
“Brasília, Cidade Céu 

Rainha do Planalto, cada vez te quero mais, 

Linda capital da paz! 

Céu sempre céu  

Noites prateadas, 

Dias de sol, 

Tardes douradas, 

Tu és o verdadeiro coração do meu País,  

Brasília capital feliz!” 

 

 

Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional 2017 

Patinação Artística 

 

 
Realização:  



 
 

Bem –Vindos à Brasília!  

 

Célebre por suas linhas modernas e desenho futurístico, Brasília é um estudo de 

planejamento urbano de Lúcio Costa e arquitetônico de Oscar Niemeyer a céu aberto. 

Onde era um deserto apenas cinco anos antes de sua inauguração, hoje há prédios 

inovadores e monumentos imaginativos, desde a hiperboloide Catedral de Brasília e a 

paisagem lunar do Complexo Cultural da República até a caixa de vidro do Palácio da 

Alvorada. 

 

Com boas opções de turismo, o passeio pelos monumentos da Esplanada dos Ministérios, 

projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, são obrigatórios. Uma das atrações mais visitadas 

da capital é a Catedral Metropolitana de Brasília, além da arquitetura, chamam a atenção 

o vitral de Marianne Peretti e as esculturas de anjos penduradas no teto, de Alfredo 

Ceschiatti.  (visitação: segunda-feira: de 8h às 16h30; terça e sexta-feira das 10h30 às 18h; 

quarta, quinta, sábado e domingo das 8h às 18h). 

 

A próxima parada fica a cerca de um quilômetro da igreja, no sentido Praça dos Três 

poderes: o Palácio do Itamaraty. Sede da chancelaria brasileira, o local pode ser visitado 

em turmas de passeios guiados agendados na recepção. O visitante percorre o interior do 

palácio e pode conhecer um pouco da história do País por meio de objetos e obras de arte.  

 

Ao sair do Itamaraty, já é possível ver o edifício do Congresso Nacional, que pode ser 

visitado. Atrás da sede do Poder Legislativa fica a Praça dos Três Poderes, que também 

abriga o Palácio do Planalto, sede do Executivo, e o Supremo Tribunal Federal. É na praça 

que fica outro dos símbolos mais emblemáticos de Brasília: a escultura Os Guerreios, do artista 

Bruno Giorgi, mais conhecida como Dois Candangos. 

 

Na praça também está localizado o Centro Cultural Três Poderes, um conjunto de três 

monumentos: o Panteão da Pátria Tancredo Neves, Espaço Lúcio Costa e Museu Histórico 

de Brasília. O panteão foi criado para homenagear os heróis nacionais, ou seja, aqueles 

brasileiros que possuíram ideais de liberdade e democracia. (visitação: terça à domingo das 

9h às 18h). 

 

O Museu Histórico de Brasília (Museu da Cidade) é o mais antigo da cidade e tem por 

objetivo preservar os trabalhos relativos à história da construção da capital, com exposição 

permanente com inscrições históricas, transcritas em braile e inglês. (visitação: de terça-feira 

a domingo das 9h às 18h). 

 

Já o Espaço Lúcio Costa é uma homenagem ao urbanista que projetou a cidade. É uma 

construção subterrânea que abriga no seu interior a Maquete de Brasília e uma galeria onde 

se encontram expostas cópias dos croquis e do Relatório do Plano Piloto. (visitação: terça à 

domingo das 9h às 18h). 

 

Outras atrações são: a Torre de TV, que conta também com uma feira e uma fonte luminosa; 

Planetário de Brasília; Praça do Buriti, onde fica o Palácio do Buriti, sede do governo local de 

Brasília; Memorial dos Povos Indígenas; Memorial JK; Praça do Cruzeiro; Catedral Militar 

Rainha da Paz; Parque da Cidade Sarah Kubitschek (excelente para caminhadas); Santuário 

Dom Bosco, na quadra 702, da Asa Sul; a Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, na entrequadra 

da 307/308 Sul; e Pontão do Lago Sul. 

 

 

 



 
 

Campeonato Brasileiro de Patinação Artística e Torneio Nacional 2017 

 

Local: Iate Clube de Brasília 

Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 2 - Conjunto 4, SMI - Asa Norte, Brasília - DF, 70800-

120 

 

Fundado oficialmente junto com a nova capital do país, em abril de 1960, o Iate Clube de 

Brasília desde a sua criação, em 1959, figura como uma das mais tradicionais associações 

social, cultural e esportivas do país. Localizado no Lago Norte, cresceu junto com o Distrito 

Federal, com uma área de 150 mil metros quadrados. 

Diariamente, uma série de atividades esportivas, culturais e sociais são promovidas no Iate 

Clube. São oferecidas 14 modalidades esportivas, além de academia, sauna, massagem e 

Salão de Beleza. 

