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melhor colônia de Férias do Brasil
Gostaria de parabenizar o Iate por mais uma Colônia de Férias extraordi-
nária. Parabéns também para toda a equipe que cuida de nossos peque-
nos com tanto carinho e profi ssionalismo. Vocês se superam a cada Colô-
nia. Espero ver uma grande matéria sobre o evento na próxima edição da 
Revista iate.

Cristina Olivera

agenda espetacular e calendário nota 10
A agenda distribuída na festa de Réveillon, além de ser um trabalho de 
arte, é uma ferramenta valiosa para administrar o nosso dia a dia. O tra-
balho foi coroado com o prático calendário de mesa, enviado junto com 
a última edição da Revista iate, que está cada vez melhor.

Hélio Paes Leme R. de Barros

elogio ao Facebook do iate
A página ofi cial do Iate Clube de 
Brasília no Facebook é simples-
mente maravilhosa! É muito bom 
poder matar saudades da institui-
ção que fez parte de 40 anos da 
minha vida, e que eu chamava de 
“quintal de minha casa”. 

Celia Coelho Quintella

crônicas 
Revista iate
Angela, sempre leio suas crôni-
cas na Revista iate e gostaria 
de elogiar os textos. Seu traba-
lho é muito bom e engrandece 
ainda mais a principal publica-
ção do Iate Clube de Brasília. 

Joaquim Rodrigues
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Mario Sergio da Costa Ramos
comodoro@iatebsb.com.br

diRetoRCONSeLHO FundadoReS

HonoRÁRioS

1961-1963 Geraldo Andrade Carneiro; 1963-1965 Silvio Piza Pedroza; 1965-
1967 Marcelino Federal Hermida; 1967-1968 Ciro Machado do Espírito San-
to; 1968-1969 Dilermando Salameh Christo; 1969-1975 Onísio Ludovico de 
Almeida; 1975-1979 Hely Walter Couto; 1979-1985 Paulo de Moraes Jardim; 
1985-1991 Edgard Frederico Hasselman; 1991-1993 Paulo Aurélio Quintella; 
1993-1997/1999-2001 Ennius Muniz; 1997-1999 Nelson Campos; 2001-
2005 George Raulino e 2005-2009 Edson Carvalho Mendonça. 

Juscelino Kubitschek de
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Aloysio de Carvalho Silva
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Geraldo de Andrade Carneiro
Geraldo Gomes de Lemos
João Luiz Soares
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José Aquino Porto
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Lídio Lunardi
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Marco Paulo Rabello
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Victor Nunes Leal

eX-comodoRoS

Comodoro
Mario Sergio da Costa Ramos
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Maurílio Santinello

2º Vice-Comodoro
Newton Ferreira da Silva Marques
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Administrativo e Recursos 
Humanos
Mário Carmelo Corrêa

Comunicação e Marketing
Angela Brandão

Cultural
Raul Prates Pinheiro Filho

Engenharia
Gustavo M. Salomon de Faria

Esportes Coletivos
Ubirajane Andrade

Esportes Individuais
Antônio Augusto P. Pinheiro

Esportes Náuticos
Sérgio Müller

Financeiro
Paulo Sérgio Costa Correia

Jurídico
João Francisco Sobrinho

Médico
Vicente Augusto G. Coelho

Operações e Logística
André Ruelli

Patrimônio e Suprimentos
José Luís R. Gurgel de Sousa

Secretário
Cristiano Paes de Castro

Social
Maria Auxiliadora Calandrini 
Tuma

VICE-DIRETORES

Academia
Alexandre Carlos Ferreira da Silva

Administrativo e Recursos 
Humanos
Cristiano Paes de Castro

Atletismo
Washington Luiz da Silva

Engenharia
Daniel Cardoso Danna

Esportes Aquáticos
Hélio Fernando Siqueira 
Celidonio

Futebol
Hudson Pereira de Souza

Futevôlei
André de Azevedo Machado

Jogos de Cartas
Denisar Silva de Medeiros

Jurídico
Bruno Bittar

Memorial
Ana Marly de M. Rodrigues

Motor
Carlos Henrique Simões Ayres

Patinação
Suzana Moreira

Peteca
Sebastião Marques Alonso 
Gonzales

Polo Aquático
Daniel Cardoso Miziara

Sauna e Churrasqueiras
Gastão de Bem

Secretario
Denisar Silva de Medeiros

Sinuca
João Carlos de Oliveira

Social
Luiz Humberto Ferreira Carneiro

Squash
Paulo Pessoa Guerra Neto

Tênis
Claudio Ramos de Oliveira

Vela
André Proite

Voleibol
Sandra Mara Fidelis

Windsurf
André Luís de Oliveira Pedroza

Presidente do Emiate
Maria Emília Rodrigues

Ouvidor-Geral
José Olímpio Filho

Assessores da Comodoria
Álvaro Veiga 
José Lírio Ponte Aguiar
Sílvio Lúcio de Castilho

Ciate - Presidente
Pedro Gualberto Timóteo César

O Presidente da República, os Ministros de Estado, o Governador do Distrito 
Federal, Ari Cunha (jornalista), Cristiano da Rocha Miranda Pontes (velejador), 
Gregório da Rocha Miranda Pontes (velejador), João Gilberto Amaral Soares 
(jornalista), José Paulo Sepulveda Pertence (ex-Presidente do STF), Lars 
Schmidt Grael (velejador), Mario César Flores (ex-ministro da Marinha), Ruda 
Carvão Nunes (velejador), Sílvio Carlos Pimenta Jaguaribe (ex-presidente da 
Novacap)  e Torben Schmidt Grael (velejador).

O s meses de janeiro e fevereiro acabaram e com 
eles a temporada de férias de muitos brasilienses, 
que por hábito aproveitam o início do ano para 

recarregar as energias. Nesse período tradicionalmente re-
servado ao descanso, o Iate Clube de Brasília recebe um 
grande número de associados em busca de tranquilidade 
e diversão. Em 2013 não foi diferente. Mesmo nos dias 
mais nublados, registramos um elevado número de acesso 
às instalações. Tal fato se explica facilmente. 

Como acontece todos os anos, organizamos a Colônia de 
Férias para a meninada. Nesses dias de festa, foi grati-
fi cante caminhar pelo campus e ter o privilégio de pre-
senciar muitos pais, avós e famílias curtindo momentos 
mágicos com seus pequenos. Percebemos a alegria de to-
dos na chegada ao Ginásio da Peteca, que tão bem aco-

lheu a criançada durante duas semanas. Aos pais e 
responsáveis, nosso muito obrigado pela confi ança 
depositada em nossa instituição. 

Nesse início de ano também tivemos a oportunidade 
de brincar pra valer nos eventos carnavalescos orga-
nizados pela Diretoria Social. Começamos a festa 

com a Feijoada Pré-Carnaval, que mais uma vez 
foi um sucesso! Realizamos ainda a Matinê da 
Alegria e inovamos com o Carnaval em Veneza. 
Em todos os eventos, os sócios se tornaram verda-
deiros foliões e pularam do início ao fi m. 

Cumprida a primeira etapa do calendário so-
cial, podemos comemorar o saldo positivo do 
trabalho desenvolvido até agora em 2013. Al-
cançamos nosso objetivo de oferecer ao asso-

ciado atividades de qualidade que proporcionem conforto 
e segurança a todas as idades. 

Nesse período de férias, conseguimos ainda outra conquis-
ta que merece uma comemoração especial. O processo de 
recadastramento teve uma adesão de 75% dos associados. 
Isso comprova que a maioria compreendeu a importância 
da medida, que teve início devido a uma decisão do Con-
selho Deliberativo. Destacamos que o número de Pedidos 
de Exclusão de Dependentes já ultrapassou 300 casos. Esses 
dependentes não se enquadravam nos dispositivos estatu-
tários e foram cancelados a pedido dos titulares. Com a 
conclusão desse trabalho, obteremos uma base de dados 
confi ável, que garantirá segurança e credibilidade às ações 
da Diretoria. Agradecemos a colaboração dos sócios que 
atualizaram seu cadastro. A participação dos senhores 
mostra a força e a união dessa comunidade, que sempre 
caminhou junta em busca de um Iate cada vez melhor.   

Para encerrar, lembramos que o mês de abril se aproxima 
e com ele um período de muitas festas e homenagens. 
Para quem não se lembra, esse é o mês de aniversário 
de nosso Clube, que em 2013 comemora 53 anos de fun-
dação. Várias atividades esportivas e sociais estão sendo 
organizadas. Portanto, prepare-se para mais uma tempo-
rada de muita alegria no Iate Clube de Brasília! Espera-
mos por você!
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PRESIDENTE: 
Geraldo Brindeiro

1° Vice-Presidente: 2° Vice-Presidente:
Jeremias Cézar Júnior Luiz Napoleão da Silva Brito

1ª Secretária:  2° Secretário: 
Virgínia Maria Jorge Alberto Godoy Garcia Coelho

COMISSÃO FISCAL
Vilmar Amaral de Oliveira (Presidente); Júlio César Ita-
caramby e Henrique Samuel Ponte Alencar (Integrantes 
Efetivos); Murilo Santos Lobato (Integrante Suplente).

FUNDADORES
Álvaro Alberto de Araújo Sampaio, Antônio Augusto 
Barcellos Cunha, Carlos Murilo Felício dos Santos, 
Eloysio de Carvalho Silva, Léo Sebastião David, Mauro 
Borges de Teixeira.

BENEMÉRITOS
Álvaro Alberto de Araújo Sampaio, Carlos Nascimento, 
Ennius Marcus de Moraes Muniz, Fernando Boani 
Paulucci, George Raulino, Gerson de Sousa Lima, Hely 
Walter Couto, Humberto Carlos Sobral Barreto Corrêa, 
José Galbinski, Léo Sebastião David, Raif Jibran e 
Roberto Alvarenga.

EX-PRESIDENTES
Amauri Serralvo, Antônio Carlos Elizalde Osório, 
Carlos Murilo Felício dos Santos, Fernando Neves da 
Silva, Frederico José da Silveira Monteiro, Gerson de 
Sousa Lima, José Alberto Couto Maciel, José Hilário 
de Vasconcelos, Luiz Augusto Castro de Macedo e 
Reginaldo Oscar de Castro.

EX-COMODOROS
Ennius Marcus de Moraes Muniz, George Raulino, Hely 
Walter Couto, Nelson Campos e Paulo Aurélio Quintella.

CONSELHEIROS NATOS
Afrânio Rodrigues Júnior, Antônio de Pádua Pereira do 
Vale, Antônio Fiúza, Armando Garcia Coelho, Dario de 
Souza Clementino, Darione Nunes Cardoso, David Au-
gusto de Avelar, Ednaldo Mesquita de Carvalho, Filin-
to Figueiredo Pacheco, Frederico Henrique Viegas de 
Lima, Flávio Silva Palma Lima, Francisco Yida, João Car-
los de Castro Roller, João Ferreira da Silva Júnior, João 
Rodrigues Neto, Luiz Augusto Almeida de Castro, Luiz 
Alberto Ferreira Castilho, Luiz Carlos Garcia Coelho, Luiz 
Napoleão da Silva Brito, Manoel Henrique Pessoa, Má-
rio Roberto Trompowsky do Amaral, Omar José da Silva 
Júnior, Paulo Roberto de Moraes Muniz, Pedro Aurélio 
Rosa de Farias, Pedro Vitor Mafra, Roberto Baptista, 
Roberto de Castro Almendra, Roberto Velloso, Ronald 
Starling Soares e Sílvio Henrique Marinho de Castilho.

CONSELHEIROS EFETIVOS
Alberto Godoy Garcia Coelho, Álvaro José Lindoso 
Veiga, André de Azevedo Machado, André Ruelli, An-
tônio Augusto Pinto Pinheiro, Cláudio Teixeira Gontijo, 
Dennis Luiz Albuquerque de Seixas, Edmar Bittencourt 
Filho, Everaldo Maia, Fernando Pessoa Guerra, Geraldo 
Brindeiro, Henrique Samuel Ponte Alencar, Hudson 
Pereira de Souza, Jeremias Cezar Júnior, João Wellisch, 
José Agamenon de Andrade Lima, José Amado Hen-
riques Júnior, José Olímpio Filho, Josias Ferreira Leite 
Júnior, Júlio Cesar Itacaramby, Leandro de Oliveira, Lu-
cas de Oliva Antunes, Luciano Gonçalves de Souza Car-
valho, Luiz André Almeida Reis, Luiz Antônio Cruvinel 

Gordo, Marcus José Reis Câmara, Maria Emília Rodrigues 
da Cunha Viana, Maria Rita S. Capone, Mauro Diniz Bru-
mana, Murilo Santos Lobato, Paulo Sérgio Costa Correia, 
Paulo Sérgio Holanda de Araújo, Ronei Souza de Macha-
do, Sérgio Roberto Muller, Silvério Francisco de O. Ro-
senthal, Vilmar Amaral de Oliveira, Virgínia Maria Jorge, 
Ubirajane Andrade, Vitório Augusto de Fernandes Melo 
e Yordan Cirilo.

