Tennis

Entre os dias 26 de novembro e 1º de dezembro, foi realizada
mais uma etapa do Circuito Brasileiro de Beach Tennis, na
AABB. Os atletas do Iate Clube de Brasília obtiveram excelentes
resultados. Na Categoria Fem 50+, Claudia Cavalcante e
Mônica Bontempo foram as campeãs, seguidas por Cecília
Moço e Patrícia Cavalcante. Na Categoria Fem B, as campeãs
foram Alessandra Mattos e Luciana Aragão e as vice-campeãs,
Júlia Vasconcelos e Mônica Bontempo. Na Simples Fem B, a
campeã foi Claudia Carvalho e a vice-campeã, Lilia Ribeiro. Na
Fem PRO, Mari Haje e Fernanda Favilla foram as vencedoras
e Dani Miari e Ale Moura conquistaram o 2º lugar. Elisa
Kemper e Ale Moura foram as campeãs na Categoria Fem 40 +,
seguidas por Dani Miari e Antoniela Stam. Na Categoria Mista
40+, venceram Eliane Oliveira e Swat, e Monica Bontempo
e Elismar Vasconcelos ficaram com o vice-campeonato. Já na
Categoria Masc B, Gustavo Andrade e Daniel Baptista foram
os campeões e Marcelo K e Elismar Vasconcelos, os vicecampeões. Na Categoria masc A, venceram Paulo Kemper e
Pedro Benite.

Para finalizar a grande festa houve, ainda, um jogo de
exibição entre os atletas vencedores da classe Especial
e as atletas vencedoras da classe A, que, sorteados em
duplas mistas, fizeram um jogo eletrizante.

EMIATE

Campanha da Solidariedade
O EMIATE, por meio dos Amigos Voluntários, Sócios
do Iate Clube de Brasília, vem a alguns anos ajudando
instituições beneficentes cadastradas no setor, como
creches, asilos, casas de apoio a portadores do HIV,
entre outros. Este ano, o EMIATE já entregou donativos
a algumas delas. Mas, a campanha continua! Participe
e entregue itens como calçados, roupas, brinquedos,
roupas de cama, roupas de bebê, material de limpeza,
alimentos, na Secretaria do EMIATE, no Edifício
Multifunções. “Toda contribuição será bem-vinda,
ainda mais que nos aproximamos do Natal. Desde
já agradecemos seu apoio que é fundamental para o
sucesso deste trabalho”, disse Eliete de Pinho Araújo,
Presidente do EMIATE.
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EMIATE

Confraternização marca o encerramento das atividades do EMIATE

O EMIATE realizou, na última sexta-feira (29), a sua tradicional confraternização de fim de ano, que reuniu alunos,
Iatistas e amigos. Muito animado, o evento foi abrilhantado pela apresentação do Coral Vox Marias, contou com buffet
e sorteio de brindes.

CONTROLE DE ACESSO DE NOVEMBRO
IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CATEGORIA DE SÓCIOS
01 - Proprietário
02 - Cont. Temporário Especial
03 - Contribuinte Feminina
04 - Usuário
09 - Remido
12 - Usuário Empresarial
80 - Contribuinte Atleta
90 -CIATE (não sócio)
Convites - Sócios
Convites - Churrasqueiras
Convites – Sauna
Convites - Especial (30 dias)
Convites - Eventos
Crachá de Visitantes
Autorização de Embarque
T O T A L
CONVITE ESPECIAL
CONVITES EMITIDOS
QUANTIDADE DE ACESSOS

ESTAT ÍSTICA DE FREQÜÊNCIA
1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO
01 a 07/11
08 a 14/11
15 a 22/11
23 a 30/11
20.196
12.087
12.121
10.146
18
12
22
16
13
19
12
7
5.182
3.351
3.210
3.018
1.305
595
557
438
1.630
233
255
184
87
97
101
91
11
11
1
0
304
247
333
113
445
359
445
500
0
0
0
0
143
95
155
20
75
38
77
56
433
452
535
563
95
75
81
17
29.937
17.671
17.905
15.169
01 a 07/11
08 a 14/11
15 a 22/11
23 a 30/11
12
9
4
9
143
95
155
20
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NOVEMBRO/2019
TOTAL
54.550
68
51
14.761
2.895
2.302
376
23
997
1.749
0
413
246
1.983
268
80.682
TOTAL
34
413
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CIATE

