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cartas
Valiosas informações 
A matéria de capa da última edição da Re-
vista Iate, “Difícil é escolher”, fi cou óti-
ma. Fiquei encantada com a variedade de 
esportes que o Clube oferece às crianças. 
Sou sócia há bastante tempo, mas desco-
nhecia muitas dessas valiosas informa-
ções.

Enilda Goetze

título do iate atinge R$ 90 mil
Gostaria de parabenizar à equipe pela matéria sobre a valorização do 
título patrimonial do Iate. Isso refl ete o resultado das iniciativas da admi-
nistração em ampliar e melhorar nosso Clube. Tenho muito orgulho de 
fazer parte do grupo de associados.

Carlos Ávila

Conteúdo 
interessante 
Acho a Revista Iate 
muito interessante. O 
conteúdo sempre me atrai 
bastante. Ela ressalta os 
serviços que o Clube ofe-
rece e nos atualiza sobre 
os últimos acontecimen-
tos. Só tenho elogios. Pa-
rabéns e parabéns!

Marta Paredes

importante publicação
A Revista Iate desperta nos sócios o conhecimento e incentiva a prática 
de esportes. É uma publicação importante e um espaço de bastante visi-
bilidade.

Beranise Leão Ribeiro

leitura de bordo 
preferida 
Fatos que passam des-
percebidos no dia a dia 
do Clube são resgata-
dos pela Revista Iate. 
Podemos perceber que 
o Iate passa por uma 
constante evolução. 
É a minha leitura de 
bordo preferida.

Davi Guimarães



Gestão 

Náutica 

ESPORTE 
Academia

Atletismo

Natação

Peteca

Sinuca

Tênis

Capa 
Um Clube que é pura inspiração

Artigo 
Antes e depois de malhar: o que colocar no prato?

Perfi l 
Lucas Pinheiro de Oliveira

Nosso Clube 
Curiosidades sobre o Ciate

FLASHES 
Noite do Rubi

Rio + Lapa

Dia das Crianças

Bate-Papo 
Geraldo Casado

Nossa Gente 
Sérgio Gama

Crônica 
O sexo fresco

Dica do Iate 
Qualidade de vida nas pistas do Iate

Humor

Ín
di

ce
ia

t
e

entReVistA
12

esPeCiAl

FlAshes
72

17

28

33
34
35
36
38
39

42

50

55

67

72
76
78

Os diversos benefícios 
dos sucos e vitaminas

82

86

90

93

94

62



Promoção 
Visa Kubitschek
Por apenas R$ 176,00*

a diária, você pode se

hospedar no requintado 

hotel Kubitschek e desfrutar 

de um fi m de semana diferente.

*Valor exclusivo para pagamento com VISA.
*Tarifa exclusiva para reservas de sexta-feira a domingo.
* Promoção por tempo limitado.

Informações e reservas (61) 3319-3543
reservaskubitschek@plazabrasilia.com.br
www.plazabrasilia.com.br
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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
Oliveira (Patrono)
Adeildo Viegas de Lima
Agnello Paz Sobreira
Aloysio de Carvalho Silva
Aluizio Alves
Álvaro Alberto de Araujo Sampaio
Antônio Augusto Barcellos da Cunha
Armando Leite Rolemberg
Armando Ribeiro Falcão
Carlos Murilo Felício dos Santos
Carlos Quadros
Cesar Prates
Dilermando Silva
Eloysio de Carvalho Silva
Francisco Monteiro de A. Filho

Geraldo de Andrade Carneiro
Geraldo Gomes de Lemos
João Luiz Soares
João Napoleão de Andrade
José Aparecido de Oliveira
José Aquino Porto
Léo Sabastião David
Lídio Lunardi
Lourival Ferreira Carneiro
Marco Paulo Rabello
Mauro Borges Teixeira
Oscar Niemeyer
Oswaldo Penido
Silvio Piza Pedroza
Victor Nunes Leal

eX-CoModoRos

Comodoro
Mario Sergio da Costa Ramos

1º Vice-Comodoro
Maurílio Santinello

2º Vice-Comodoro
Newton Ferreira da Silva Marques

DIRETORES

Administrativo e Recursos 
Humanos
Mario Carmelo Correa
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
Luiz André Almeida Reis
Social
Maria Auxiliadora Calandrini Tuma

VICE-DIRETORES

Academia
Alexandre Carlos Ferreira da Silva
Administrativo e Recursos 
Humanos
Cristiano Paes de Castro
Atletismo
Vilma Del Lama
Engenharia
Daniel Cardoso Danna
Esportes Aquáticos
Hélio Fernando Siqueira Celidonio
Futebol
Hudson Pereira de Souza
Futevôlei
André de Azevedo Machado
Informática
Mario Oswaldo Gomes da Silva
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
Secretário
Cristiano Paes de Castro 
Sinuca
João Carlos de Oliveira
Social
Luiz Humberto Ferreira 
Carneiro
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
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 Sepúlveda Pertence (ex-Presidente do STF), Lars 
Schmidt Grael (velejador) e Torben Schmidt Grael (velejador).

A o iniciarmos nossa primeira gestão, em no-
vembro de 2009, assumimos o compromisso 
de praticar uma administração focada, sobre-

tudo, na transparência. Passados quase três anos de 
mandato, podemos afi rmar que honramos a promessa 
de campanha e atuamos diariamente em defesa dos 
reais anseios dos associados. 

Nesta segunda gestão, tem sido possível avançar ain-
da mais nas melhorias. Em 2011, verifi camos que era 
preciso investir na estrutura de algumas áreas do Clu-
be. Começamos então a fazer estudos e projetos que 
viabilizassem as mudanças. Após essa fase de prepa-
ração, iniciamos 2012 com força total e, de acordo 
com o programado, conseguimos concluir obras im-

portantes para o quadro social. 

A primeira delas foi a cobertura das quadras 
de tênis G1 e G2. Atendendo a uma antiga 
reivindicação dos tenistas, a Diretoria de En-
genharia investiu em um projeto que trouxe 

muito conforto aos sócios. Esse trabalho 
coloca o Iate à frente dos outros centros 
esportivos da cidade. Ao todo, temos seis 
quadras de saibro cobertas. Somos os úni-
cos na região a possuir essa estrutura.