SUPLENTES DE CONSELHEIRO
Ana Marly de Melo Rodrigues, Julien Machado da Silva 
Dutra, Daniel Carsalade Queiroga, Vilma Del Lama, Má-
rio Oswaldo Gomes da Silva, Gastão de Bem, Valter José 
Coser, Dorival Alves de Sousa, Vicente Augusto Goncal-
ves Coelho, Halmélio Alves Sobral Neto, Pedro Lício Go-
mide e Gustavo de Arantes Pereira.

1961 - 1963 Paulo de Tarso Santos; 1963 - 1965 Carlos 
Murilo Felício dos Santos; 1965 – 1967 Sylvio Piza 
Pedrosa; 1967 – 1969 Juscelino José Ribeiro; 1969 – 
1973 Olavo Drummond; 1973 – 1975 José Alberto Couto 
Maciel; 1975 – 1979 Antônio Carlos Elizalde Osório; 
1979 – 1985 Reginaldo Oscar de Castro; 1985 – 1989 
Fernando Neves da Silva; 1989 – 1991 Geraldo Andrade 
Fonteles; 1991 – 1993 Luiz Augusto Castro de Macedo; 
1993 – 1997 Frederico José da Silveira Monteiro; 1997 – 
2001 Augusto César José de Sousa; 2001 – 2005 Gerson 
de Sousa Lima; 2005 – 2009 José Hilário de Vasconcelos 
e 2009 – 2011 Amauri Serralvo. 

EX-PRESIDENTES DO CONSELHO DELIBERATIVO

deLiBeRatiVoCONSeLHO

c aríssimos amigos sócios e sócias do Iate Clube de 
Brasília. A direção superior da administração do  
clube, a gestão administrativa e fi nanceira, in-

cumbem ao Comodoro e sua equipe. O êxito das sucessi-
vas administrações – que resultaram no engrandecimento 
do Iate, hoje considerado um dos melhores clubes do País 
– tem sido fruto das decisões e da orientação político-ad-
ministrativa dos Comodoros e de sua capacidade de conci-
liação de interesses pelo bem-comum.

O Conselho Deliberativo exerce funções legislativas e fi s-
calizadoras e, como órgão de representação coletiva do 
quadro social, deve zelar pelo respeito ao Estatuto e sua 
autêntica interpretação, especialmente quanto aos direi-
tos e deveres dos associados. Podem ocorrer situações de 
“interface” entre a competência normativa do Conselho 
Deliberativo e as funções administrativas da Comodoria, 
sendo necessário encontrar soluções não apenas jurídicas 
mas também políticas para os problemas.

Nesse sentido, recentemente, a Presidência promoveu reu-
nião na sede do Conselho Deliberativo com os Fundadores e 
Beneméritos Léo Sebastião David e Álvaro Alberto Sampaio; 
os ex-Comodoros e Beneméritos Hely Walter Couto, Ennius 
Muniz e George Raulino; os ex-Comodoros Paulo Quintella 
e Nelson Campos; o ex-Presidente Frederico Monteiro e o 
Benemérito Raif Jibran, com a presença e participação do 
Sr. Comodoro Mário Sérgio da Costa Ramos, o que nos per-
mitiu solucionar controvérsia existente há dezessete anos 
sobre os títulos patrimoniais familiares,  tendo em vista as 
reformas estatuárias de 1995, 2003, 2006 e 2008. Gostaria 

de renovar meus  sinceros agradecimentos a todos pela 
atitude construtiva e pacifi cadora.

Nos meses de janeiro e fevereiro, a Presidência decla-
rou a existência de vagas de Conselheiros Nato e Efe-
tivo, nomeando novos titulares, e  designou Comissões 
para emitir pareceres sobre o Relatório de Atividades 
do Conselho Diretor referente ao 2º semestre de 2012,  
a  proposta de alteração do Regulamento do Setor de 
Churrasqueiras e a elaboração dos projetos de obras a 
serem executados em 2013. A Mesa Diretora decidiu, ad 
referendum do Colegiado, aprovar  remanejamento de 
verbas para custear a complementação da Cobertura 
das Quadras de Tênis G1 e G2 e a utilização da reser-
va de contingência, relativa ao orçamento de 2012, 
com pareceres favoráveis da Comissão Fiscal. 
Nas reuniões ordinária e extraordinária, o Con-
selho Deliberativo aprovou todas as matérias da 
pauta, inclusive a reforma da área da antiga 
academia, na Sede Social, para funcionamento 
de “Lounge” e a alteração do Regulamento do Se-
tor de Churrasqueiras até o art. 10, inclusive, 
adiada a discussão e votação dos artigos 
seguintes. Meu cordial abraço.

Geraldo Brindeiro
conselhodeliberativo@iatebsb.com.br
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U
M DOS PRINCIPAIS OBJETIVOS DO ENCONTRO MÁSTER DO IATE 

(EMIATE) É INTEGRAR E PROMOVER EVENTOS PARA O PÚBLICO ACIMA 

DE 50 ANOS, SEM EXCLUIR OS DEMAIS ASSOCIADOS. PARA ISSO, SãO 

REALIZADAS DIVERSAS AÇÕES QUE VISAM À MELHORIA DA QUALIDADE DE 

VIDA. ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER SãO ALGUNS 

EXEMPLOS.

NAS PRÓXIMAS PÁGINAS, A SÓCIA MARIA EMÍLIA RODRIGUES DA CUNHA 

VIANA, ATUAL PRESIDENTE DO EMIATE, FAZ UM BALANÇO DAS ATIVIDADES 

REALIZADAS NOS ÚLTIMOS ANOS E EXPLICA OS PRINCIPAIS PROJETOS PARA 

2013. VIÚVA, MãE DE TRÊS FILHAS E AVÓ DE CINCO NETOS, MARIA EMÍLIA 

TAMBÉM FALA SOBRE OS DIVERSOS BENEFÍCIOS DOS CURSOS PROMOVIDOS.

CRIADO EM 13 DE AGOSTO DE 2000, O EMIATE TAMBÉM TEM COMO 

OBJETIVO ESTABELECER PARCERIAS INTERNAS E EXTERNAS, ALÉM DE OBTER 

A COLABORAÇãO DOS ASSOCIADOS. SãO VÁRIAS AS AÇÕES SOCIAIS E 

RECREATIVAS QUE TÊM ATRAÍDO CADA VEZ MAIS ADEPTOS.

Integração e 
qualidade 

de vida 
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Revista iate – em 2013, o encon-
tro Máster do iate (emiate) com-
pleta 13 anos de trabalhos volta-
dos à integração dos sócios por 
meio de atividades culturais, 
esportivas e sociais. a senhora 
poderia explicar a importância 
das ações para a qualidade de 
vida dos participantes? 

Maria emília – Muitas mudanças 
e avanços vêm surgindo desde a sua 
fundação, mas o Emiate mantém fun-
damentada a missão de proporcionar 
a melhoria da qualidade de vida e a 
efetiva integração da família iatista, 
atendendo com excelência o públi-
co máster. Para isso, é oferecida uma 
programação elaborada com cursos e 
eventos direcionados aos idosos, mas 
sem excluir os demais sócios. Cons-
ciente de que o tempo é um fator de-
cisivo na transformação da realidade 
do homem, a velhice surge como uma 
vitória sobre o tempo. Tempo que se 
transforma em longevidade. Embora 
a longevidade constitua uma notável 
conquista da ciência, todas as pesso-
as sensatas são unânimes em afir-
mar que mais importante do que ter 
a existência prolongada é envelhecer 
com dignidade e qualidade de vida. O 
Emiate está aqui para proporcionar 
isso aos associados.

Revista iate – O emiate conside-
ra de grande importância a mu-
dança de mentalidade quanto ao 
envelhecimento e a necessidade 
de diminuir preconceitos sobre o 
tema. O que tem sido feito para se 
atingir esses objetivos? 

Maria emília – É comprovado que 
atividades físicas e intelectuais ga-
rantem cérebro saudável na terceira 
idade, ou seja, cuidar do bem-estar 
físico garante envelhecimento com 
qualidade de vida. Existem cada vez 
mais evidências científicas que apon-
tam o efeito benéfico de um estilo de 
vida ativo na manutenção da capaci-
dade funcional e da autonomia física 
durante o processo de envelhecimen-
to. Ao participar de qualquer ativi-
dade que o Emiate ofereça, física ou 
não, o sócio se beneficia ainda com 
a integração social. Atividades em 
grupo são mais dinâmicas e estimu-
ladoras, aumentam a participação, 
diminuem a agitação e problemas 
de comportamento. O sentido de per-
tencer a um grupo e ser aceito é de 
vital importância para afastar doen-
ças como o Alzheimer, por exemplo. 
Afinal, a interação social propicia a 
manutenção de sua identidade.

Maria Emília

“Embora a 
longevidade 

constitua uma 
notável conquista 
da ciência, todas 

as pessoas 
sensatas são 
unânimes em 
afirmar que 

mais importante 
do que ter 

a existência 
prolongada é 

envelhecer com 
dignidade e 
qualidade de 

vida. O Emiate 
está aqui para 

proporcionar isso 
aos associados”

Revista iate – O emiate também 
se destaca pelas ações de solida-
riedade. como funcionam?

Maria emília – O Emiate, desde 
que assumiu as campanhas de soli-
dariedade que vinham sendo realiza-
das esporadicamente pelo Iate, dedi-
cou-se com obstinação a essa causa. 
Assim, surgiram os Amigos Voluntá-
rios, em que temos instituições cadas-
tradas e assistidas pelo Clube. Entre 
elas, há orfanatos, casas que aten-
dem crianças, adolescentes e adultos 
portadores do vírus HIV, lares que 
acolhem idosos, hospitais de apoio, 
entre outros.

O voluntariado passou a ser ativida-
de permanente do Emiate, que cresce 
a cada ano com a força e coopera-
ção da família iatista. Família esta 
que não se cansa de participar das 
campanhas organizadas.  Muitos ou-
tros setores do Iate Clube de Brasília 
também se envolvem. Eles abraçam 
a causa e, dentro de suas progra-
mações, ajudam bastante. Um bom 
exemplo é o Ciate, que recentemente 
conseguiu arrecadar mais de uma to-
nelada de alimentos na 45ª Colônia 
de Férias e 13ª Vela nas Férias. 

É um esforço conjunto, por isso nosso 
lema é “Sozinhos fazemos o possível. 
Juntos, o impossível!”.

Revista iate – com o objetivo de 
elevar o bem-estar e a intera-
ção, o emiate oferece diversos 
cursos aos associados. Quantas 
são e como funcionam essas ati-
vidades?

Maria emília – Os cursos são pes-
quisados e programados para aten-
der ao público a que se destinam: 
os sócios másteres do Iate Clube de 
Brasília. Obviamente que sem excluir 
os demais. São oito opções no total. 
Temos uma grande variedade, como:

•	aerodance: samba, axé, sal-
sa, merengue, forró, sucessos de 
décadas passadas e os hits da 
atualidade reunidos em uma só 
aula. Esse é o Aerodance, uma 
espécie de aula aeróbica dançan-
te que, com apenas uma hora 
de duração, proporciona vários 
outros benefícios, como: melho-
ra no condicionamento físico, 
desenvolvimento da coordena-
ção motora, percepção espacial e 
consciência corporal, auxilia no 
combate à timidez, depressão, so-
lidão e stress, aumentando a sen-
sação de bem-estar.
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•	dança de salão: as aulas são ministradas por professores alta-
mente qualificados da Companhia de Dança Marcelo Amorim, 
uma das melhores de Brasília. A dança de salão, além de promo-
ver o convívio e a integração social, é uma atividade física que 
traz muitos benefícios à saúde. Auxiliar na sustentação e equilí-
brio corporal, movimentos corporais, mobilidade e até mesmo na 
força muscular, colaborando para que o idoso tenha um envelhe-
cimento melhor são alguns dos exemplos. 

•	deep Water: é uma modalidade de hidroginástica praticada 
com a ajuda de um colete flutuante, permitindo que se exercite 
em águas profundas sem que seja necessário tocar o fundo da 
piscina com os pés ou mergulhar a cabeça. Ao deslizar em posi-
ção vertical a resistência do exercício é aumentada em torno de 
75% em relação à natação (executada na horizontal). Além de 
envolver toda a musculatura corporal e evitar o stress muscular, 
são trabalhados todos os músculos do corpo respeitando as limi-
tações dos indivíduos.

•	desenho e pintura: o curso é destinado aos sócios que tenham 
interesse em obter conhecimento sobre a utilização de nanquim e 
suas diversas cores. Durante o curso o aluno conhece o material, 
sua utilização e reproduz em papel próprio para desenho e pintu-
ra a gravura de flores e paisagens para apresentação ao final da 
programação prevista.