ESPAÇO SAÚDE

Inscrições para Colônia de Férias
começam nesta segunda-feira

Garanta seu ingresso para o Sport Night
Fest

Com tema “Mar de Emoções”, a 55ª Colônia de Férias
do Iate Clube de Brasília será realizada de 05 a 17 de janeiro
e atenderá crianças de 4 a 13 anos. As atividades serão de
segunda a sexta-feira, das 14h às 18h. Haverá oficinas de
Ginástica Rítmica, Ginástica Artística, Robótica, capoeira,
dança, circo, teatro, tênis e música, além de atividades
recreativas nas piscinas, quadras de areia e peteca, show de
mágica, Diversão sobre Rodas (Ônibus Game), brinquedos
e filmes diversificados. Também haverá os esperados
passeios externos para o iFly, casas de festas e Catetinho.
A abertura será no domingo, dia 05 de janeiro, às 11h, em
uma grande festa, no Ginásio de Esportes.
As Inscrições para Sócios começam na próxima
segunda, dia 09 de dezembro, no Espaço Concierge do
Iate, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados,
das 9h às 12h. Para não sócios, a venda terá início no dia
12 de dezembro. Estão incluídos, nas inscrições, camiseta,
mochila e sucos de uva e maracujá.

CIATE vence a Copa Gildo Seixas
2019

Falta apenas uma semana para o evento mais
esperado pelos frequentadores do Espaço Saúde. Estão à
venda, na Academia e no Espaço Concierge, os ingressos
para o Sport Night Fest, confraternização da turma da
Academia, que custam R$ 30 para Sócios e R$ 60 para
não sócios. Os 200 primeiros a adquirirem o ingresso
podem escolher lugar à mesa.
O evento será realizado no dia 14 de dezembro e
promete muita música e gente bonita no Salão Social, a
partir das 22h. A animação ficará por conta do músico
Thiago Coimbra e Banda, com o melhor do pop rock, e do
VJ André. Entre as atrações, também haverá apresentações
de grupos de fit dance e algumas surpresas. O open bar
será especial, com água, chopp, refrigerante e coquetéis
exóticos com vodka Absolut, e diversos petiscos serão
servidos aos Sócios e convidados. No dia do evento, será
necessário apresentar a carteira social para o acesso ao
Salão.

Spa Saúde encerrará as atividades mais
cedo nesta quarta-feira

As equipes Iatistas Sub7 e Sub8 foram as grandes
campeãs da Copa Gildo Seixas, realizada de 03 a 24 de
novembro, no Complexo do Cruzeiro. A equipe Sub7,
composta pelos alunos Artur Rodrigues, Cauã Maia,
Felipe Leite, Francisco Malard, Manuela Delatorres,
Marina Vasconcellos e Rafael Monken, derrotou a
escolinha do Iate por 4x2. Já a equipe Sub8, composta
pelos alunos Arthur Leite, Felipe Yda, João Moreno
Tanure, João Octaviano, Miguel Cupertino, Miguel
Santos e Pedro Britto, derrotou o Sambola por 4x3. O
CIATE parabeniza todos alunos e o professor Wilson pela
grande conquista.
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Devido à realização da confraternização de fim de
ano dos funcionários do Spa Saúde, nesta quarta-feira,
dia 11 de dezembro, as atividades serão interrompidas
a partir das 13h.
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FUTEBOL

PETECA

Final da Copa Integração de Futsal

Iatistas
vencem
Campeonato
Brasileiro de Peteca de 2019

Foi realizado, no último fim de semana, a Final da
Copa Integração de Futsal (Copa União). Na categoria
Sub10, o Iate Clube de Brasília conquistou o vicecampeonato. O jogo foi realizado no Ginásio do Colégio
Marista João Paulo II.