Outro trabalho bem sucedido foi a re-
forma dos estacionamentos da Sede 
Social e Churrasqueiras. A obra trouxe 
alguns transtornos aos associados, que 
não puderam parar seus veículos nessa 
área durante os serviços. Mesmo com 

as dificuldades de se reformar uma pista dentro de 
nossas instalações, o resultado final valeu a pena e 
hoje os sócios podem trafegar com mais segurança 
pelo Clube. 

A Academia também passou por mudanças. Várias áre-
as foram ampliadas e agora esse espaço nobre do Iate, 
que atende a um público variado, trará ainda mais 
conforto aos usuários. 

Além das obras, vários outros projetos foram conclu-
ídos. Destaque para a conclusão de mais uma Chur-
rasqueira Gourmet, o banheiro na Sinuca, melhorias 
nas quadras de peteca e o Espaço Gourmet da Náu-
tica. Para 2013, continuaremos investindo em me-
lhorias estruturais e atividades que tragam grandes 
avanços ao Iate. 

Aproveitamos a oportunidade para lembrar que de-
zembro se aproxima e, nessa época do ano, nosso 
Clube organiza diversos eventos para os associados. 
Teremos o Natal das Crianças, a Cantata, confraterni-
zações e, é claro, nosso tradicional Réveillon, que esse 
ano estará ainda mais especial. Em dezembro, espera-
mos todos vocês!
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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 Bar-
cellos Cunha, Carlos Murilo Felício dos Santos, Eloysio de 
Carvalho Silva, Léo Sebastião David, Mauro Borges de Tei-
xeira e Oscar Niemeyer. 

BENEMÉRITOS
Álvaro Alberto de Araújo Sampaio, Carlos Nascimento, En-
nius 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 Mu-
rilo Felício dos Santos, Fernando Neves da Silva, Frederico 
José da Silveira Monteiro, Gerson de Sousa Lima, José Al-
berto Couto Maciel, José Hilário de Vasconcelos, Luiz Au-
gusto 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, Amâncio Irene de Vasconce-
los, Antônio de Pádua Pereira do Vale, Antônio Fiúza, Ar-
mando Garcia Coelho, Dario de Souza Clementino, Da-
rione Nunes Cardoso, David Augusto de Avelar, Ednaldo 
Mesquita de Carvalho, Filinto Figueiredo Pacheco, Flávio 
Silva Palma lima, Francisco Yida, João Carlos de Castro 
Roller, João Ferreira da Silva Júnior, João Rodrigues Neto, 
Luiz Augusto A. de Castro, Luiz Alberto Ferreira Castilho, 
Luiz Carlos Garcia Coelho, Luiz Napoleão da Silva Brito, 
Manoel Augusto de Almeida, Manoel Henrique Pessoa, 
Mário Roberto Trompowsky do Amaral, Paulo Roberto 
de Moraes Muniz, Pedro Aurélio Rosa de Farias, Pedro 
Vitor Mafra, Roberto Baptista, Roberto de Castro Almen-
dra, Roberto Velloso, Ronald Starling Soares e Sílvio Hen-
rique Marinho de Castilho.

CONSELHEIROS EFETIVOS
Alberto Godoy Garcia Coelho, Álvaro José Lindoso Vei-
ga, André de Azevedo Machado, André Ruelli, Antônio 
Augusto Pinto Pinheiro, Cláudio Teixeira Gontijo, Ed-
mar Bittencourt Filho, Everaldo Maia, Fernando Pessoa 
Guerra, Frederico Henrique Viegas de Lima, Geraldo 
Brindeiro, Henrique Samuel Ponte Alencar, Hudson Pe-
reira de Souza, Jeremias Cezar Júnior, João Wellisch, José 
Agamenon de Andrade Lima, José Amado Henriques 
Júnior, José Olímpio Filho, Josias Ferreira Leite Júnior, Jú-
lio Cesar Itacaramby, Leandro de Oliveira, Lucas de Oliva 
Antunes, Luciano Gonçalves de Souza Carvalho, Luiz 

André Almeida Reis, Luiz Antônio Cruvinel Gordo, Marcus 
José Reis Câmara, Maria Emília Rodrigues da Cunha Viana, 
Maria Rita S. Capone, Mauro Diniz Brumana, Murilo San-
tos Lobato, Omar José da Silva Júnior, Paulo Sérgio Costa 
Correia, Ronei Souza de Machado, Sérgio Roberto Muller, 
Silvério Francisco de O. Rosenthal, Tony Marcos Malheiros, 
Vilmar Amaral de Oliveira, Virgínia Maria Jorge, Ubirajane 
Andrade e Vitório Augusto de Fernandes Melo.

SUPLENTES DE CONSELHEIRO
Yordan Cirilo, Paulo Sergio Holanda de Araújo, Dennis Luiz 
Albuquerque de Seixas, Ana Marly de Melo Rodrigues, Ju-
lien Machado da Silva Dutra, Daniel Carsalade Queiroga, 
Vilma Del Lama, Mário Oswaldo Gomes da Silva, Gastão 
de Bem, Valter José Coser, Dorival Alves de Sousa, Vicente 
Augusto Goncalves Coelho, Halmelio Alves Sobral Neto, 
Pedro Lício Gomide 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. O Iate Clube de 
Brasília é considerado o melhor clube de Brasília e 
um dos melhores do Brasil. Tal reconhecimento – in-

clusive pela Confederação Brasileira de Clubes – é fruto da 
dedicação e do trabalho, não apenas da atual Comodoria e 
do Conselho Deliberativo, mas de gerações de Comodoros, 
Conselheiros, sócios e funcionários que, durante anos, en-
grandeceram o nosso querido Iate. 