•	Fotografia digital: a proposta desse curso é tornar a fotografia 
digital acessível a todos que estejam dispostos a enxergar a vida 
de forma diferente. A ideia é proporcionar ao aluno, de maneira 
igualitária, o conhecimento teórico e prático da arte de fotogra-
far. Cerca de um terço das aulas são de campo, com visitas a 
vários lugares. 

•	Hatha Yoga: são aulas de relaxamento com respiração profun-
da, sequência técnica de posturas psicofísicas, relaxamento com 
respiração natural e meditação.

•	Mosaico: o curso visa  à divulgação,  aprendizado e desenvol-
vimento da técnica do mosaico direto e indireto, incentivando, 
estimulando a criatividade dos alunos e auxiliando-os no desen-
volvimento de habilidades manuais. O aluno terá oportunidade 
de identificar suas tendências quanto à produção artística, pra-
ticando a técnica do mosaico na confecção e decoração de peças 
utilitárias, com orientação da professora, ou quadros no caso do 
nível avançado.

•	Viva Mais: o objetivo é levar aos sócios um maior acesso à qua-
lidade de vida ao ar livre. A Academia da Terceira Idade (ATI) 
estimula a prática de atividade física em todas as idades, com 
especial atenção às pessoas com mais de 60 anos. O conjunto 
compreende atividades para fortalecer, alongar e relaxar, dar 
agilidade e promover a flexibilidade da maioria dos músculos 
do corpo. A grande vantagem é que os aparelhos usam o peso e 
a força do próprio usuário para movimentá-los, garantindo mais 
saúde sem exigir grande esforço.

Revista iate – e o que o associado deve fazer para se inscre-
ver em um ou mais desses cursos?

Maria emília – O sócio que estiver interessado em algumas das ativi-
dades pode entrar em contato conosco pelo e-mail emiate@iatebsb.com.br 
ou ligar para 3329-8745. 

Para finalizar, gostaria de agradecer ao comodoro Mario Ser-
gio da Costa Ramos por sempre incentivar e apoiar os projetos 
apresentados pelo Emiate. O estímulo da Comodoria foi, é e será 
imprescindível para o desenvolvimento dos trabalhos. Essa par-
ceria é de fundamental importância para o sucesso da nossa 
programação.

Maria Emília

“Atividades em grupo 
são mais dinâmicas 

e estimuladoras, 
aumentam a 
participação, 

diminuem a agitação 
e problemas de 

comportamento. O 
sentido de pertencer 

a um grupo e ser 
aceito é de vital 

importância para 
afastar doenças 

como o Alzheimer, 
por exemplo. 

Afinal, a interação 
social propicia a 

manutenção de sua 
identidade”
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Novo site:
mais dinamismo e 
agilidade para os usuários

integração com as redes sociais está mais simples”, destaca o co-
modoro Mario Sergio da Costa Ramos. 

Serviços online continuam disponíveis

Os serviços disponibilizados para os sócios permanecem os mes-
mos: emissão de boletos e convites, reserva de churrasqueiras, atu-
alização de dados cadastrais, entre outros. Visite o portal e confi ra 
as novidades!

O endereço do site ofi cial do Iate Clube de 
Brasília é o www.iatebsb.com.br.

O ano começou com novidades 
em um dos principais veícu-
los de comunicação do Iate 

Clube de Brasília. O portal eletrôni-
co da instituição foi reformulado e, 
com um visual mais clean, moderno e 
atraente recebeu diversos elogios. Di-
namismo e agilidade também foram 
outras características que marcaram 
a novidade.

O sócio Marcos Gustavo Sperandio 
foi um dos usuários que aprovou a 
mudança. “Agora está sendo possível 
utilizar no mobile de maneira confor-
tável. Parabéns pela remodelação do 
site”. 

Os dados comprovam a aprovação: 
entre janeiro e fevereiro foram mais 
de 25 mil acessos. O índice representa 
um aumento de aproximadamente 
12% em relação ao mesmo período 
do ano passado.

O site contou com visitas de mais de 
30 países nos primeiros meses do ano. 
Entre os principais estão Alemanha, 
Austrália, Brasil, Canadá, Espanha, 
Estados Unidos, França, Inglaterra, 
Itália e Portugal.

Além dos iatistas, o público externo 
também notou as diferenças do novo 
portal. “Gostaria de dar os parabéns 
pelo novo site. Não sou sócia do Iate, 
mas sempre entro para verifi car os 
eventos, fotos e outras coisas. Achei 
que fi cou muito prático. Dei uma ‘na-
vegada’ pelos links, que agora estão 
mais fáceis”, elogiou, por meio da 
Ouvidoria do Iate, a usuária Kátia 
Pinheiro. 

“O novo portal foi desenvolvido para 
atender aos associados de forma mais 
prática e efi ciente, principalmente na 
área de serviços online. Além disso, a 
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Recadastramento 
atinge 75% dos sócios
D ados divulgados em 14 

de fevereiro mostram que 
75% dos associados do Iate 

já estão com seus cadastros atuali-
zados. O fortalecimento da base de 
dados e a correção de eventuais ir-
regularidades são alguns dos gran-
des benefícios da medida.

No total, 3.722 sócios patrimoniais 
estão com suas informações em dia. 
O número de Pedidos de Exclusão de 
Dependentes já ultrapassou 300 ca-
sos. “A ação já pode ser considerada 
um sucesso, mas o envolvimento dos 
1.270 sócios que não se recadastra-
ram também é fundamental. Nas 
próximas semanas, esperamos ele-
var ainda mais o número de sócios 
recadastrados”, destaca o comodoro 
Mario Sergio da Costa Ramos.

Fique atento

Ao manter o cadastro desatualizado, 
o sócio deixa de cumprir uma impor-
tante determinação do Estatuto, que 
prevê em seu artigo 40, inciso IX, 
que o associado deve manter seus 
dados pessoais atualizados, além de 
comunicar possíveis alterações em 
relação aos seus dependentes.

Quem ainda não fez o recadastra-
mento deve procurar a Secretaria 
Social, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h45 e aos sábados, do-
mingos e feriados das 8h às 15h45. 

SócioS apoiam a medida

O recadastramento tem recebido 
adesão de associados de todas as 
áreas do Iate Clube de Brasília. A 
sócia Socorro Litânia Finger Calvo, 
frequentadora da Academia, acredi-
ta que esse tipo de medida é impor-
tante para o futuro da instituição. “É 
fundamental para demonstrar quem 
realmente são os associados do Iate. 
Essa clareza também é essencial para 
que as informações do Clube sejam 
cada vez mais sólidas”, afirma.

Para Adriana Rocha, associada sem-
pre presente nas atividades do Espa-
ço Saúde, a medida é imprescindível 
para que o Iate continue sendo refe-
rência nacional. “Nenhuma empresa 
consegue se desenvolver sem plane-
jamento. É fundamental conhecer e 
ter dados atualizados sobre o seu pú-
blico. Acredito que o Iate acertou ao 
aplicar o recadastramento”, conclui.

totaL GeRaL atÉ 14/2/2013

SÓCIOS RECADASTRADOS: ...... 3.722 (74,55%)
SÓCIOS A RECADASTRAR:.........1.270 (25,44%)
TOTAL (TITULARES): ................. 4.992
PEDIDOS DE EXCLUSÃO: .......... 302

RetiFicaÇÃo

Sócia não aprova serviço do 
cartoriobrasileiro.com.br
Diferente do publicado na edição 60 
da Revista iate (página 21), a asso-
ciada Masi Ota Yida não recomenda o 
serviço do www.cartoriobrasileiro.com.br 
referente ao requerimento de certidões 
por meio da Internet.

Vale ressaltar que o Iate Clube de 
Brasília sugere três portais: www.
cartorio24horas.com.br, www.cartorios.
com.br e http://portal.mj.gov.br. Outras 
informações: 3329-8716.

eVoLuÇÃo naS tRÊS etapaS

Novembro/2012

dos sócios
30% 

Janeiro/2013

dos sócios
64% 

Fevereiro/2013

dos sócios
75% 
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FALA, sÓCIo!

“Penso que transparência, 
segurança e planejamento 

sejam os grandes pilares 
desta iniciativa. Toda 

grande instituição, em 
algum momento, tem 

que passar por este 
processo. Eu apoio e aprovo 

inteiramente a medida”

Rafael Weyne 

“Apoio a iniciativa, pois 
espero que o Iate continue 

a seguir seu caminho de 
evolução. Medidas como 

essa são importantes para 
que a administração possa 

planejar com mais e� ciência 
as ações e objetivos 

estratégicos”

Ewald Drummond

“Acho interessante que a gestão 
esteja preocupada em fazer esse 

processo de recadastramento. 
Para ser sincera, deu um pouco de 
trabalho juntar a documentação, 

mas como sei que foi para o bem do 
nosso Clube � z com total satisfação. 

A� nal, todos nós queremos que o Iate 
permaneça esta maravilha que é”

Francisca Lucineide Silva
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PARCEIRO DO GRUPO  

Consultoria em prevenção 
de acidentes.

Odontopediatria desportiva. 

Manutenções preventivas 
programadas.

9677-2424

Dr. Rogério de Almeida Geraldino

SCRN 712/713 Bloco E, Loja 55. Asa Norte - Brasília DF

cabi@cabiodontologia.com.br

 www.cabiodontologia.com.br ( 6 1 ) 3 3 4 7 - 0 5 8 3  
( 6 1 ) 9 9 5 3 - 9 8 8 4

ORTODONTIA E ORTOPEDIA PARA
CRIANÇAS E ADULTOS

Aparelho móvel invisível Aparelho fixo

Aparelho fixo estético

Dra. Adriana Azevedo

ODONTOPEDIATRIA 
 

Odontologia Humanizada
na infância e Adolescência

Prevenção de Acidentes 
na infância e Adolescência
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“A pague o desperdício 
e acenda essa ideia”. 
Este foi o lema da 

campanha Ilumine-se, realizada 
ao longo de dezembro de 2012 e 
janeiro deste ano no Iate Clube de 
Brasília. 

O objetivo das ações foi mostrar 
a importância do consumo sus-
tentável e reduzir custos. Banners, 
totens, cartazes e adesivos, entre 
outras peças de divulgação com 
conteúdos que incentivam sócios 
e convidados a consumir energia 

Campanha combate 
o desperdício de 
energia elétrica

elétrica de forma mais consciente 
foram afixadas em diversos setores 
da nossa instituição.

“Nosso objetivo é estimular nos-
sos frequentadores a preservar o 
planeta cada vez mais. A campa-
nha mostrou que o simples ato de 
desligar a luz ao sair de um deter-
minado espaço já é uma forma 
de contribuir para o bem do meio 
ambiente. Além disso, a medida 
faz com que o Clube reduza gastos 
excessivos”, destaca o comodoro 
Mario Sergio da Costa Ramos.

ações também 
foram realizadas 
nas redes sociais

De forma inovadora, a campa-
nha misturou cores relacionadas 
à natureza e ideias de fácil enten-
dimento para todas as idades. A 
ação também envolveu as redes 
sociais (Facebook e Twitter) e o site 
oficial da nossa instituição. Para 
conferir todas as peças de divulga-
ção, acesse www.iatebsb.com.br. 
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U m sonho gran-
dioso começou 
a se tornar re-

alidade no Iate Clube 
de Brasília. Depois de 
muitas reuniões, ho-
ras de planejamento e 
grande esforço no senti-
do de criar alternativas 
viáveis de incentivo ao 
esporte, a Diretoria con-
cluiu em março o plano 
de marketing para o 
projeto “Iate Rumo ao 
Ouro”. A ideia foi criar 
uma proposta de tra-
balho que possa atrair 
parceiros interessados 
em investir no desen-
volvimento de talentos 
que poderão participar 
dos Jogos de 2016. Para 
custear esse sonho, o 
Clube buscará verbas 
oriundas da aplicação 
da Lei de Incentivo ao Esporte.

Para quem ainda não a conhe-
ce, a Lei 11.438/2006 permite que 
pessoas físicas e jurídicas destinem 
uma parcela do imposto de renda 
a projetos desportivos aprovados 
pelo Ministério do Esporte. Trata-
-se de uma forma alternativa de 
pagamento do tributo. A medida 
fomenta diversas atividades volta-
das ao esporte. 

Com o plano de marketing conclu-
ído, o Iate está pronto para buscar 
parceiros que apoiem seu projeto 
olímpico. O diretor da empresa 
responsável pela captação dos re-
cursos, Roberto Correia, entende 
que o documento é fundamental 
para mostrar às empresas a força 
da marca Iate. “É importante dizer 
que o plano de marketing é uma 

Diretoria aprova novo plano de marketing 
e inicia processo de captação de recursos 

Em busca do 
ouro olímpico 

ferramenta indispensável de comu-
nicação do Clube com os apoiado-
res. A partir dele, identificamos e 
mapeamos as possíveis contrapar-
tidas que podem ser oferecidas aos 
interessados. Sem o plano de marke- 
ting, não conseguimos avançar nas 
negociações, pois é com ele que mos-
traremos todas as qualidades do clu-
be ao patrocinador”, explica. 