Encerramento
Futebol

da

Escolinha

de

Neste sábado, dia 07 de dezembro, será realizado o
Festival de Encerramento da Escolinha de Futebol 2019,
a partir das 9h, Campo de Futebol. O evento é destinado
exclusivamente aos Sócios e não será necessário fazer
inscrição. Deverão participar do evento cerca de 150
pessoas.

A 31ª edição Campeonato Brasileiro de Peteca foi
realizada na Praia Clube, de Uberlândia, de 14 a 17 de
novembro, com a participação de mais de 200 atletas
das delegações de Minas Gerais, São Paulo, Paraná,
Rondônia, Goiás e Distrito Federal, do mirim ao master.
Os atletas do Iate tiveram grande êxito no competitivo
campeonato e conquistaram o título de campeões
brasileiros, sendo Sebastião Gonzales na categoria
Master 3 e Ennius Muniz, José Ferreira dos Santos e José
Vera Cruz Bezerra Viana, na Categoria Master 4.

Torneio de Peteca comemora os
aniversariantes

Caldas Cup Fut 7

A categoria Sub 10 do Iate Clube vai participar do
Caldas Cup Fut 7, na cidade de Caldas Novas (GO),
de 15 a 21 de dezembro. Os atletas estão preparados
e vão com tudo para conquistar o lugar maior no
pódio da competição. O campeonato contará com
aproximadamente 40 equipes de vários estados do Brasil.

Iate participa de jogo amistoso em
Goiânia
O Iate Clube de Brasília vai participar de um jogo
amistoso na cidade de Goiânia (GO), no próximo sábado,
dia 14 de dezembro. Os atletas Iatistas da categoria Sub
9 vão duelar contra os meninos da base do Goiás Esporte
Clube, nas modalidades Futebol de 7 e Futsal.

No dia 30 de novembro, foi realizado, nas quadras
de Peteca do Espaço Poliesportivo Sul, o torneio da
modalidade em comemoração aos aniversariantes dos
meses de setembro, outubro e novembro. Participaram
do evento, que foi muito animado e divertido,
aproximadamente 40 atletas.
Nas quadras, pela Classe A Rayol e Marlus foram
os campeões e Jaime e Ayrthon ficaram com o vicecampeonato; pela Classe B, o 1º lugar ficou com
Ronaldo e C. Henrique e o 2º com Dudu, Menezes e
Ferreira, e pela Classe C, Hélio, Raul e Fernando foram
os campeões, seguidos por Jaime Bicalho e Porto, em 2º
lugar. Na na areia, pela Classe B, Guilherme e Marcão
foram os vencedores e Víctor, Maurício e Bruno, os vicecampeões.
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SOCIAL

Papai Noel chega ao Iate neste domingo

O Natal do Iate promete uma tarde recheada de
brincadeiras, neste domingo (08), das 14h às 18h, no
Ginásio Poliesportivo. A grande estrela da festa, o Papai
Noel, vai chegar em seu trenó e fará o tradicional cortejo,
saindo da área dos restaurantes abaixo do Salão Social,
em direção ao Ginásio. Ele vai abrilhantar a festa até o
final, para receber os pedidos das crianças e tirar fotos.
Sucesso nos últimos dois anos, o Coral Cantus Firmus
volta ao Iate para o evento e promete emocionar os
presentes com uma bela Cantata de Natal. A apresentação

será a partir das 14h, durante o cortejo do Papai Noel
pelo Clube.
A programação vai incluir, ainda, recreação com
animadores da equipe Sol e Lua, DJ, apresentação de
personagens, brincadeiras em equipe, pintura de rosto,
balão mania e vários brinquedos infláveis. A criançada
também poderá se deliciar na festa com as guloseimas
que tanto amam e que serão distribuídas gratuitamente:
pipoca, cachorro quente, pão de mel, geladinho e crepe
no palito.