O Iate cresceu muito e sua administração precisa constan-
temente se modernizar. Além de plano estratégico, de mé-
dio e longo prazo, para os próximos anos, é indispensável 
a completa informatização da contabilidade e a integração 
do sistema de controle e gestão fi nanceira dos vários setores 
do Clube. A Presidência foi informada pelo nosso querido 
Comodoro Mario Sergio da Costa Ramos de que tais provi-
dências estão sendo implementadas.

No mês de setembro, a Mesa Diretora do Conselho Delibe-
rativo decidiu, ad referendum do Colegiado, encaminhar à 
Comissão Fiscal, para exame e parecer, o relatório de audito-
ria remetido pelo Sr. Comodoro e ainda promover a realiza-
ção de Auditoria Externa Independente a ser acompanhada 
e apreciada por aquela Comissão, nos termos do art. 109, 
inciso III, do Estatuto do Clube, para a posterior deliberação 
sobre a matéria pelo Egrégio Conselho Deliberativo. 

Foi realizada ainda reunião extraordinária do Conselho De-
liberativo, na qual foram aprovadas pelo Plenário, por una-
nimidade, a supramencionada decisão da Mesa Diretora; e, 
também, por unanimidade, a proposta do Conselho Diretor 
que resultou no projeto de reforma e construção do edifício 
Espaço Poliesportivo Sul (Peteca), elaborado pelo arquiteto 
Tony Malheiros, com parecer favorável da Comissão consti-
tuída pela Decisão nº 014/2012, da Presidência.

O Conselho Deliberativo, como órgão de representação 
coletiva do quadro social, tem uma grandiosa missão e 
deve cumpri-la com equilíbrio e sensatez, em conformi-
dade com o Estatuto e as demais normas regimentais e re-
gulamentares, em parceria construtiva com a Comodoria 
e o Conselho Diretor, zelando pelo patrimônio do Iate e 
promovendo o bem-estar e a felicidade da família iatista.

O Estatuto e as demais normas regulamentares setoriais 
asseguram direitos e impõem deveres aos sócios, que de-
vem agir com urbanidade e respeito a tais normas, es-
pecialmente no uso das instalações, na utilização dos 
serviços e nas atividades esportivas, sociais, culturais e 
recreativas no âmbito do nosso Clube. O cumprimento de 
tais normas evita confl itos e permite a boa e harmoniosa 
convivência social.

O Iate é um lugar dos associados e de suas famílias 
e oferece inúmeras oportunidades para exercer o 
direito de ser feliz. Cumprimento, assim, os nossos 
estimados sócios e sócias, convidando-os a sorrir e 
a usufruir ainda mais dos benefícios de integrar o 
quadro social deste magnífi co clube, emblemático 
como Brasília, sua “sala de visitas”, nas famo-
sas palavras do saudoso Presidente JK, patro-
no do Iate. Meu cordial abraço. 

Geraldo Brindeiro
conselhodeliberativo@iatebsb.com.br

O Iate é um lugar dos associados e de suas famílias 
e oferece inúmeras oportunidades para exercer o 
direito de ser feliz. Cumprimento, assim, os nossos 
estimados sócios e sócias, convidando-os a sorrir e 
a usufruir ainda mais dos benefícios de integrar o 
quadro social deste magnífi co clube, emblemático 

, nas famo-
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A FORÇA E A TRADIÇÃO 
DO TÊNIS NO IATE

u
MA DAS MODALIDADES MAIS TRADICIONAIS DO IATE, O TÊNIS A CADA DIA ATRAI 

E FIDELIZA NOVOS ATLETAS NA NOSSA INSTITuIçãO. A EXPLICAçãO PARA A GRANDE 

PROCuRA PODE SER ATRIBuíDA, PRINCIPALMENTE, À PRIVILEGIADA ESTRuTuRA DO CLuBE, 

CONSIDERADA uMA DAS MELHORES DO PAíS. NOS ÚLTIMOS ANOS, A ÁREA RECEBEu EXPRESSIVOS 

INVESTIMENTOS QuE DEIXARAM O ESPAçO AINDA MAIS BEM-CONCEITuADO EM NíVEL NACIONAL.

ATuAL VICE-DIRETOR DE TÊNIS, O SÓCIO E ECONOMISTA CLAuDIO RAMOS DE OLIVEIRA ESTÁ À FRENTE 

DO SETOR DESDE NOVEMBRO DE 2011, E É uM DOS RESPONSÁVEIS PELO AVANçO DO ESPORTE EM 

NOSSO CLuBE. MINEIRO DE GOVERNADOR VALADARES E CASADO COM MÔNICA MARCIA MADEIRO 

LEITE, ELE REFORçA QuE NOSSAS QuADRAS SãO AS ÚNICAS COBERTAS DA CIDADE, O QuE CREDENCIA 

NOSSA INSTITuIçãO A RECEBER IMPORTANTES DISPuTAS INTERNACIONAIS, ALÉM DE PERMITIR QuE 

OS SÓCIOS PRATIQuEM O ESPORTE MESMO EM DIAS CHuVOSOS. NAS PRÓXIMAS PÁGINAS, CLAuDIO 

RAMOS TAMBÉM FALA SOBRE AS MELHORIAS REALIZADAS E DOS PLANOS PARA 2013.

13Novembro / Dezembro de 2012
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Claudio Ramos

Revista Iate – O tênis tem se 
destacado como um dos seto-
res que mais recebe elogios 
de seus frequentadores, tan-
to pelos eventos promovidos 
quanto pelas melhorias rea-
lizadas ao longo dos últimos 
meses. Como o senhor anali-
sa essa evolução?

Claudio Ramos –    Ao assumir 
a Vice-Diretoria de Tênis, no fim 
de 2011, nosso desafio era manter 
o padrão de qualidade que o Iate 
sempre ofereceu aos seus associa-
dos. Tínhamos e ainda temos al-
guns projetos de construção para 
concluir. Estamos na fase final da 
cobertura das quadras G1 e G2. 
Também temos a ampliação da 
Tribuna do Tênis, que será algo 
grandioso e com certeza contri-
buirá para resgatar cada vez mais 
a presença dos nossos tenistas em 
um ambiente descontraído, diver-
tido e muito elegante. Havia ne-
cessidade de conseguir financiar, 
se não todos, pelo menos boa 
parte dos nossos eventos, estabe-
lecendo parcerias com empresas 
sólidas e que apostam na marca 
Iate Clube de Brasília. Isso vem 
sendo desenvolvido ao longo do 
ano. Conseguimos estabelecer óti-
mas parcerias que viabilizaram 
cada um dos nossos eventos. Para 
2013, nossa meta é ambiciosa: 
buscar reverter todos os benefícios 
em prol do desenvolvimento do 
tênis do nosso Clube.