Correia também comen-
ta quais serão os próxi-
mos passos do projeto. 
“A partir de agora, ini-
ciaremos a abordagem 
aos patrocinadores. Co-
meçaremos por Brasília 
e, logo após, iremos a 
outros estados. É bom 
lembrar que as empresas 
que podem patrocinar o 
esporte por meio da Lei 
11.438 precisam ter lucro 
real. Isso significa um 
faturamento mínimo de 
48 milhões por ano. Bus-
caremos mapear as em-
presas que tenham esse 
perfil e que também se 
identifiquem com Brasí-
lia e o Iate. A perspectiva 
é boa porque o produto é 
muito bom,” afirma.

“A Diretoria está bas-
tante otimista e orgulhosa com a 
conclusão do plano de marketing. 
Esse trabalho, além de iniciar um 
projeto olímpico de grande porte 
na cidade, traz um importante le-
gado ao Iate, que certamente ga-
nhará novos parceiros nos even-
tos ligados ao esporte”, ressalta o 
comodoro Mario Sergio da Costa 
Ramos. 

Como posso Contribuir? 
Tudo funciona de uma maneira bem simples: ao invés de recolher 
todo o montante devido pelas vias tradicionais, os contribuintes po-
derão destinar um percentual do imposto de renda a projetos despor-
tivos previamente aprovados. A transferência de recursos pode ser fei-
ta por meio de patrocínios ou doações. Será possível abater os valores 
gastos no momento do recolhimento ou ajuste. Também é possível 
obter a restituição do tributo pago antecipadamente.
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A Lei de Incentivo ao Esporte 
(LIE) permite que pessoas jurí-
dicas destinem até 1% do im-
posto de renda devido a proje-
tos esportivos aprovados pelo 
Ministério do Esporte. A regra 
também vale para pessoas físi-
cas, que podem abater até 6% 
do valor devido ao Imposto de 
Renda, desde que ela opte pelo 
modelo de declaração com-
pleta. Não há necessidade de 
contrapartida dos participan-
tes do programa e, no caso das 
pessoas jurídicas, o benefício 
não compete com outros in-
centivos fiscais.

A LIE recebe projetos de todo o 
Brasil e não faz restrição à mo-
dalidade esportiva. Desta for-
ma, os projetos que cumprirem 
os requisitos legais serão apro-
vados. Os programas desenvol-

vidos com apoio da LIE não pos-
suem valor máximo ou mínimo.

o que é?

•	 A Lei 11.438/2006 é a primei-
ra Lei Federal de Incentivo ao 
Esporte.

•	 Mecanismo de doação por 
meio de renúncia fiscal.

•	 Duração provisória: 2007-2015.

•	 Busca desenvolvimento social 
e esportivo.

quem tem o direito de 
pleitear o recurso?

Entidades de natureza desportiva 
e recreativa: pessoa jurídica de di-
reito público ou privado, sem fins 
lucrativos, que disponha expres-
samente em seu contrato social ou 

estatuto sobre sua finalidade 
desportiva. 

quem pode investir?

pessoa Física: 6% do IR anu-
al pago;

pessoa Jurídica: 1%   do   IR 
pago (sobre o lucro real), tri-
mestral ou anual.

quais os benefícios 
para sua empresa?

Como o investimento neste 
tipo de ação é feito por meio 
de incentivos fiscais, não há 
necessidade de contrapartida. 
O patrocinador poderá utilizar 
o projeto e seus resultados em 
ações de marketing que valori-
zarão sua marca.

Quem pode partiCipar desse inCentivo fisCal?
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S onho que começou com 
Juscelino Kubitschek ao 
criar a nossa Brasília, ca-

pital de todos os brasileiros, e ao 
fundar juntamente com outros 
pioneiros e idealistas o Iate Clu-
be de Brasília, cujo destino era o 
de se tornar o melhor clube da ci-
dade, um lugar de lazer, alegria 
e encontro entre os brasileiros da 
nova capital.

Através dos tempos e de compe-
tentes comodoros, o Iate se trans-
formou na maravilhosa realida-
de de hoje: um clube à altura de 
Brasília!

Para mim, tudo começou em 
1963, quando meu pai, Ernesto 
Frederico Roller, auditor fiscal da 
Receita Federal, adquiriu o título 
de sócio proprietário do Iate. A 
partir daí, minha vida se modi-
ficou. Brasília ainda se consoli-
dava e as opções de lazer eram 
poucas. O Iate passou a ser parte 
integrante da minha vida e de 
meus familiares. Frequentáva-
mos as piscinas, as festas, o Baile 
do Havaí e o Carnaval maravi-
lhoso do Galpão de Barcos.

Em 1970, fui presenteado pelo 
meu pai com um título de sócio 
familiar, que em 1976 se transfor-
mou em proprietário. Casei-me 
com Maria Terezinha, e tivemos 
três filhos: Daniel, André e Ma-
riana. Toda a nossa família con-
tinua usufruindo intensamente 
do Clube.

A confirmação do sonho se con-
cretizou para mim em dezembro 
de 2009, quando aluguei a Sede 
de Madeira para comemorar a 
formatura de minha filha, Ma-
riana, em medicina. Era época 
de Natal e o Iate estava todo 
iluminado para as festividades 
de fim de ano. Os amigos e pa-
rentes chegavam e à medida que 
admiravam a beleza do clube 
diziam: “o Iate está um sonho!”. 
Esta constatação e a alegria do 
momento muito me emociona-
ram.  A mesma emoção se repe-
tiu posteriormente, quando, na 
mesma Sede de Madeira, come-
morei meus 60 anos.

E assim segue nosso Clube, fazen-
do parte da vida de seus sócios e 
talvez sendo também um sonho 
para muitos! E para quem per-
guntar sobre o Iate, só responda: 
ele vai muito bem, obrigado!

Lembro-me de que nos anos 80, 
juntamente com amigos e sócios, 
passamos a usar o Ginásio de Es-
portes às quartas-feiras à noite 
para jogar voleibol.  Nascia, en-
tão, o time “Quarta-Feira”, que 
durante 10 anos jogou no Iate, 
chegando a representá-lo em al-
gumas competições.

Em 1983, fui eleito conselhei-
ro, fato que se repetiu em 1985 
e 1987. Em 1989 me tornei con-
selheiro nato, cargo que ainda 
ocupo. No Conselho Deliberativo, 
sempre voto de acordo com meus 
princípios, visando o melhor para 
o Clube, deixando sempre de lado 
questões políticas e eleitorais, 
pois todos formamos uma Famí-
lia Iatista. Exerci também o cargo 
de secretário em três gestões.

Meus filhos Daniel e André fre-
quentaram o Tênis. Primeiro na 
Escolinha do professor Itamar e 
posteriormente na equipe do pro-
fessor Santos Dumont, quando 
participaram de diversas compe-
tições locais e nacionais, defen-
dendo o nosso Clube.

O Iate se agigantou e hoje é mui-
to bem administrado pelo como-
doro Mario Sergio da Costa Ra-
mos, que procura imprimir um 
ritmo de empresa em sua gestão, 
modernizando todos os seus se-
tores. Logicamente, problemas 
existem, mas temos a confiança 
em que estão sendo resolvidos 
com competência.

POR JOãO CARLOS DE CASTRO ROLLER

O conselheiro nato João Carlos de Castro 
Roller é sócio do Iate há 43 anos. 

O IATE 
É UM SONHO
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O Iate Clube de Brasília informa que, desde dezembro de 2012, estão sendo con-
cedidas autorizações de embarque e prestação de serviços apenas aos sócios 
que estejam com a documentação regularizada junto à Secretaria Náutica.

As cópias do seguro obrigatório, carteira de arrais amador e registro da embarcação 
(emitida pela Delegacia Fluvial de Brasília) são os principais documentos.

De acordo com o Regulamento Interno do Setor Náutico, a autorização de embarque 
tem como objetivo exclusivo o acesso de tripulantes e convidados para atividades des-
portivas e de recreação no Lago Paranoá. Não é permitindo o uso e a permanência nas 
demais dependências do Clube. Outras informações: 3329-8747.

Aviso aos proprietários 
de embarcações

Foto: Frederico V
iegas

27Março / abril de 2013



28 Março / abril de 2013

T rês iatistas participaram da 
Copa Estreante de Optimist, 
realizada em 14, 15 e 16 de 

janeiro, em São Paulo. O even-
to contou com a participação de 
crianças na faixa etária entre 7 e 
15 anos. Leonardo Areias ficou em 
12º lugar, Bruna Di Ocre Patrício 
em 30º e Arthur Moura de Almeida 
Abreu em 32º. 

A Copa tem como característica 
dar aos atletas mirins a possibili-
dade de treinar mais e participar 
de um campeonato de grande por-
te. Sendo assim, a competição é um 
incentivo para que queiram com-
petir profissionalmente e atinjam 
bons resultados.

“A Copa Estreante nada mais é do 
que um campeonato de entrada 
para os velejadores. Ela serve como 
aprendizagem para competições 
em nível nacional e nossa turma 
não poderia ter feito melhor. Eles 

Iatistas disputam 
Copa Estreante de Optimistná

ut
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mostraram maturidade e compro-
metimento com os resultados, que 
nos deixaram bastante orgulho-
sos”, afirma Renato Moura, o Ti-
nha, coordenador técnico de Espor-
tes Náuticos.  

Brasileiro de optimist 
reúne mais de 160 

velejadores 

O Campeonato Brasileiro de Op-
timist foi disputado entre 18 e 25 
de janeiro, no Yacht Club de Santo 
Amaro, em São Paulo. A competi-
ção reuniu mais de 160 velejadores 
de diferentes estados do país. 

Nessa classe, o barco mede 2,34 m, 
é mais fácil de ser conduzido, e por 
isso oferece estabilidade. Com esse 
diferencial, as crianças podem se 
sentir seguras ao competir. Além 
disso, o formato impede que o atle-
ta atinja alta velocidade, o que 

garante segurança ainda maior. O 
veleiro suporta até 60 quilos. Nes-
sa modalidade, os jovens atletas 
desenvolvem algo fundamental: a 
concentração e a autoconfiança. 

“Este ano a garotada teve um ritmo 
de treinamento mais acentuado e fo-
cado para o Brasileiro, sempre com 
o apoio do Clube nas competições, 
ajuda de custo, transporte dos bar-
cos, entre outros”, finaliza Moura.

ministro e Robert 
Scheidt participam de 

abertura

O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, 
esteve presente na abertura do Bra-
sileiro de Optimist 2013. A presen-
ça dele serviu de incentivo para os 
atletas que iniciam no esporte. Ro-
bert Scheidt, velejador brasileiro e o 
maior medalhista olímpico do país, 
também participou do evento.
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G inásio Nilson Nelson com 
mais de 16 mil pessoas 
reunidas em 21 de feve-

reiro. Rivalidade máxima do atu-
al basquete brasileiro em quadra: 
Brasília x Flamengo, na disputa 
do Novo Basquete Brasil (NBB). Foi 
com esse cenário que 20 atletas da 
equipe de Patinação do Iate reali-
zaram uma belíssima apresenta-
ção antes do começo da partida. 

O número escolhido foi o Swing, 
que também foi apresentado no 

Atletas se apresentam no 
Ginásio Nilson Nelson

Show de Fim de Ano Ritmos, reali-
zado em 2011 no Iate. O número, 
que possui coreografia animada e 
as patinadoras usam figurinos es-
peciais, recebeu muitos elogios.

“No início do mês, uma agência 
entrou em contato com a Pati-
nação do Iate e demonstrou in-
teresse para que participássemos 
das apresentações que acontecem 
durante os jogos de basquete do 
Brasília. O interesse surgiu por-
que eles receberam a Revista 

iate e leram uma matéria sobre 
a nossa modalidade”, conta Suza-
na Campos, vice-diretora de Pati-
nação. 

As atletas ficaram lisonjeadas e 
aceitaram de prontidão o convi-
te. Além de ser uma oportunidade 
para mostrar o trabalho desenvol-
vido, a equipe também acompa-
nha e é fã dos jogos de basquete 
do Brasília.  Após a apresentação, 
patinadoras e familiares assistiram 
à vitória do time da capital. 
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Brasília vence o jogo no final
Atual tricampeão do NBB, o Brasília não decepcionou 
a torcida em casa. A equipe venceu o Flamengo e so-
mou a 18ª vitória na competição, entre os 22 jogos 
dessa temporada de 2013.