Destaca-se, principalmente, pela qualidade de lazer e entretenimento que oferece aos 

associados. O campus do Iate Clube conta com uma das maiores áreas verdes entre os 

clubes do Distrito Federal, que motiva o permanente cuidado com as espécies de fauna e 

flora, bem como a gestão responsável dos resíduos, com ações de reciclagem e descarte 

adequado.   

 

Estrutura 

 Ginásio Poliesportivo 

 

O Ginásio do Iate foi originalmente projetado por Oscar Niemeyer e foi inaugurado em 

29/01/1961, com área aproximada de 2.500 m². Foi, então, palco de grandes bailes de 

carnaval e sediou importantes eventos esportivos, como o Campeonato Brasileiro de 

Voleibol Master 30+ e o Sul-Americano de Patinação Artística. 

 



 
 

Uma ampla reforma e adequação do ginásio, finalizada em 2015. Diversos itens foram 

pensados para torná-lo referência em Brasília na prática esportiva e no lazer, como por 

exemplo, o uso de telhas especiais, refletores em LED com maior eficiência energética, 

vestiários reformados, novo piso com dimensões que permitem uso por todas as 

modalidades de quadra, arquibancadas novas e adaptadas para receber cadeirantes e 

sistema de som que permite a realização de eventos esportivos e culturais com eficiência. 

 

 
 

 Rinque de Patinação 

Inaugurado em setembro de 2014, o rinque de Patinação Artística do Iate Clube é 

equipado exclusivamente para a modalidade.  

 



 
 

O Rinque estará disponível para aluguel durante o Campeonato. Horários e valores serão 

repassados posteriormente. 

 Alimentação 

O Iate Clube de Brasília oferece várias opções de alimentação: 

 Restaurante do Farol – Pratos Executivos 

 Bar do Tênis – Pratos Executivos 

 Bar Veleiro – Pratos Executivos, Salgados, Sanduiches e espetinhos 

 Restaurante Vento em Popa – Buffet por kilo 

 Restaurante Carpe Diem – Buffet Completo, Buffet de Saladas e Buffet de 

Massas 

 Crepe Cores e Sabores – Crepes, Pratos Executivos e Massas 

 

Hotéis 

Brasília oferece uma variedade de hotéis, pousadas e flats. Para o campeonato temos 

convênio com os hotéis listados abaixo. Lembrando que estes estão localizados próximos ao 

local do campeonato e entre shoppings com praça de alimentação e lazer.  

Hotéis Single Double Triple  

1. Kubitschek Plaza* 

SHN Quadra 2, Bloco E, Asa norte, 

Brasília, CEP 70322-902 (61) 3319-3543 
www.plazabrasilia.com.br  

Standard 197,00 197,00 - 

Superior/Luxo 255,00 255,00 
- 

2. Manhattan Plaza* 

SHN Quadra 2 Bloco A - Asa Norte, 

Brasília - DF, 70702-900 
(61) 3319-3543 
www.plazabrasilia.com.br 

Superior/Luxo 175,00 205,00 243,00 

3. St. Paul* 

SHS Quadra 2 Bloco H, Asa Sul, Brasília, 

CEP 70322-902 
(61) 3319-3543 
www.plazabrasilia.com.br 

Standard 165,00 188,00 211,00 

4. Brasília Palace* 

SHTN Trecho 1 Conjunto 1, Brasília, 

CEP 70800-200 
(61) 3306-9100 
www.plazabrasilia.com.br 

Standard 199,00 199,00 - 

Superior/Luxo 219,00 219,00 - 

5. Mercure Lider 

SNH Quadra 5 Bloco I - Asa Norte, 

Brasília - CEP 70705-912 
(61) 3426-4000 

www. mercure.brasilia.accorhotels.com/ 

Classic 219,00 219,00  

Suíte Junior 289,00 289,00 289,00 

6. Grand Mercure 

SHN Quadra 5 - Bloco G, Brasilia - CEP 

70710-300 
(61) 3424-2000 
www.grandmercure.com.br/hotel/grand-

mercure-brasilia-eixo 

Standard 239,00 239,00 - 

Superior 289,00 289,00 - 

Suite 

Executiva 
349,00 349,00 349,00 
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7. Comfort Suits 

SHN Quadra 4 Bl D BL D - Asa Norte, 

Brasília - DF, 70710-934 
(61) 3424-6000 
www.comfort-suites-

brasilia.brasiliatophotels.com/pt/ 

Superior 199,00 231,00 - 

8. Royal Tulip Brasilia Alvorada 

SHTN Trecho 1 Conj 1B, Bloco C - 

Brasília, 70800-200 
(61) 3424-7000 
www.royaltulipbrasiliaalvorada.com/ 

Standard 280,00 340,00 - 

Superior 340,00 400,00 - 

9. Golden Tulip Brasília Alvorada Standard 212,00 266,00 - 

SHTN Trecho 1 Conj 1B, Bloco C - 

Brasília, 70800-200 
(61) 3424-7000 
www.goldentulipbrasiliaalvorada.com/ 

Suíte Luxo 248,00 302,00 - 

* Reserva promocional, somente no site, mediante código “patinacao” (sem aspas) 
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Shopping 

Próximos aos hotéis: Brasília Shopping; Shopping ID e Conjunto Nacional. 