Revista Iate – A cobertura das 
quadras G1 e G2 foi a princi-
pal novidade do tênis nos úl-
timos meses?

Claudio Ramos –  Sim. Sem dú-
vida alguma. A obra encontra-se 
em sua fase final e trata-se de algo 
majestoso. É possível que nem 
todos tenham uma noção exa-
ta da grandeza dessa realização. 
Até onde sabemos, somos o único 
clube no Brasil com seis quadras 
cobertas.  Recentemente, também 
iniciamos a obra para expansão 
da Tribuna do Tênis, que atende 
uma demanda por espaço e con-
forto para os  nossos associados. 
Tivemos   ainda a realização de 
grandes eventos nacionais e in-
ternacionais. O III ITF Seniors, da 
International Tennis Federation, 
atingiu o grau máximo de impor-
tância, chegando ao grupo I. Ao 
todo são quatro grupos (I, II, III e 
IV) e o nível I é o que mais oferece 

pontuação para o ranking da ITF. Isso só foi pos-
sível com as melhorias de nossas instalações, o 
profissionalismo do nosso pessoal e o empenho 
dos envolvidos em cada etapa. Além disso, o 
apoio e suporte do comodoro, Mario Sergio da 
Costa Ramos, que abraçou a causa e entendeu 
a relevância do evento, foi determinante para o 
sucesso da competição. Realizamos o Aberto de 
Brasília Feminino, um dos dois torneios mais im-
portantes da categoria no Brasil, e ficamos or-
gulhosos com o resultado de alguns dos nossos 
tenistas, que conseguiram êxito em transferir-se 

para universidades no exterior. 
Tudo isso devido ao tênis desenvol-
vido em grande parte em nossas 
dependências. No próximo ano, 
esperamos manter, no mínimo, 
o calendário de 2012. Devemos 
acrescentar uma ou duas etapas 
do grupo G3, da Federação Bra-
siliense de Tênis, oferecendo con-
dições para que os nossos atletas 
possam pontuar e melhorar o seu 
ranking nacional.

Revista Iate – O senhor tam-
bém é o responsável pelo 
squash em nosso Clube. Nos 
próximos meses, quais serão 
os principais projetos para a 
modalidade?

Claudio Ramos – O squash aca-
bou de passar por uma ampla re-
forma de suas quadras, colocando 
a nossa estrutura com uma das 
melhores para a prática do espor-
te. Para 2012, ainda teremos a re-
alização do II Iate Open de Squash, 
competição muito esperada pelos 
praticantes. Estamos trabalhando 
fortemente com o professor Diego 
Bolzan para expandir e populari-
zar o esporte internamente. Essa 
iniciativa já vem dando resulta-
dos e a modalidade tem crescido 
de forma significativa. Hoje, po-
demos afirmar que o squash ocu-
pa um lugar cativo no coração 
dos Iatistas. Para o próximo ano, 
esperamos consolidar algumas 
parcerias, buscando apoio finan-
ceiro e patrocínios para a realiza-
ção de eventos locais, nacionais e 
internacionais. Com isso, conse-
guiremos escrever de vez o nome 
do Iate e de Brasília na história da 
modalidade. 

Revista Iate – O tênis oferece 
grandes benefícios físicos e 
psicológicos para as crianças. 
Aumento da força muscular, 
coordenação dos movimentos, 
agilidade e flexibilidade são 
alguns exemplos. Como é o 
incentivo a prática da moda-
lidade no Iate?

Claudio Ramos –  O Iate traba-
lha com cinco frentes importan-
tes: A Escolinha, onde os nossos 
futuros campeões e cidadãos co-
meçam a desenvolver o gosto pelo 
esporte e aprendem as primeiras 
lições de companheirismo e vida 
em equipe. Na Escolinha eles têm 
oportunidade de desenvolver todo 
um projeto de aprendizagem vol-

“Posso dizer que 
me sinto honrado 
por pertencer ao 
quadro social de 
um Clube como 
o nosso. O Iate é 
hoje, sem dúvida, 
a melhor opção 

para quem deseja 
realizar um grande 
evento esportivo 

em Brasília”
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tado para as crianças, com trabalhos de bola, 
coordenação motora e o principal deles: brin-
car com os seus coleguinhas e desenvolver-
-se como ser humano.

Já o Escolão tem a finalidade de oferecer aos 
adultos que nunca praticaram o esporte a 
chance de sentir o amor pelo tênis e perce-
ber se, realmente, é a modalidade que dese-
jam. Acredito que hoje o Escolão é uma porta 
fundamental de renovação de tenistas para 
o quadro social. Nele, os sócios começam de 
forma tímida, recebem as primeiras instru-
ções, orientações técnicas e podem iniciar a 
prática com um grupo nivelado até se des-
cobrir e partir para um nível de treinamento 
mais elevado ou específico.

Também há a Clínica de Tênis, que oferece um 
trabalho de alto rendimento e possui um foco 
maior em competições de alto nível. Nela, nós 
encontraremos nossos melhores atletas, que 
visam o tênis como meio de vida, buscam 
se profissionalizar no esporte ou pelo menos 
uma bolsa em universidades no exterior. Tra-
ta-se de um grupo totalmente comprometido 
com a carreira e tem em vista o ranking da 
Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) ou 
Associação das Tenistas Profissionais (WTA, 
sigla em inglês).