O time carioca liderou o jogo durante todo o primeiro 
quarto. Entretanto, com uma defesa forte, a equipe 
brasiliense, abriu vantagem sobre o adversário. No 
final, o Brasília venceu por 82x70 e o cestinha da par-
tida foi Nezinho, que somou 18 pontos. 
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peteca

M ais de 40 competidores, divididos 
nas categorias A, B, C e Especial, 
protagonizaram jogos anima-

dos ao longo do Torneio Ano Novo de Pete-
ca 2013 – 3ª edição. 

Realizada de 22 a 27 de janeiro, a competi-
ção marcou o início das atividades da turma 
da peteca e abriu o calendário esportivo do 
Iate Clube de Brasília. Este ano, o sucesso 
da disputa foi fruto de uma parceria entre a 
Vice-Diretoria de Peteca e o Encontro Máster 
do Iate (Emiate).  

“A inscrição dos petequeiros foi feita median-
te a doação de 5 kg de alimentos. Os dona-

Disputas acirradas 
nas areias do Iate

A presidente do Emiate, Maria Emília, recebe do 2º vice-comodoro, 
Newton Marques, os donativos arrecadados durante a competição
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categoria

 
Especial

A

B

C

campeões

Marlus R. V. Padovan /  
Elismar Teixeira de Vasconcelos 
(Iate Clube de Brasília)

Vitor Rodrigues / 
José Ferreira dos Santos 
(Iate Clube de Brasília) 

Cássio Aviani Ribeiro / 
Otávio Costa 
(Iate Clube de Brasília)

José Vera Cruz Bezerra Viana / 
Antônio César Hummel 
(Iate Clube de Brasília)

Vice-campeões

Lucas Magalhães Caixeta 
Swerts / Bruno Castro –  
(Country Club de Brasília)

Sebastião Marques Alonso 
Gonzales (Tião) / 
Francisco Sérgio de Almeida 
(Iate Clube de Brasília)

Mateus Gonzales Cruz (Iate) 
/ Lucas Lourenço Rodrigues 
(Clube Vizinhança)

Paulo Ajuz (Clube Curitibano) / 
Simão Guimarães de Sousa 
(Iate Clube de Brasília)

3º lugar

Paulo Henrique de Oliveira / 
Daniel de Andrade Cavalcanti 
(Iate Clube de Brasília)

Alexandre Novgorodcev /  
Marco Antonio Fabrino  
(Iate Clube de Brasília) 

Ronaldo Vieira Teles / Guilherme 
Roberto Lamego Moraes 
(Iate Clube de Brasília)

Felipe Eloi Klimkievicz / 
Marcelo  Klimkievicz Moreira 
(Iate Clube de Brasília)

tivos foram entregues ao Emiate, 
que posteriormente doou para as 
entidades carentes credenciadas 
junto ao Clube”, conta Sebastião 
Gonzales, vice-diretor de Peteca.

As partidas foram bem disputadas 
em todas as categorias. A torcida 
compareceu em peso e foi uma 

das protagonistas dos jogos, pois, 
após o término das partidas, torce-
dores e atletas fizeram uma rese-
nha em que expuseram observa-
ções relacionadas à atuação dos 
competidores. 

“Apesar de ser realizado no período 
de férias e com grande possibilida-

de de chuva, tivemos a participa-
ção de um número expressivo de 
sócios. Durante o encerramento, 
proporcionamos um almoço de 
confraternização entre atletas, fa-
miliares e convidados. Posso afir-
mar que o saldo foi muito positivo 
e o evento foi brilhante”, finaliza o 
vice-diretor.



Agende uma 

entrevista com a 

melhor assessoria 

esportiva de 

Brasília: a Ápice 

Treinamento Multi- 

Esportivo. Ligue 

para 8185.0002 ou 

8189.3300 e fale  

com nossos 

treinadores.

Sócios do Iate têm 

10% de desconto 

em todos os planos.

www.treinamentoapice.com.br

patrocinadores Ápice:
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tênis

A força das 
atletas do Iate

G arra, superação e muito empenho nos 
treinamentos. Essas são apenas algumas 
das características comuns no dia a dia 

de Beatriz Sattin, Lara Soares e Raissa Wagner. 
Nos últimos meses, as tenistas têm se destacado 
em competições país afora e são mais uma prova 
da força do esporte no Iate Clube de Brasília.

Para Claudio Ramos, vice-diretor de Tênis, a es-
trutura oferecida pela nossa instituição é um dos 

motivos para os expressivos resultados. “Aliada 
à força de vontade dessas meninas, que tanto lu-
tam para vencer os desafios de se competir em 
alto nível. A dedicação delas nos estimula a se-
guir investindo na ‘prata da casa’”, ressalta.

A Revista iate conversou com cada uma das atle-
tas e faz um resumo sobre as principais conquistas 
deste início de ano. Confira a trajetória de sucesso 
dessas grandes promessas do tênis brasileiro. 
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A tenista Lara Soares voltou a brilhar no cenário 
internacional e sagrou-se campeã da categoria 16 
anos da Copa Argentina Juniors, realizada na ci-
dade de Mendoza. A competição, disputada em fe-
vereiro, contou valiosos pontos para o ranking da 
Confederação Sul-Americana de Tênis (Cosat).

Para a atleta, que treina no Iate Clube de Brasília 
há sete anos, a vitória teve um sabor ainda mais 
especial. “Fiquei quatro meses sem competir devido 
a uma contusão e agora estou voltando. Eu não es-
tava confi ante e esse título foi muito especial. Agra-
deço o apoio de toda a equipe. Agora é focar no 
Banana Bowl, que será em São Paulo (SP) e a Copa 
Gerdau, em Porto Alegre (RS), que são dois dos 
maiores torneios da série juvenil da ITF”, planeja. 

Lara foi a campeã ao bater na decisão a argentina 
Agostina Zamprogno, segunda favorita, por 2 sets a 
1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/0. Durante o torneio, 
Lara também levou o troféu de duplas ao lado da 
paulista Sophia Chow, batendo as peruanas Maria-
na Bedon e Luciana Di Laura, por 6/4 e 6/1.

Lara 
soares
FATURA TÍTULO 
NA ARGENTINA

Raissa 
Wagner
É DESTAQUE 

NO CIRCUITO 
CENTRO-OESTE
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Outra atleta do Iate Clube de Brasília 
que se destacou nos últimos meses foi 
a tenista Beatriz Sattin. A atleta con-
quistou três etapas de simples na ca-
tegoria 12 anos feminino do Circuito 
Centro-Oeste de Tênis, realizado no 
Clube do Exército.

Além disso, ao lado de Raissa Wagner, 
Beatriz Sattin venceu a categoria de 
duplas na categoria 14 anos. Com os 
resultados, Beatriz alcançou a terceira 
posição no ranking brasileiro da catego-
ria 12 anos.

“Sonho em construir uma carreira ven-
cedora. Fiquei muito feliz em ter alcan-
çado esses resultados tão especiais, pois 
gosto muito de jogar tênis”, comenta.

O Circuito Centro-Oeste de Tênis, realizado entre janei-
ro e fevereiro, com etapas em Goiânia e Brasília, con-
tou com a participação da iatista Raissa Wagner. Ela 
competiu com atletas de vários estados do país e ven-
ceu a primeira e segunda etapas, na categoria 14 anos 
simples, na capital goiana. Já em casa, ganhou mais 
quatro etapas e, além disso, foi campeã de duplas.

Destacada por sua garra admirável e com uma ótima 
técnica, Raissa mostrou-se satisfeita com os resultados. 
“Fiquei muito feliz com meus resultados e agora me 
deu vontade de treinar cada vez mais”, declara. Atual-
mente, a atleta se prepara para mais um desafi o: jogar 
a Copa Gerdau, que terá início em 16 de março, em 
Porto Alegre (RS). Em seguida, ela disputará as etapas 
do Circuito dos Correios. 

A paixão pelo tênis conquista toda a família Wagner. 
Desde pequena, Raissa acompanha os treinos de seus 
irmãos Rafael e Pedro, que também são tenistas e fo-
ram os grandes incentivadores para que ela começasse 
a jogar. Rafael está no Chile, competindo em um tor-
neio internacional. Já o irmão mais velho, Pedro, mora 
nos Estados Unidos, onde estuda e treina com profi ssio-
nais de alto nível. 

SaiBa maiS

Independentemente da mo-
dalidade, um atleta para ob-
ter sucesso deve dedicar-se a 
ter um estilo de vida saudável. 
Alimentação balanceada, ho-
ras de sono repousantes e evi-
tar guloseimas são algumas 
dicas para quem pretende ter 
o desejado alto rendimento. 
Além disso, o pensamento 
positivo muitas vezes faz o 
atleta superar difi culdades 
materiais e vencer obstáculos. 
Descanso, treinamento dire-
cionado e acompanhamento 
de profi ssionais especializa-
dos também integram a lista.

Beatriz 
sattin 
ENTRE AS 

MELHORES 
DO PAÍS

37Março / abril de 2013



Liberty Mall - Torre B - Sala 924 -  (61) 3962-4000 - Estacionamento gratuito
www.interlineturismo.com.br

Importante:
Preços expressos em dólares americanos que serão convertidos em moeda nacional ao câmbio do dia, 
fornecido pela operadora. Reservas estão condicionadas a disponibilidade na classe “H”. Preços po-
derão sofrer reajuste no ato de sua confirmação. Taxa de embarque deverão ser acrescidas na entrada.

PACOTES

Sócio do Iate

5%
de desconto
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Pagamento:
À vista com 5% de desconto ou entrada + taxas e saldo em até 6X sem juros no boleto ou cheque pré, ou ainda 1+6 nos cartões Visa ou Mastercard. 
Preço por pessoa em apt. triplo. Data do bloqueio: de 17 a 24 de julho.

ORLANDO

Pagamento:
À vista com 5% de desconto ou entrada + taxas e saldo em até 6X sem juros no boleto ou cheque pré, ou ainda 1+4 nos cartões Visa ou Mastercard. 
Preço por pessoa em apt. duplo. Embarque aos domingos e segundas-feiras entre 03/03/13 a 31/05/13.

LAS VEGAS

Pagamento:
À vista com 5% de desconto ou entrada + taxas e saldo em até 6X sem juros no boleto ou cheque pré, ou ainda 1+6 nos cartões Visa ou Mastercard. 
Preço por pessoa em apt. triplo. Embarque entre 01/03/13 a 30/05/13.

NOVA YORK

Pagamento:
À vista com 5% de desconto ou entrada + taxas e saldo em até 6X sem juros no boleto ou cheque pré, ou ainda 1+6 nos cartões Visa ou Mastercard. 

A partir de

7X US$ 233,00
Total: US$ 1.631,00

Pagamento:
À vista com 5% de desconto ou entrada + taxas e saldo em até 6X sem juros no boleto ou cheque pré, ou ainda 1+6 nos cartões Visa ou Mastercard. 

A partir de

7X US$ 201,00
Total: US$ 1.407,00

Pagamento:
À vista com 5% de desconto ou entrada + taxas e saldo em até 6X sem juros no boleto ou cheque pré, ou ainda 1+4 nos cartões Visa ou Mastercard. 

A partir de

7X US$ 146,00
Total: US$ 1.022,00

O PACOTE INCLUI:

-  Passagem aérea Brasília/
Nova York/Brasília, voando 
Copa

-  05 noites de hospedagem no 
hotel Pensylvania

-  Seguro viagem básico

O PACOTE INCLUI:

-  Passagem aérea Brasília/
Orlando/Brasília, voando 
American Airlines

-  07 noites de hospedagem 
no hotel Rose Inn at Point

-  Locação de carro econômico
-  Seguro viagem básico
- Bolsa viagem

O pacote inclui:

-  Passagem aérea Brasília/
Las Vegas/Brasília, voando 
Copa Air em classe econô-
mica

-  04 noites de hospedagem 
no hotel Luxor

-  Seguro viagem básico

17 A 24 DE JULHO

Anúncio Iate Março 2013 06-03-13 PACOTES.indd   3 06/03/2013   17:45:57
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O s  smartphones possuem 
tecnologia e funções simi-
lares as de um computa-

dor e, por facilitar a comunicação 
dos usuários, podem ser utilizados 
tanto para lazer quanto para tra-
balho. Pelo aparelho, pode-se aces-
sar a Internet e ferramentas como 
GPS, câmera de vídeo e fotos, TV, 
além de músicas e acesso a aplica-
tivos. Em 2012, mais de 15 milhões 
de smartphones foram vendidos no 
Brasil. O índice representa alta de 
aproximadamente 55% em rela-
ção ao ano anterior.

O fisioterapeuta e diretor do Con-
selho Federal de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional, Dr. Wilen 
Heil, alerta que o uso excessivo 
dos smartphones pode afetar a saú-
de dos usuários, tanto pelo tempo 
destinado à utilização, quanto 

distúrbios pontuais e os músculos 
comprometidos”.

Outro alerta feito pelo especialis-
ta é em relação à radiação desses 
equipamentos, pois ainda não 
existe pesquisa aprofundada sobre 
as consequências que podem cau-
sar aos usuários. “Talvez tenhamos 
essas respostas num futuro próxi-
mo”, afirma.