Outros: Parkshopping, Iguatemi, Terraço 

 

Transporte 

Aeroporto de Brasília  

Aeroporto Internacional de Brasília, s/nº – Área Especial – Lago Sul – Brasília – DF CEP: 71608-

900 

 Linhas Executivas 

Ao chegar em Brasília, uma boa opção de transporte é o ônibus executivo que conecta o 

aeroporto ao Setores Hoteleiros Norte e Sul. 

O embarque é feito na pista em frente ao BB Turismo (desembarque portão 4/5). 

A tarifa é de R$ 10 por pessoa e o pagamento, em dinheiro, é feito no próprio ônibus. 

A frota do ônibus executivo é nova e tudo costuma estar bem limpo. Tem ar condicionado 

e bagageiro para acomodar as malas. O ônibus dificilmente fica lotado; por isso, um bom 

assento é praticamente garantido. 

Ao contrário dos demais ônibus da cidade, a pontualidade ali é britânica. Dez minutos antes 

do horário de saída, o ônibus já está aguardando no ponto. E exatamente no horário 

marcado, o ônibus deixa o aeroporto. As partidas são a cada 30 minutos a partir de 6h30. 
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Não precisa se preocupar em descobrir onde terá que descer. O motorista pergunta a todos 

os passageiros até onde irão. Não tem erro! Se o hotel fica no Setor Hoteleiro Norte ou Sul, 

pode utilizar o ônibus executivo, que você irá descer quase em frente do seu hotel. 

 

Para maiores informações Transportes Coletivos de Brasília (TCB) - (61) 3344 2769 e 9131 1055. 

 Taxi 

 Taxi Alvorada – 3321.3030 

 Coopertaxi – 3435.6000 

 Radio Taxi – 3328.3038 

 Coobrás – 3224.1000 

 

 Uber 

 

Temperatura 

Famosa por apresentar baixa umidade, poeira vermelha, árvores retorcidas e um incrível pôr 

do sol, Brasília tem um longo período de estiagem - mas nem só de seca vivem os brasilienses. 



 
 

Nos meses de chuva as tempestades são intensas e não é incomum as ruas ficarem 

alagadas. No entanto tudo é compensado pelo verde que toma conta das árvores. 

Os sinais da chegada da seca começam em maio, quando as chuvas diminuem e os ipês-

roxos anunciam a sua chegada. A grama ainda verde, a cidade florida e o clima com 

temperaturas amenas fazem desse período.  

Pode-se esperar temperaturas máximas entre 27ºc e 29ºc; e a mínima entre 14ºc e 16ºc. 

 

Voltagem 

220v 

 

Quadras para Treino 

Serão disponibilizadas 3 (três) quadras para treinos extraoficiais, mediante agendamento 

prévio. Os valores podem variar de acordo com as quadras. 

 Iate Clube de Brasília – Rinque de Patinação 

o Valor: R$ 80,00 (hora) 

o Tamanho da quadra: 39x22 

o Contato: Lene ou Allinne  (61) 3329.8781 

 

 AABB – Alta Rotação 

SCES Sul Trecho 2 Cj 17 - Setor de Clubes Esportivos Sul, Brasília - DF, 70200-020 

o Valor: 15,00 individual (hora - quadra aberta); R$ 120,00 (hora - quadra 

fechada) 

o Tamanho da quadra: 32x22 

o Contato: Camila (61) 99974.1330 

 

 Colégio Dom Bosco 

Quadra 702 Conjunto A - Asa Sul, Brasília - DF, 70330-710 

o Valor: R$ 80,00 (hora) 

o Tamanho da quadra:35x20 

o Contato: Paulo (61) 99983.3232 

 

Hospitais 

 Santa Helena – 3215.0000 

SHLN Quadra 516 Conjunto D - Asa Norte, Brasília - DF, 73015-132 

 

 Santa Lucia Norte – 3448.9100 

SHLN Quadra 516 Conjunto G Lote 7 - Asa Norte, Brasília - DF, 70770-550 

 

 Santa Lucia Sul – 3445.0000 

SHLS 716, Conjunto E, Lote 05 - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-903 

 

 Brasília – 3704.9000 

SHIS QI 15 QI 15 - Lago Sul, Brasília - DF, 71680-603 

 

 Daher – 3248.4848 

SHIS, QI 07, Conjunto F - Lago Sul - Brasília, DF, 71615-570 