Temos as aulas particulares, onde o Iate, por 
meio de cessão de uso de espaço, oferece ao 
associado a oportunidade de escolha entre os 
diversos professores hoje existentes. Isso pro-
porcionará ao associado apaixonado pelo es-
porte  uma rotina de treinamento específica, 
com foco em competições e  manutenção do 
nível técnico de seu jogo. As aulas podem ser 
individuais ou em grupo e existe a liberdade 
de escolha, condicionado a disponibilidade, 
de horário de cada professor.

Por último, temos todas as competições e even-
tos sociais realizados ao longo do ano, que 
promovem a socialização, interação e alegria 
de ser um tenista do Iate Clube de Brasília.

Revista Iate – Nas quadras do Iate, fo-
ram formados grandes atletas do tênis 
brasileiro. Pedro Dumont, Pedro Wagner 
e Vitor Oliveira são alguns dos exemplos 
mais recentes. Qual sua avaliação sobre 
esse potencial do nosso Clube?

Claudio Ramos  –  Não só apenas esses no-
mes, mas um verdadeiro exército de associados 
que atingiram grandes resultados por meio do 
tênis como esporte. Como foi citado antes, te-
mos o caminho da profissionalização no tênis 
e temos o caminho para a educação formal em 
universidades estrangeiras, com bolsas ofereci-
das baseadas em seu nível técnico de jogo. Ao 
olhar para o passado, podemos perceber o fu-
turo onde o Iate possui um potencial sem limi-
tes e que os nossos atletas podem ser realmente 
brilhantes.

Atualmente, nossos tenistas possuem total condição de desenvolvi-
mento técnico e físico e podem disputar um lugar ao sol no circuito 
profissional da ATP ou WTA. Poderão ainda utilizar todo o seu poten-
cial para terem acesso ao circuito universitário americano, por exem-
plo, em que graças a uma bolsa de estudo eles poderiam se desenvol-
ver num ambiente acadêmico de ponta.

Revista Iate – Isso também é um incentivo para os jovens atletas?

Claudio Ramos – Com certeza. Hoje, possuímos um exército de crian-
ças em nossas escolinhas e no Centro de Atividades Educacionais do 
Iate (Ciate). Tenho certeza de que o futuro do esporte pertencerá a eles. 
Certamente, teremos muitas alegrias com a semente que foi plantada.

Para finalizar, ressaltamos que o tênis está em desenvolvimento con-
tínuo e estamos caminhando sempre na busca de melhores soluções e 
condições para o nosso esporte. Tudo só é possível graças à participa-
ção de cada um dos nossos associados. Cada contribuição, observação, 
crítica e sugestão será sempre bem-vinda. Juntos, faremos um Clube 
melhor para todos nós.

Claudio Ramos

“O tênis está em desenvolvimento 
contínuo e estamos caminhando 

sempre na busca de melhores 
soluções e condições para o 

nosso esporte. Tudo só é possível 
graças à participação de cada 

um dos nossos associados. Cada 
contribuição, observação, crítica e 
sugestão será sempre bem-vinda. 
Juntos, faremos um Clube melhor 

para todos nós”
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A adulteração de código de barras de bo-
leto bancário é um crime que atinge 
centenas de pessoas em vários estados 

do país. Recentemente, um sócio do Iate foi 
vítima do golpe. O associado pagou a fatura, 
mas o dinheiro não entrou na conta da nossa 
instituição. Os golpistas fraudaram o número 
do código de barras para desviar o dinheiro. 

Neste tipo de crime, as 47 barras do código, 
que são convertidas em dados sobre a conta, 
são alteradas. Com isso, o dinheiro é transferi-
do para a conta de estelionatários, geralmen-
te de outros bancos. A fraude é cada vez mais 
comum no Brasil. 

“Ressaltamos que o Clube tem adotado vá-
rias providências para solucionar o caso. 
Entre elas, diversas ações de divulgação 
para orientar ainda mais o sócio. Também 
sugerimos àqueles que têm conta no Ban-
co do Brasil que cadastrem o pagamento da 
mensalidade por meio do sistema de débito 

Fraude em código de 
barras cresce no país

1. Emita a fatura, preferencialmente, por meio 
do site www.iatebsb.com.br;

2. Confi ra se os cinco primeiros números da li-
nha ditável do código de barras são 00199, 
que é a identifi cação do Banco do Brasil, res-
ponsável pela conta do Iate Clube de Brasília;

3. Solicite ao funcionário do banco ou casa loté-
rica que confi rme o nome do cedente.

automático”, recomenda Mario Sergio da Costa Ramos, como-
doro do Iate.  

Em 4 de setembro deste ano, o Jornal Hoje, da TV Globo, produziu 
uma reportagem sobre o crescimento desse tipo de golpe. O vídeo 
pode ser acessado por meio do endereço: http://migre.me/b6gla.
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ATENçãO AO PAGAR SEu BOLETO:
Proteja-se da ação de fraudadores

Caso o associado não tenha o pagamento de sua mensalidade 
cadastrado por meio de débito em conta do Banco do Brasil, 
deve seguir algumas medidas para garantir a segurança.

O Iate Clube de Brasília enumera as três principais ações para 
que irregularidades sejam evitadas.

Vale lembrar que o Iate não envia boletos por e-mail. 
Se você suspeitar de alguma fraude, denuncie.

17Novembro / Dezembro de 2012
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C oncluída no início de setembro, a nova Churras-
queira Gourmet (nº 1) tem sido bastante concor-
rida entre os sócios. Os motivos para a procura 

são o alto padrão de qualidade e os equipamentos de 
última geração. A obra faz parte do projeto de revita-
lização da área e segue o mesmo projeto da sofisticada 
Churrasqueira 3, entregue aos sócios em 2011.

“Esse novo espaço vai atender aos sócios que desejam 
realizar eventos em um dos ambientes mais belos do 
nosso Clube. Temos recebido muitos elogios dos asso-
ciados”, comenta o comodoro do Iate, Mario Sergio da 
Costa Ramos. 

Com capacidade para 60 pessoas sentadas, o local con-
ta com materiais nobres como granito, vidro laminado 
e aço inox. Para acomodar com conforto os sócios e 
convidados, os estofamentos têm tecido náutico e os 
sofás, fibra sintética. A localização privilegiada, com 
vista exclusiva para o Lago Paranoá, é outro atrativo 
do local.