O fisioterapeuta ressalta ainda que 
é importante os usuários ficarem 
atentos à postura corporal na uti-
lização do smartphone, caso esten-
dam as atividades do trabalho ao 
chegarem em casa. “O mais inte-
ressante seria a avaliação e orien-
tações de um profissional para me-
lhor utilização desses aparelhos, a 
fim de minimizar os efeitos negati-
vos”, ressalta.

exercícios são importantes para a prevenção

pelo esforço exigido pelas mãos e 
dedos para alcançar as pequenas 
teclas.

As lesões mais comuns são as tendi-
nites e o encurtamento dos músculos 
dos dedos e das mãos. Além disso, 
pode haver prejuízo da musculatura 
dos olhos e distúrbios na visão, pela 
leitura de pequenos caracteres e pela 
pouca iluminação. Outro problema 
comum é o desequilíbrio muscular e 
da articulação da região do pescoço, 
quando o celular está contra o ou-
vido, além de poder causar distúrbio 
do aparelho auditivo.

Segundo Heil, “geralmente, 
quando há dor, é receitado medi-
camento, mas não é o suficiente. 
Para o tratamento é necessário 
que haja a avaliação de um fi-
sioterapeuta para identificar os 

A fisioterapeuta Dayane  Alk-
mim  alerta: “em caso de dor é 
recomendado um período de 
repouso em relação ao uso do 
aparelho. Além disso, a utiliza-
ção de bolsas de gelo para de-
sinflamar a articulação”. Para 
evitar lesões, confira dicas de 
exercícios da profissional:

pescoço e ombros

•	Mexa lentamente a cabe-
ça para cima, para baixo e 
para os lados, sempre com 
os ombros relaxados. Não 
gire a cabeça para trás, pois 
pode pressionar os nervos. 
Levante os ombros ao mes-
mo tempo em que você ins-
pira fundo. Ao expirar, solte 

essa mão em direção ao 
seu corpo. Mantenha cada 
posição por 20 segundos. 
Repita cada exercício três 
vezes em cada braço. 

•	Levante a mão, relaxe os 
dedos e gire o punho no 
sentido horário e depois ao 
contrário. Junte as mãos 
na altura do peito e em-
purre os dedos de uma mão 
contra os da outra mão, 
por 20 segundos. Entrelace 
as mãos e faça ondas. Em 
seguida, gire os polegares 
para frente e para trás. 

•	Por último, estique os de-
dos de cada mão alter-
nadamente. Repita cada 
exercício três vezes.

Os danos mais comuns são as tendinites e o encurtamento 
da musculatura dos dedos, mãos e pescoço

os ombros. Repita o exercício 
três vezes. 

•	Gire os ombros para frente e 
para trás. Repita o exercício três 
vezes para cada direção.

•	 Incline a cabeça para a direita 
com a ajuda da mão. Mante-
nha a posição por 18 segundos 
e faça o mesmo exercício para 
a esquerda. Repita três vezes de 
cada lado.

antebraços, mãos e dedos

•	Relaxe os ombros. Com os de-
dos para cima estique o braço 
e com a outra mão puxe os de-
dos em direção ao seu corpo. Em 
seguida, com o braço ainda es-
ticado, abaixe os dedos e puxe 

Passar horas ao smartphone 
pode ser prejudicial 
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Nome: Lucas de Almeida Abreu Faria

Idade: 14 anos

Esporte: Vela

Média semanal de treino: Quatro vezes

Melhor desempenho: Quarto lugar no Campeonato Brasileiro 
de Optimist 2013 e vice-campeão da Nations Cup 2012

Sonho / Meta: Classifi car-me para o Campeonato Mundial de 
Optimist 2013

Ídolo: Robert Scheidt

Minha maior qualidade: Perseverança

Meu maior pecado: Ansiedade

Para relaxar: Jogar videogame ou ler um livro

Lema da minha vida: Live slow sail fast

Eu em uma palavra: Determinação

Cantinho preferido no Iate: Náutica

O Iate pra mim é: Uma segunda casa
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Talento
NAS ÁGUAS DO NOSSO CLUBE
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Fotos: GUstaVo GRacinDo

Praticar exercícios físicos é fundamental para levar 
uma vida saudável. O esporte alivia o stress causado 
pela rotina, mantém o corpo em equilíbrio e melhora 
a qualidade de vida. Entretanto, é preciso fi car atento 
com a empolgação pela “conquista do corpo perfeito” 
em um curto espaço de tempo. Os exageros podem 
causar lesões nos músculos e articulações.

Cuidado com os 
EXCESSOS 

na academia
LIAMArA MENDESpOr
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des inimigos dos “amantes” da 
academia e dos exercícios físicos. 

Como o próprio nome evidencia, over (ex-
cedente, demasiado) training (treinamen-
to), ou seja, o overtraining é o excesso de 
treinamento.

De acordo com a fisioterapeuta Nara Be-
atriz Matos, as pessoas devem respeitar 
o equilíbrio na relação entre a atividade 
física e a saúde. Do contrário, em vez de 
alcançarem os benefícios esperados, po-
derão sofrer graves lesões. “O exagero na 
realização de exercícios físicos e a falta de 
acompanhamento adequado dentro das 
academias são motivos para o apareci-
mento de lesões musculares, tendinosas e 
ligamentares durante a prática dos exer-
cícios”, afirma.

Willyam Mazon, sócio do Iate há mais de 
20 anos, pratica tênis e também é frequen-
tador da Academia do Clube. “Venho ma-
lhar de segunda a sexta-feira. Cada dia 
eu trabalho um grupo muscular diferente 
(inferiores e superiores). Atualmente, opto 
por fazer os exercícios com menos peso e 
mais repetições”, conta.

No entanto, nem sempre o iatista prati-
cou atividades físicas de maneira correta. 
Certa vez, com objetivo de aumentar a 
massa muscular em um curto período e 
testar limites, ele foi uma das vítimas do 
overtraining. “Tive um grave problema na 
coluna. Eu aumentava o peso das barras 
sem orientação e, por não sentir dor no 
momento do treino, achava que estava 
tudo bem. Ao chegar em casa, me abaixei 
para pegar um objeto no chão e a coluna 
‘travou’. Senti muita dor, tomei remédios 
e tive que ficar 30 dias sem fazer exercí-
cios na Academia”, relembra.

A melhor maneira de evitar lesões é co-
meçar a praticar atividades de maneira 
lenta e gradual. Quando o aluno começa 
com a ‘corda toda’ e quer resolver todo o 
sedentarismo no primeiro dia, provavel-
mente sentirá muitas dores. Além disso, é 
importante estar bem orientado para não 
errar na execução dos exercícios. O movi-
mento, quando feito de forma incorreta, 
faz com que o risco de lesões aumente sig-
nificativamente.

Após o susto, Mazon aprendeu a lição e 
aconselha: “Nunca devemos fazer nada 
por conta própria. Sofri com o overtraining 
porque queria testar meus limites, e é pre-
ciso respeitá-los”. 
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Além da avaliação física, o ideal é que o aluno faça uma avaliação 
nutricional, pois uma alimentação adequada facilitará o trabalho 
muscular e a resistência para os exercícios. Outro fator que deve ser 
levado em consideração é o tipo de tênis escolhido para prática de 
atividades físicas. A fisioterapeuta recomenda fazer um teste de pisa-
da para saber qual é o calçado adequado.

Para evitar dores de cabeça, uma avaliação com um profissional 
para que ele possa identificar possíveis áreas de risco, ou seja, que 
possam vir a sofrer lesões também é recomendada. “A fisioterapia 
atua tanto na área preventiva quanto na curativa. Na avaliação pre-
ventiva, o especialista irá orientar o paciente para os exercícios que 
devem ser evitados e na correta execução dos movimentos. Já para 
quem já possui dor, o ideal é iniciar a fisioterapia o mais rápido pos-
sível, antes que a lesão se torne crônica ou extensa”, conclui Nara.

FIquE AtENto

Willyam Mazon, sócio do Iate, foi uma das 
vítimas do overtraining, mas aprendeu a 
lição: “é preciso respeitar os limites”



50 Março / abril de 2013

ca
pa

ia
t

e

•	 Alterações na pressão e na frequência cardíaca
•	 Ansiedade 
•	 Ausência de ganho de massa magra
•	 Dores musculares e de cabeça em excesso
•	 Gripes e resfriados frequentes
•	 Insônia 
•	 Irritabilidade
•	 Perda de apetite
•	 Sede anormal
•	 Sensação de cansaço ao acordar
•	 Tremor nas mãos

sintomas do
overtraining

Fazer atividades físicas com acompanhamen-
to de um profissional é muito importante. Os 
“pesos a mais” não surgiram no corpo em al-
gumas horas, e sim ao longo de alguns anos. 
Por consequência, para você ficar em forma, 
um tempo também será necessário. Confira as 
dicas do coordenador técnico da Academia do 
Iate, Flávio Drumond, e evite o overtraining:

Confira as dicas do coordenador técnico da 
Academia do Iate, Flávio Drumond, e evite o 
overtraining:

•	 Antes de iniciar os exercícios, procure um 
educador físico.

•	 Evite passar mais de uma hora fazendo 
atividade física.

•	 Busque uma alimentação nutritiva, pois 
sem a mesma fica mais fácil entrar em over.

•	 Não pratique, em excesso, atividades físi-
cas ao ar livre nos horários de maior calor.

•	 Opte sempre pela qualidade do exercício e 
não pela quantidade.

•	 Aumente a quantidade da atividade aos 
poucos.

•	 Por meio de uma periodização é possí-
vel detectar mais rápido se vai entrar em 
overtraining.

•	 Se perceber que perdeu peso muito depres-
sa, há uma possibilidade de overtraining.

•	 Ao perceber maior número de doenças, 
problemas com a pressão, ter algumas in-
fecções que não está acostumado, também 
pode ser caracterizado o overtraining.

•	 Seu corpo começou a demorar a cicatrização 
de machucados que antes eram rápidos, é 
possível que haja um desgaste de nutrientes.

•	 Caso perceba que começou a ficar muito 
cansado, apático, não tem mais o mesmo 
vigor de antes, tem algum problema e esse 
pode ser o overtraining.
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LUíS HENrIqUE rOcHA FrEIrEpOr

É claro que ninguém faria 
uma compra dessas! E se 
o supermercado só ven-

desse refrigerantes nesse preço 
ou, ainda, só tivesse sabores 
que você não apreciasse? Você 
compraria nessa loja? É assim 
que você faz compras? Não! 
Por que é tão óbvio assim? 
Simples, quando falamos de 
refrigerantes, conhecemos seu 
valor, então fica fácil compa-
rarmos e decidirmos se esta-
mos pagando um preço justo. 

Quando se trata de investi-
mentos, será que é a mesma 
coisa? Sim, ao investir, deverí-
amos seguir um procedimento 
semelhante, mas a maioria 
das pessoas não o faz. Com-
parar, questionar e definir 
seus objetivos são requisitos es-
senciais para obter um bom in-
vestimento.

Em geral, as pessoas recorrem 
ao banco do qual já são clientes 
e adquirem o produto que lhes é 
oferecido sem analisar se aquele 
é o melhor caminho para atin-
gir seu objetivo financeiro. Será 
que investir dessa forma não 
equivaleria a comprar um refri-
gerante de R$ 80,00 naquele su-
permercado que mencionamos?

Para exemplificar, a caderneta 
de poupança, que tem baixo 
risco, assim como baixa renta-
bilidade, desde meados do ano 
passado, vem tendo rendimen-
to menor que a inflação. Ou 
seja, investindo seus ganhos na 
poupança, você está perdendo 
dinheiro. Se, no momento da 

aplicação, o investidor procurasse 
outras opções, como CDB, Tesou-
ro Direto ou LCI, com certeza con-
seguiria maior rentabilidade com 
a MESMA segurança da caderne-
ta de poupança.

Outro exemplo da importância 
da análise prévia do investimento 
é o aluguel de imóvel. Hoje, essa 
renda fica em torno de 0,4% do 
valor do bem. Poucos sabem, en-
tretanto, que poderiam ter uma 
rentabilidade de 0,7% ao mês em 
um fundo imobiliário. E o melhor: 
sem as preocupações com inquili-
nos e a burocracia do aluguel.

Pode parecer pouco, mas 0,1% ao 
mês, considerando-se um inves-
timento de R$ 1.000,00 mensais, 
acarretará, em 25 anos, a diferen-
ça aproximada de R$ 140.000,00.

Luís Henrique Rocha Freire
Agente autônomo de investimento 

e coaching financeiro
Contato: luis@upfomento.com.br

você compraria 
um refrigerante 

de r$ 80,00?

Não há dúvida, portanto, de 
que comparar e analisar cada 
tipo de investimento é impres-
cindível para atingir de forma 
mais rápida e fácil os seus ob-
jetivos, tais como: independên-
cia financeira, aposentadoria, 
reserva para educação dos fi-
lhos, proteção patrimonial.