NOVOS SÓCIOS
A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Renata De Almeida Pafiadache, Bruna Duarte Habka, Alessandra De Kássia Souza Cavalcante De Lima, Marcia Maria Cassano, Pedro Henrique Alves Garcez, Mariana
Fernandes Pontes, Giuliana Rodrigues Lima, Roberto Gean Sade, Aguinaldo Gomes Ramos, Claudia Mara Pedrosa
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
07/12 - Alexandre Guerreiro Caldas, Marina Silverio
Martins Brito Oliveira, Guilherme Augusto Garisto
Montes, Andre Luis de Oliveira Pedroza, Baelon
Pereira Alves, Antonio Bastos Ramos, Luiz Eduardo
Barros Manara, Francisco Carlos Vaz de Farias, Fabio
Florencio Fernandes, Jeferson Alexander Chaves da
Costa, Tiago Lemanczuk Fraga Caetano, Monica
Andrea Bontempo de Deus Vieira

Eduardo Sa Roriz, Marcio Pinto Braga, Maria Alicia
Muniz Gaspar, Antonio Carlos Bezerra da Mota,
Robson Aurelio Neri, Manoel Rodrigues dos Santos
Neto, Ademar Cypriano Barbosa, Tiago Alvim de Sa
e Benevides, Ricardo Rodrigues Lage

10/12 - Bernardo Leiras Matos, Durval Moraes
de Carvalho Junior, Felipe Nazir El Haje, Juliana
Sabino Diniz de Sousa, Leandro Caetano Pompeo,
08/12 - Juvenal Antunes Pereira, Francisco Milene Goston Nery, Maria Fatima de Carvalho
Alexandre Ribeiro, Ricardo de Queiroz, Walter Pires, Marcelo Teixeira Gallerani, Ricardo Gomes de
Germano de Oliveira, Joanna Marini Vieira Ferreira, Queiroz, Thais Soares Jancoski
Pollyanna Pereira Zoehler Santa Helena, Gustavo
11/12 - Marcio Pinho de Carvalho, Luciano Carvalho
Torrezan Nunes
de Oliveira, Caio Augusto Sitta Fortini, Samir Najjar,
09/12 - Jose Alberto Goncalves da Motta, Denis Jose Agamenon de Andrade Lima, Guilherme Ribeiro
Dutra, Joao Vicente De Sousa Marcal, Sandra Mara dos Reis, Elizabete dos Santos Moraes, Carlos
Fidelis de Souza, Ana Luzia Barbosa Fernandes Hamilton Santana, Jose Raimundo Baganha Teixeira,
Brauna, Bruno Machado Colela Maciel, Luiz Mauro Cesar Alves Lacerda, Leopoldina Cavalcante
DIRETORES DO DIA
07/12/2019 (Sábado)
Jorge Brasil
08/12/2019 (Domingo)
Carlos Alberto Junior
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Barros, Jose Batista da Costa Filho, Humberto Fonseca
de Carvalho, Joao Barata R. Blanco Barroso, Hugo
Costa Gomes, Ana Paula Leite Maia, Gilvan Correia
de Queiroz Filho, Jose Agamenon de Andrade Lima,
Giancarlo Gregorio, Marcos Vinicius Barros Ottoni,
Jose Agamenon de Andrade Lima
12/12 - Alessandro Oliveira da Natividade, Marcelo
Pardellas Cazzola, Cecilia dos Santos Macedo, Eliane
Maria Lopes da Rocha, Ricardo Dias Salmeron,
Getulio Valverde de Lacerda, Francisco Jose dos Reis
Junior, Fabio Assumpcao Ribeiro de L. Rua, Marianna
Lemos Novaes
13/12 - Jorge Luiz de Souza Fortes, Fausto Vieira
Coutinho, Ernesto Freitas Azambuja, Luciane
Quixabeira Zorzin, Renato Pereira de Almeida,
Leticia Horta Barbosa Isoni, Eduardo Freitas da Silva,
Alejandra Nobrega Martinez
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