Nova Churrasqueira 
Gourmet:

Reservas
Os interessados em passar bons momentos com a fa-
mília e amigos no espaço devem reservá-lo na página 
www.iatebsb.com.br ou na Secretaria Social. A locação é 
gratuita, mas depende de disponibilidade. Outras in-
formações: 3329-8716. 

Lazer e conforto para o 
quadro social
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A nova Churrasqueira Gourmet já é um dos 
locais mais procurados do Iate Clube de Brasília
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“A procura pelas 
Churrasqueiras Gourmets 
é enorme. Seria ideal a 
construção de mais outras. 
Ajudaria até a valorizar 
ainda mais a imagem do 
Iate Clube de Brasília.”

Carmem Góes

“A Churrasqueira 
Gourmet é um espaço 
bonito e agradável. 
O ambiente é 
próprio para realizar 
confraternizações de alto 
nível. É tudo muito bom!”

Luciana Real

“Acho ótima a iniciativa da 
atual gestão em investir na 
área das Churrasqueiras. 
Acredito que a grande 
maioria do quadro social 
está satisfeita e aprova esse 
tipo de investimento”

Alexandre Cabral
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O Centro de Atividades Edu-
cacionais do Iate (Ciate) 
foi o grande vencedor do 

concurso “O Melhor Caso de Su-
cesso do Brasil e Gestor do Ano de 
2012”, organizado pela Confedera-
ção Brasileira de Clubes (CBC). O 
prêmio revela os melhores projetos 
desenvolvidos nos maiores clubes 
do país. O resultado foi divulgado 
durante o Congresso Brasileiro de 
Clubes e Fórum Nacional de Gesto-
res e Profi ssionais de Clubes, reali-
zado entre 1º e 4 de novembro de 
2012, em Campinas (SP). 

“Cada vez mais o Iate Clube de 
Brasília é reconhecido como uma 
instituição completa, que vai além 
do lazer e do entretenimento. O 
compromisso com as futuras ge-
rações e com o esporte é colocado 
como ação prioritária na nossa 

Ciate, um caso 
de sucesso

gestão. Esse tipo de premiação é, 
sem dúvida, um importante estí-
mulo para prosseguirmos traba-
lhando com a excelência que nos-
sos associados esperam”, destaca 
o comodoro, Mario Sergio da Cos-
ta Ramos.

O Ciate é o lugar ideal para crian-
ças de 4 a 13 anos descobrirem e 
desenvolverem seus potenciais. 
Além da iniciação esportiva, o lo-
cal oferece um complemento edu-
cacional com modernas técnicas 
de acompanhamento pedagógi-
co. No período em que não estão 
na escola, os pequenos podem 
desenvolver diversas atividades 
no espaço, composto por sete sa-
las de apoio pedagógico, dois ba-
nheiros adaptados para os peque-
nos, sala de informática, sala de 
leitura, brinquedoteca, além das 

instalações de um dos melhores 
clubes do país.

ConsolidAÇÃo

Para o presidente do Ciate, Pedro 
Gualberto, “a equipe fi cou honrada 
em ser escolhida para representar 
as cores do Iate Clube de Brasília. 
É mais uma prova de consolidação 
do sério e primoroso trabalho rea-
lizado pelos nossos profi ssionais”. 

“A sensação de ser o gestor vence-
dor da importante missão foi de 
dever cumprido, tendo em vista 
que o nosso objetivo é desenvol-
ver, por meio de um Projeto Lú-
dico, a capacidade das crianças”, 
complementa a coordenadora do 
Ciate, Maria de Fátima Dantas, a 
Tia Fátima.
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saiba mais
O objetivo do concurso “O Melhor Caso 
de Sucesso do Brasil e Gestor do Ano de 
2012” é que os fi liados da CBC troquem 
experiências e exponham projetos bem 
sucedidos de gestão interna. 

MAIOR EVENTO DO SEGMENTO CLUBÍSTICO
O Congresso Brasileiro de Clubes é o maior e mais importante evento 
do segmento no país. O evento reúne presidentes e dirigentes dos clubes, 
autoridades e personalidades de destaque, além de grandes nomes do es-
porte brasileiro.

O evento cria perspectivas e forma planos de ação voltados aos clubes es-
portivos sociais – os maiores formadores de atletas do país. A programação 
do Congresso apresenta palestras, discussão de temas relevantes, atrações 
culturais, concurso e homenagens especiais. 

O foco das atividades está na gestão dos clubes, em proporcionar ferramen-
tas que auxiliem e gerem uma melhor aplicabilidade e desenvolvimento 
das ações gerenciais necessárias para resultados mais expressivos e efi cazes. 

Representatividade, motivação, profi ssionalização e atitude em prol do seg-
mento clubístico defi nem o foco do Congresso Brasileiro de Clubes e expli-
cam seu sucesso, com a participação maciça dos clubes esportivos sociais 
de todo o país.

A última vez que o Iate conquis-
tou o prêmio foi em 2006. Na 
ocasião, nosso Clube venceu ao 
apresentar os projetos das Esco-
linhas Esportivas e do Encontro 
Máster do Iate (Emiate). 
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Recadastramento gera 
base de dados mais sólidage
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No longo prazo, medida também ajudará 
na redução de custos para o nosso Clube

C om o objetivo de fortalecer 
a base de dados e corrigir 
eventuais irregularidades, 

o Iate iniciou em setembro uma 
ampla campanha de recadastra-
mento. Em apenas dois meses, a 
iniciativa já gera resultados bas-
tante positivos.  Mais de 30% dos 
sócios estão com seus dados atua-
lizados e não param de chegar no-
vos registros na Secretaria Social.

A ação, que teve início devido a 
uma determinação do Conselho 
Deliberativo, segue até o fi m deste 
ano. “Até o momento, a avalia-
ção do recadastramento é positiva. 
Nosso objetivo principal é atuali-
zar os dados de todos os integran-

tes do quadro social. Além 
das informações básicas, 
como endereço, telefone,  e-
-mail e número do celular, o 
recadastramento busca atua-
lizar a documentação relati-
va aos dependentes, por meio 
de certidões de nascimento e 
casamento”, destaca Mario 
Sergio da Costa Ramos, como-
doro do Iate.