No entanto, com a atribulada 
rotina do dia a dia, as pessoas 
dificilmente têm tempo para 
se dedicar ao estudo dos inves-
timentos disponíveis no mer-
cado. Por isso, a ajuda de um 
especialista é indispensável. 
Existem profissionais (plane-
jadores financeiros, agentes 
autônomos de investimentos, 
consultores) que conhecem 
a fundo cada tipo de investi-

mento e podem indicar, a partir 
do perfil e dos anseios de cada 
investidor, o caminho ideal para 
o seu sucesso financeiro.
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de
carrossel

alegria
Muito 

entretenimento, 
aprendizado 

e cultura. 
Essas foram as 
características 
da Temporada 

de Alegria, 
realizada de 13 
a 25 de janeiro, 
e que engloba a 
45ª Colônia de 

Férias e 13ª Vela 
nas Férias
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C erca de 400 colonins, com idades entre 4 e 14 anos, 
participaram de diversas atividades ao longo das duas 
semanas. Oficinas de circo, teatro, música, capoeira, 

gincanas, brincadeiras em piscinas, parque aquático, passeios 
externos estiveram na programação.

A solidariedade também foi um dos destaques. Quase 1.300 kg 
de alimentos foram arrecadados. Os mantimentos serão entre-
gues a instituições cadastradas junto ao Encontro Máster do Iate 
(Emiate). 

O comodoro Mario Sergio da Costa Ramos ressaltou o empenho 
da equipe de profissionais que acompanhou os colonins durante 
a realização das atividades e agradeceu aos pais pela confiança 
depositada em nossa instituição. “Obrigado a toda a equipe de 
funcionários do Iate pela dedicação, carinho e amor demonstra-
dos. Também agradecemos aos responsáveis por acreditarem no 
sucesso dos eventos do Clube e, é claro, às crianças pelo aprendi-
zado e alegrias que trouxeram nessas duas semanas”.

“eu gostei muito da 
colônia de Férias. 
nós fizemos muitos 
passeios e eu adorei 
o do boliche. espero 
voltar em julho”

Kristina Alarcão (11 anos)

“É a segunda vez que 
os meninos participam. 
Somos sócios do 
clube e eles também 
participam do ciate. nós 
confiamos na colônia 
do iate e meus filhos 
adoram. quando eu 
vinha buscá-los antes do 
‘encerramento do dia’, 
eles ‘brigavam’ comigo, 
pois não queriam ir 
embora”

Cláudia e Judson Carloni, pais da 
Ana Clara (6 anos) e João Pedro 
Carloni (8 anos)
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Para garantir a segurança dos pequenos, a Temporada de Ale-
gria contou com serviço médico e odontopediátrico. Além disso, 
salva-vidas e seguranças integraram a equipe de profissionais.

diversão do começo ao fim

Com o tema “Carrossel de Alegria”, o show de encerramento da 
Colônia, realizado no Ginásio da Peteca, foi um sucesso. 

Na primeira apresentação da noite, duendes, fadas e super-
-heróis “embarcaram rumo à Terra Encantada”. Em seguida, 
números de canto, dança, música e teatro foram mostrados ao 
público, que vibrou com cada detalhe.

Para fechar com chave de ouro, o Ginásio se tornou um legíti-
mo picadeiro: palhaços, acrobatas e malabaristas invadiram o 
ambiente para mostrar que aprenderam muitas coisas novas ao 
longo da Temporada de Alegria. 

“achei tudo bem legal. 
o que eu mais gostei 

foi de participar 
da regata, onde fui 

campeão. É a segunda 
vez que participo da 

colônia de Vela” 

Daniel Salles (10 anos)

“acreditamos que o 
diferencial da colônia 

do iate é a atenção 
dos profissionais e 

de toda a equipe. o 
Rafael fala que tudo 

é muito legal. Já é 
a terceira vez que 

ele participa e o que 
mais gosta é das 

coreografias e dos 
passeios”

Renata Araújo e Renato Rodrigues,  
pais do Rafael Araújo (7 anos)
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Entre 2011 e 2012, o Encontro Máster do Iate (Emiate) registrou um aumento de 242% no número de 
sócios matriculados nos cursos e atividades.

Mais de 10 toneladas de alimentos foram arrecadadas no Iate Clube de Brasília ao longo de 2012. 

O Emiate doa os mantimentos arrecadados ao longo de campanhas e competições esportivas para 
sete instituições. São elas: Associação Pequenas Missionárias de Maria Rosa Mística, Casa de Moisés, 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Águas Lindas, Creche Face de Jesus Cristo, Fale Fra-
ternidade, Hospital de Apoio, Lar Francisco de Assis e Projeto Sonho de Criança. 

Com o objetivo de manter os sócios sempre antenados nas novas tecnologias, o Emiate oferece aos sócios os Cursos de 
Tecnologia e Redes Sociais. Durante as aulas, são passadas dicas valiosas sobre iphone e ipad. Além 
disso, em fevereiro deste ano, os alunos aprenderam sobre Instagram, Facebook e Twitter em uma nova opção de curso. 

O Emiate prepara a primeira viagem internacional do grupo. O destino será a Turquia, em 
maio. Em breve, novos destinos serão divulgados. 

voCÊ sABIA? 
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Em 30/1, os sócios do Viva Mais celebraram os aniversarian-
tes de dezembro e janeiro. A alegria invadiu a nova Chur-
rasqueira Gourmet e cerca de 100 sócios participaram de um 
delicioso almoço. A próxima comemoração do grupo está 
marcada para 27 de março.

A turma da peteca se reuniu em 21 de fevereiro para come-
morar mais um ano de vida dos sócios que fazem aniversá-
rio em janeiro e fevereiro. Desta vez, o encontro foi realizado 
na Antiga Sede e o clima de descontração esteve presente do 
começo ao fim. Uma banda animou a noite dos petequeiros 
ao som de diversos ritmos musicais. 

O conselheiro nato Luiz Castilho doou, em feve-
reiro, um fogão no estilo cooktop para ser insta-
lado no Espaço Gourmet do Tênis. Os cooktops 
são excelentes peças que proporcionam melhor 
aproveitamento de espaço e, além disso, contam 
com design moderno e sofisticado. “Eu fiz a doa-
ção e acho que é uma forma de incentivar outros 
sócios a fazerem o mesmo. Buscamos renovar os 
espaços e toda doação é bem-vinda. Se cada um 
contribuir de alguma forma, teremos um Clube 
ainda melhor”, ressalta. 

iate apoia prevenção 
a aCidentes no 
trabalho
Incentivar atitudes preventivas e apoiar 
ações que reduzam os riscos de acidentes 
no trabalho são iniciativas que recebem 
grande atenção no Iate Clube de Brasília. 
Mais uma prova disso, foi a realização, de 
18 a 22 de fevereiro, da Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SI-
PAT). O evento contou com palestras, tes-
tes de glicemia, treinamentos em grupos e 
atividades esportivas.

aulão ressaCa  
de Carnaval:  
saúde e diversão  
no salão soCial
Em 16 de fevereiro, mais de 120 alunos 
estiveram presentes no Salão Social para 
participar do Aulão Ressaca de Carna-
val. Modalidades como abdominal, boxe, 
cycling indoor, ginástica localizada, iron 
glúteo, jump, entre outras, estiveram na 
programação. A galeria completa de fotos 
está disponível no www.iatebsb.com.br.

peteCa: aniversariantes 
fazem festa

alegria e desContração no 
almoço do viva mais

sóCio doa fogão de 
alta Qualidade 
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E m 2013, mais uma vez, o Iate proporcionou diversos eventos de alta qualidade no car-
naval. A folia começou em 2 de fevereiro com a tradicional Feijoada Pré-Carnaval, que 
pelo segundo ano consecutivo teve a Velha Guarda Musical de Vila Isabel como principal 

atração. Os ingressos foram esgotados.

“Este ano, também inovamos com o Espaço Kids, um local destinado exclusivamente para a 
garotada, que contou com cama elástica, brinquedoteca e mesa de totó”, destaca o comodoro 
Mario Sergio da Costa Ramos.

Quase 700 pessoas estiveram presentes no Salão Social e relembraram grandes clássicos sam-
bas-enredo de escolas do Rio de Janeiro, além de vários sucessos da música nacional.

Feijoada Pré-Carnaval 
marca início da folia iatista
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iate Mais de 2 mil pessoas  
prestigiam matinê
A criançada também participou da folia iatista. A Matinê da Alegria, realizada em 10 de 

fevereiro, contou com a participação de mais de 2 mil pessoas. 
Um grupo de animação realizou brincadeiras, pintura de rosto, gincanas, entre outras 

atividades. Além disso, um DJ tocou grandes sucessos infantis da atualidade e várias músicas 
que marcaram gerações. 

Para repor as energias, refrigerante, água, suco, pipoca, algodão-doce, crepe, minipizza, chur-
ros, hambúrguer e batata frita foram vendidos para os participantes. 
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E ste ano a segunda-feira de Carnaval, em 11 de fevereiro, foi no clima do tradicional Baile 
de Máscaras Veneziano. Luzes especiais, decoração inovadora e muita diversão foram al-
guns dos atrativos. 

Como não poderia ser diferente, apesar de todo o charme do Carnaval em Veneza, o “jeitinho 
brasileiro” foi o grande anfitrião da noite. Por isso, o samba, as clássicas marchinhas e os suces-
sos da atualidade não ficaram de fora do baile.

Sucesso no Rio de Janeiro, o Grupo de Samba de Enredo foi o escolhido para animar cerca de 600 
foliões. Os músicos, que se apresentaram pela primeira vez no Iate, realizaram um show com 
muita alegria e samba no pé.

“Com o sentimento de dever cumprido, ressaltamos o nosso compromisso de manter viva a tra-
dição do Carnaval de Clubes no Distrito Federal. Cada vez mais, o Iate firma-se como a melhor 
opção de diversão e conforto ao público que permanece na cidade durante o feriado”, ressalta o 
comodoro Mario Sergio da Costa Ramos.

Acesse www.iatebsb.com.br e confira todas as fotos da folia iatista.

Carnaval em veneza: 
novidade atrai grande público
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Espaço mulher
Iara Nárdia

Melhore sua vida 
sexual e autoestima!

Iara Nárdia - Terapeuta sexual e conselheira de relacionamentos  
Tel.: 9212-0028 / 8122-8312 / 9224-0301
SCLN 109, bloco C, sala 106 - Asa Norte

50% 
de desconto
nas consultas
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Ricardo Martins: 
“O Iate é um exemplo 

a ser seguido”

“A credito que o 

Iate Clube de Brasí-

lia é referência para 

as instituições sociais e esportivas do 

país”. A afirmação é do vice-presi-

dente geral do Fluminense, Ricardo 

Pereira Martins, um dos grandes lí-

deres do segmento clubístico nacio-

nal. Em visita ao nosso Clube, em 31 

de janeiro deste ano, o dirigente de 

um dos maiores clubes do país con-

versou com a Revista Iate e teceu 

diversos elogios à estrutura e áreas 

verdes do campus.

Atleta de water polo por vários anos, 

defendeu inclusive a seleção brasi-

leira, Martins participa ativamente da 

vida política do Fluminense nas últi-

mas três décadas.

Fundado em 21 de julho de 1902 no 

Rio de Janeiro, o Fluminense Football 

Club é uma sociedade civil de cará-

ter desportivo que tem no futebol sua 

principal atividade. Atual campeão 

brasileiro da série A, o Tricolor das 

Laranjeiras também é o primeiro co-

locado do ranking da Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF).
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Revista iate – como o senhor, 
que é um profundo conhece-
dor dos principais clubes do 
país, analisa a estrutura e as 
instalações do iate clube de 
Brasília?

Ricardo Martins – Esta é a pri-
meira vez que venho aqui, mas eu 
sempre tive o Iate como referência 
de clube em Brasília. Vim trazer 
um presente ao comodoro Mario 
Sergio da Costa Ramos, o livro ofi-
cial “Fluminense, 110 jogos ines-
quecíveis – Guerreiros desde 1902”, 
e ele me retribuiu com um fabuloso 
passeio por esta maravilha de clu-
be. Gostei muito de tudo o que vi. 
Conheço pessoas de longas datas, 
que jogaram water polo comigo. 
São amigos oriundos lá do Rio de 
Janeiro e que sempre me falaram 
muitíssimo bem do Iate Clube de 
Brasília. Somente agora pude con-
ferir de perto essas belezas. Não te-
nho dúvida alguma de que o Iate 
Clube de Brasília é um exemplo a 
ser seguido.

Revista iate – Quais os princi-
pais desafios em administrar 
um clube da expressão do Flu-
minense Football club?