Ao manter o cadastro desatualiza-
do, o Iatista deixa de cumprir uma 
determinação do Estatuto, que pre-
vê em seu artigo 40, IX, que o sócio 
deve manter seus dados pessoais 
atualizados, além de comunicar 
possíveis alterações em relação 
aos seus dependentes. A falta de 
informações sobre os sócios causa 
insegurança para a administração. 
Sem um cadastro fi el, não é possí-
vel quantifi car com precisão o ta-
manho das famílias, as idades pre-
dominantes, além de outros dados 
importantes para elaboração de 
um projeto de gestão efi ciente, de 
acordo com o perfi l de cada grupo 
que frequenta o nosso Clube.

Desde o início do semestre, diversas 
ações para sensibilizar os associa-
dos têm sido adotadas. Entre elas 
a distribuição de folders, incentivo 
por meio das redes sociais e publi-
cações no Jornal do Iate.  “Estão 
sendo enviadas correspondências 
aos sócios. Todos os que compare-
cem na Secretaria recebem orien-
tações sobre o recadastramento. As 
solicitações recebidas, tanto verbal-

Nosso objetivo principal é atuali-
zar os dados de todos os integran-
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De acordo com o artigo 40, inciso 
IX, do Estatuto do Iate Clube de 
Brasília, todo associado deve 
“manter a Secretaria do Clube 
atualizada quanto aos seus dados 
pessoais, fotos, seu endereço 
residencial e comercial, além de 
comunicar todas as alterações 
ocorridas em relação aos seus 
dependentes”.

Equipamentos protetores para rede de energia 
do Iate, em locais onde apresentam maior risco, 
foram adquiridos e já estão em funcionamento. 
Tratam-se de aparelhos de filtragem antissurtos e 
antirruídos para a rede elétrica de média e baixa 
tensão. 

A tecnologia é digital e foram instalados junto 
aos quadros nas entradas principais das unida-
des de geração e distribuição (três subestações), 
Superintendência, Central de Processamento 
de Dados, sala de ergonometria da Academia, 
Sauna, Iate TV, entre outros setores. No total, 
13 aparelhos foram instalados.

PROTEçãO DAS REDES DE ENERGIA 
EVITA GASTOS COM MANuTENçãO

mente, quanto manuscritas, são 
respondidas prontamente. Houve 
algumas demandas na Ouvidoria 
que foram respondidas com pres-
teza pelo nosso pessoal da Secreta-
ria. Todos os sócios terão respostas 
sobre as suas colocações”, ressalta 
Mario Sergio.

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.

Fique atento
As certidões de casamento e nas-
cimento atualizadas são os docu-
mentos que comprovam o estado 
civil e são imprescindíveis para o 
cumprimento das normas estatu-
árias, com vistas a regularizar a 
condição dos dependentes como 
integrantes do quadro social e atu-
alizar os dados cadastrais.

A data de expedição dos documen-
tos acima assinalados comprova 
o matrimônio ou nascimento na-
quela data e não significa que o 
estado civil permanece inalterado. 
Por exemplo: uma certidão de ca-
samento expedida em 1965 confir-
ma que as núpcias ocorreram na-
quele ano, mas não comprova que 
os nubentes permanecem casados 
em 2012. A certidão de nascimento 
atualizada e sem averbações, por 
sua vez, assegura que a pessoa per-
manece solteira em 2012.

Confira o resultado da 1ª etapa do 
recadastramento

Cartas enviadas
Sócios que fizeram o recadastramento
Sócios que não fizeram o recadastramento
Total de pedidos de exclusão de dependentes

4.705
1.454
3.251

209

O equipamento é elaborado com tecnologia 
avançada de última geração com finalidade de 
detectar e eliminar as ocorrências de picos de vol-
tagem, descargas elétricas, oscilações da rede. Ele 
também minimiza as distorções harmônicas que 
causam desperdícios no sistema elétrico instala-
do. Além disso, proporciona a proteção da rede 
interna contra anomalias geradas trazendo um 
grau mais eficiente de segurança para as máqui-
nas e aparelhos, reduzindo o desperdício do con-
sumo de energia em até 6%. A principal perspec-
tiva do Iate com relação aos equipamentos é a 
redução na manutenção do sistema de telefonia 
e informática. 

Vale ressaltar que a necessidade 
da atualização dos documentos re-
queridos (expedidos em 2012) está 
amparada pelo Estatuto e expressa 
na correspondência enviada aos 
associados e todos estão sendo re-
cadastrados, sem exceção.

Cartório fácil
A maioria dos cartórios do país atende 
solicitações via Internet ou chamadas 
telefônicas, e enviam as certidões pelo 
correio ao solicitante, o que pode ser 
especialmente útil para registros feitos 
fora do Distrito Federal.
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E m qualquer roda de conver-
sa entre amigos, membros 
da família e colegas, o as-

sunto quase consensual é aquele 
relacionado com o dinheiro ou 
com as finanças pessoais. Todos 
procuram encontrar condições e 
soluções para melhorar o seu pa-
drão de consumo.

Alguns têm necessidade em mos-
trar que conhecem as melhores 
aplicações financeiras (renda fixa e 
variável), no caso de terem recursos 
financeiros excedentes. Outros co-
mentam as elevadas taxas de juros 
dos empréstimos, comparando as 
diferentes modalidades de crédito, 
ou até mesmo, instituições que ofe-
recem linhas de crédito com taxas 
de juros menos escorchantes, ou es-
tão tentando entender por que as 
taxas de juros dos cartões de crédito 
e do cheque especial são estratos-
féricas. Outra parcela mostra que 
sabe reconhecer o que é consumo 
consciente ao considerar os seus 
gastos com base na questão am-
biental, buscando o equilíbrio do 
planeta ao não consumir mercado-
rias ou bens que são provenientes 
do desmatamento ilegal ou do tra-
balho infantil, por exemplo. 