Ricardo Martins – Eu diria que 
não só como o Fluminense, como 
qualquer clube de camisa, a admi-
nistração é bem mais complicada, 
principalmente porque a paixão 
está acima da razão. E você encon-
trar um meio termo para caminhar 
entre a paixão e a razão é o grande 
ponto para se fazer uma boa admi-
nistração. Talvez pela emoção ser 
muito forte, muitos clubes de ca-

misa se encontram numa situação 
bastante ruim.

Revista iate – e qual a melhor 
saída para isso? 

Ricardo Martins – A saída é você 
botar um pouquinho da razão na 
frente. É claro que a paixão nunca 
vai deixar de existir. São milhões 
de torcedores querendo o time, mas 
a situação atual dos clubes é quase 
que insustentável. Se você não bo-
tar a razão na frente hoje, o cami-
nho é o fechamento deles.

Revista iate – O Brasil recebe-
rá a copa das confederações, 
ainda este ano, e a copa do 
Mundo, em 2014. como o se-
nhor analisa a questão do le-
gado desses grandes eventos 
esportivos? 

Ricardo Martins – Acredito que 
é o mais importante. As infraestru-
turas nas cidades estão sendo cons-
truídas e ampliadas. Sem dúvida, 
são importantes avanços. Todas as 
cidades que se preparam para a 
Copa tem recebido uma série de in-
vestimentos que visam melhorias 
para o povo. Eu espero que tudo 
aconteça como planejado.

Revista iate – Qual o maior ob-
jetivo do Fluminense para 2013?

Ricardo Martins – O grande ob-
jetivo do Fluminense este ano é ga-
nhar a Taça Libertadores da Amé-
rica. É a maior prioridade do clube. 
É claro que se pudermos ganhar o 
Carioca e o Brasileiro também será 
muito positivo. Mas nem sempre a 
gente vai conseguir ser campeão 

em tudo. Por isso, a prioridade é a 
Libertadores.

Revista iate – O carro-chefe do 
Fluminense é o futebol, mas o 
clube também tem tradição 
em outros esportes olímpicos. 
como funciona a questão dos 
investimentos nesse sentido? 

Ricardo Martins – Me sinto con-
fortável para falar sobre este tema, 
pois a minha origem é a do espor-
te. Estou no Fluminense há 50 anos 
como atleta. Nos últimos anos, 
também tenho dado minha con-
tribuição na política, mas sempre 
defendi os esportes olímpicos no 
clube. O Fluminense é o único clube 
no Brasil que tem as quatro moda-
lidades aquáticas: nado sincroniza-
do, saltos, water polo e natação. No 
water polo, por exemplo, nós somos 
hexacampeões brasileiros. Nos sal-
tos ornamentais, somos bicampeões 
brasileiros. Já na natação, estamos 
com a quarta maior força no Brasil. 
Além disso, também trabalhamos 
forte para sermos protagonistas no 
nado sincronizado. A gente sempre 
teve uma força muito grande no es-
porte. É uma tradição do clube. Há 
quatro anos, o comitê olímpico fez 
um book sobre os atletas e o esporte 
olímpico no Brasil. Podemos afir-
mar que praticamente 50% do tra-
balho é relacionado ao Fluminense. 
O esporte olímpico está bastante 
modificado. Ele se profissionalizou 
e, dentro dessa filosofia, os esportes 
têm que ser sustentáveis. Eles têm 
que ser autossuficientes, procurar 
patrocínios. Temos que criar cami-
nhos realmente independentes.

“Gostei muito de tudo o que vi. conheço 
pessoas de longas datas, que jogaram water 

polo comigo. São amigos oriundos lá do rio de 
Janeiro e que sempre me falaram muitíssimo 
bem do Iate clube de Brasília. Somente agora 

pude conferir de perto essas belezas”

Ricardo Martins, vice-presidente geral do Fluminense
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E m todo lugar, encontramos pessoas que se di-
ferenciam umas das outras por seu jeito extro-
vertido e alegre de ser. Quem não tem em seu 

grupo de convivência aquela fi gura engraçada e fol-
clórica que, mesmo nos momentos sérios, consegue 
tirar uma boa risada daqueles que estão à sua volta? 
É claro que no Iate Clube de Brasília existem vários 
sócios e funcionários que se encaixam nesse perfi l. 
Mas são pouquíssimos os que superam o mestre de 
instalações Antônio José Gomes Salgado, mais co-
nhecido como Antônio Bombeiro. 

Dono de um sorriso constante e uma simpatia úni-
ca, Antônio Bombeiro saiu de Goiás, sua terra natal, 
e veio para Brasília em busca de um novo começo. 
“Trabalhava em uma empresa chamada Instalado-
ra Elétrica Goianésia. Naquele tempo, era eletricista 
e encanador. Saí dessa empresa e decidi buscar novos 
horizontes. Cheguei aqui em 1978 e, logo no início, 
conheci o sócio Hernani Azevedo Henning, que na 
época era diretor de Paisagismo. Contei a ele minha 
história e meus projetos. Na mesma hora o coronel 
Henning me ofereceu empregos no Iate e na UnB. 
Optei pelo Iate porque gostei do que eu vi por aqui. 
O salário era até menor, mas o ambiente desse lugar 
me encantou”, explicou.

O namoro com o Iate rendeu frutos e, depois dessa 
paixão à primeira vista, já se vão 34 anos de uma re-
lação de trabalho e muita dedicação. “Cheguei aqui 
recém-casado. Foi no Iate que eu adquiri residência 
própria, formei meus fi lhos e construí minha histó-
ria. Tenho um carinho muito grande por esse lugar”, 
contou emocionado.  

Questionado sobre o porquê de ainda prestar servi-
ços ao Iate, Antônio foi enfático. “Sou aposentado 
por tempo de contribuição há sete anos. Minha fa-
mília já está criada e graças a Deus eu não preciso 
trabalhar por necessidade. Continuo aqui pela con-
sideração por essa instituição e pelas amizades cons-
truídas em todos os setores. Para mim, o Iate está 
acima de muitas coisas e por isso eu tenho orgulho 
de trabalhar nessa empresa que iniciou minha traje-
tória em Brasília. Sou grato à Diretoria e aos sócios 
que sempre me respeitaram e acreditaram na minha 
capacidade”, afi rmou com lágrimas nos olhos. 

O Iate Clube de Brasília sente-se feliz por ter em seu 
quadro funcional pessoas tão comprometidas e de 
caráter como o senhor Antônio Salgado. 

Antônio 
Bombeiro: 
um personagem à parte

na história do Iate



61. 3403-7000 
SIA Trecho 1

61. 3214-3999
W3 Sul 512

61. 3424-8000
404 Asa Norte

Com uma linha completa de produtos 
para obra e acabamentos, a Só Reparos 
está em lugares onde você nem imagina.

Venha até uma das lojas e conheça todas 
as soluções em pisos e revestimentos 
que a Só Reparos pode te oferecer.



Quer um 2013 bem próspero
para a sua empresa:
Acerte no alvo
com a Supermidia.

Os bons resultados nas vendas dos nossos
clientes se tornaram nossos maiores prêmios.
Venha fazer parte deste time de sucesso.

com a Supermidia.

Os bons resultados nas vendas dos nossos
clientes se tornaram nossos maiores prêmios.
Venha fazer parte deste time de sucesso.

Quer um 2013 bem próspero
para a sua empresa:
Acerte no alvo
com a Supermidia.com a Supermidia.

Viemos da logística, das ruas, do contato humano. Nascemos 
sim, com um pan�eto nas mãos. Fomos crescendo e sendo

mais exigidos. Passamos a fazer promoção, repensar o 
marketing direto e, com isso, perseguir os resultados

difíceis  aos modos convencionais

(61) 3201-0409
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O processo de arborização do Iate teve início já 
nos primeiros dias de fundação do nosso Clu-
be. Por isso, preservar a natureza sempre foi 

uma determinação de todos os comodoros que condu-
ziram a administração iatista nos últimos 53 anos.

Incentivados pelo sócio Hernani Azevedo Henning, 
pioneiro no processo de arborização, os associados 
criaram o hábito de plantar mudas por vários pon-
tos da nossa instituição. O popular coronel Henning 
também foi um dos principais responsáveis pelo de-

senvolvimento do Bosque das Churrasqueiras. O local, 
inaugurado durante a gestão do comodoro Hely Wal-
ter Couto, é hoje um dos pontos mais admirados da 
nossa instituição.

Atualmente, o Iate possui 137 espécies diferentes de 
árvores espalhadas pelo campus. O índice é superior 
ao do Distrito Federal, que conta com 100 espécies. As 
plantas são todas catalogadas e cadastradas pela Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
além da Universidade de Brasília (UnB). 
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E-mail: angela@iatebsb.com.br

D esperdiçávamos preguiçosamente o domingo de Carnaval, vendo um fi l-
minho na TV, quando meu marido deu início a uma divertida brincadeira:

- Se Joca fosse um herói de quadrinhos, seria o Homem de Ferro – disse, 
referindo-se a um sobrinho muito espoleta.

- E você, quem seria?

- Sem dúvida, o Capitão América.

A pergunta seguinte me pareceu bastante óbvia.

- E eu?

Jaime me olhou por um instante, demorando tempo sufi ciente para que eu sou-
besse que havia ali uma refl exão.

- Você seria o Incrível Hulk.

A resposta me pegou tão de surpresa que o assunto morreu ali mesmo. Na minha 
fantasia, estava segura de que ouviria o nome de alguma personagem sensual e 
feminina como a Mulher Gato. Que diabos eu teria em comum com um bruta-
monte verde e descontrolado?

Só alguns dias depois, quando dirigia silenciosamente até o trabalho, vi a profun-
didade de sua resposta emergir à minha frente. Na batalha cotidiana, entre as 
curvas da rotina e do desafi o, tenho mesmo muito mais a ver com o Hulk do que 
com uma mulher mascarada, vestida em roupas colantes de couro. Aliás, passei a 
imaginar, cá entre nós, que havia algo de muito íntimo entre mim e o monstro. E 
que eu estava longe de ser a única.

Afi nal, que herói é esse? Trata-se de um sujeito sereno, inteligente e esforçado que, 
a despeito de se entregar de corpo e alma ao que faz, segue pela vida engolindo 
sapos e “ouvindo calado”. Até o dia em que a injustiça extrapola sua capacidade 
de tolerância. E ele, então, explode. Rasga as roupas e máscaras que usava. Fica 
exposto, nu. E quanto mais tentam atacá-lo, mais ele cresce, mais forte ele fi ca.

Como todo herói, usa sua força para consertar o que precisa ser consertado, pro-
teger o que precisa ser protegido e derrubar o que precisa ser derrubado. Mas, 
diferente dos outros heróis, Hulk nunca tem a sensação do dever cumprido. Ao 
contrário, quando volta a si, está péssimo. Cercado de destroços e farrapos, sente 
uma ressaca do tamanho de um bonde. E se penitencia pelo que aconteceu.

Agora eu pergunto: há algum herói mais feminino que esse? Quantas de nós, mu-
lheres, não nos identifi camos com a descrição acima? Em geral, estamos sempre 
protegendo os outros da nossa ira, da nossa capacidade de indignação – e, não raro, 
da nossa imensa força íntima. Depois da briga, mesmo que intimamente conven-
cidas de que lutávamos por uma boa causa, estamos quase sempre com o coração 
pequeno e a culpa gigante. E voltamos, cabisbaixas, à nossa pacata dieta de sapos.

Pois bem, que ironia, o Carnaval serviu justamente para me tirar uma fantasia. 
E também para jogar fora uma mortalha. Agora, sou mulher-Hulk sem disfarces. 
Conforme for, até explico ao desavisado provocador: “olha aí, você está cutucando 
meu monstro verde”. Quem se atrever, que enfrente minha ira santa.

A INcríVEL HULK

Na batalha cotidiana, 

entre as curvas da 

rotina e do desafi o, 

tenho mesmo muito 

mais a ver com o 

Hulk do que com uma 

mulher mascarada, 

vestida em roupas 

colantes de couro. 

Aliás, passei a 

imaginar, cá entre 

nós, que havia algo 

de muito íntimo entre 

mim e o monstro. E 

que eu estava longe 

de ser a única”
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Para saber como participar, entre em contato com a Secretaria de Esportes 
pelos telefones 3329-8752/753.

 Escolinhas 
Esportivas: 
sociabilização e saúde 
para a criançada

N o Iate Clube de Brasília o que não faltam são opções de esportes 
e atividades para que crianças e adolescentes possam, de maneira 
lúdica e saudável, ocupar a mente e desenvolver o corpo. O Projeto 

de Iniciação Esportiva é uma das prioridades do Clube. Nele, sócios de 4 a 
17 anos podem frequentar as aulas de até duas modalidades gratuitamente. 

Confi ra as opções:

Academia / Hora Teen
Aulas de Circo
Futebol
Futsal
Judô
Natação
Patinação
Peteca
Squash
Tênis
Vela

Foto: Renato Braz Dias
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