Tudo isso é relevante, mas não po-
demos esquecer que grande parte 
da população ainda desconhece 
as formas mais elementares de ad-
ministrar o seu orçamento domés-
tico ou finanças pessoais. Somente 
aqueles que têm renda elevada 
podem ter o luxo de administrar 
finanças com abundância e não 
com escassez dos recursos. uma 

A ignorância financeira é outro 
sério motivo que leva as pessoas a 
consumirem de forma excessiva, 
pois não consideram o seu plane-
jamento financeiro, elaborando o 
seu orçamento doméstico distin-
guindo os gastos essenciais daque-
les supérfluos, de acordo com o seu 
nível de renda, bem como diferen-
ciando os gastos com taxas de ju-
ros e outros encargos. 

Enfim, o ideal é que as pessoas, 
principalmente o núcleo familiar, 
devem considerar em seu projeto de 
vida todas as fases que envolvem o 
que denominamos de prosperidade 
econômica, como preparação para 
o seu futuro bem-estar. Elas devem 
saber como ganhar, como gastar e 
como poupar o seu dinheiro, sem 
considerá-las como sacrifício pesso-
al, pois ocorreram essas situações, 
e ocorrem, nos países desenvolvi-
dos onde o processo de estabilidade 
macroeconômica foi consolidado 
por longos períodos de sucesso.

regra de bolso que pode ser adota-
da pelos consumidores é a dos três 
sim: É indispensável? Cabe no 
meu orçamento? O consumo é 
inadiável? Se as três respostas fo-
rem “sim”, credenciam a compra e 
o consumo!

Vejamos algumas dificuldades da 
educação financeira desse uni-
verso de pessoas. Em primeiro lu-
gar, grande parte dessas pessoas 
é egressa de um longo período de 
descontrole inflacionário no qual 
vivemos. A estabilidade da eco-
nomia brasileira é muito recente. 
Ainda não tem nem vinte anos! 
Com isso, os hábitos e costumes 
de muitas pessoas são arraigados 
àquela época, tais como: com-
pre hoje, pois amanhã será mais 
caro; compras exageradas em su-
permercados, entre outros. Muitos 
bens de consumo eram adquiridos 
como reserva de valor, tais como 
carros, linhas telefônicas, joias, tí-
tulos de clubes e eletrodomésticos. 
Alguns achavam que era “investi-
mento”, lembram?

Outra dificuldade encontrada é 
a captura dos consumidores com 
uma infinidade de propagandas 
e artifícios de pagamentos como 
aceitação de compras a prazo com 
cartões de crédito, cheques pré-
-datados, carnês de pagamentos 
com bônus, compre hoje e pague 
somente daqui a três meses; com-
pre um produto e levem três, e; 
compra de bens a prazo com ne-
nhuma entrada e para pagar em 
longo período, com taxas de juros 
elevadas.

POR NEWTON MARQuES

O economista Newton Marques,  
2º vice-comodoro, é sócio do Iate há 

mais de 25 anos.

ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A

Educação Financeira
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A competição mais importan-
te da náutica brasiliense, a 
Regata JK, aconteceu em 6, 

7, 8 e 9 de setembro. Realizada pelo 
Iate Clube de Brasília, a tradicio-
nal prova contou com ventos fortes 
durante os quatro dias. Apesar do 
nível baixo do Lago Paranoá, a dis-
puta deste ano bateu recorde: cerca 
de 300 velejadores participaram do 
desafio.

No primeiro dia de competição, as 
embarcações da classe Finn foram 
para a água. O vento estava favorá-
vel e duas regatas foram validadas. 
Já no segundo e terceiro dias, mais 
três categorias (Snipe, Laser e Din-

gue) iniciaram a disputa. Confira os 
vencedores: 

•	 Gabriel Raulino – Classe Finn

•	 Cezar Castro e Bruno Ferrei-
ra – Classe Snipe

•	 Felipe Nóbrega – Classe Laser

•	 Márcia Maciel e Adriana 
Mendes – Classe Dingue

Para os competidores da Classe Oce-
ano, o torneio começou no último 
dia de competição. Os atletas ficaram 
surpresos com a agitação da água e 
o resultado foi uma disputa acirrada. 

O vencedor do percurso longo e da 
classe RGS foi o barco Mizú II, do 

Iate Clube de Brasília, timoneado 
por Guilherme Raulino e sua tripu-
lação: Gustavo Raulino, Alexandre 
Freitas, Johann de Fellipes e Ma-
theus Zvietritlz. “Os ventos estive-
ram bons durante grande parte da 
regata. Tive mais sorte ao escolher 
os bordos positivos e optei por cor-
rer com uma tripulação mais jovem. 
Além do mais, foi uma honra poder 
competir ao lado do maior velejador 
do mundo, Torben Grael”, declara o 
timoneiro. 

Já no percurso curto, o barco Cecris V, 
do Clube Naval de Brasília, timonea-
do por Alejandro Martinez e sua tri-
pulação alcançou o primeiro lugar.

19ª Regata JK
Recorde de velejadores na

28 Novembro / Dezembro de 2012
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Atual vencedor do percurso longo e da 
RGS, Guilherme Raulino é apaixona-
do pelo Iate. Raulino nasceu no Rio 
de Janeiro e veio para Brasília ainda 
criança. Ele, que participou de todas as 
edições da Regata JK, considera a dis-
puta como a mais importante do ca-
lendário de vela de Brasília. “Frequen-
to o Iate Clube de Brasília há mais de 
50 anos e, durante todo esse tempo, 
defendo as cores do Clube em vários 
lugares do mundo. A Regata JK é mais 
do que uma simples regata, pois ho-
menageia o fundador da nossa cida-
de e patrono do Iate. Venci a primeira 
edição da prova e participarei de todas 
as futuras enquanto tiver saúde para 
tal”, finaliza Raulino.

Paralelo à Regata JK, foi a vez da garotada vele-
jar na Raia Norte do Lago Paranoá, durante o 
Campeonato JK de Optimist. Com a participação 
de 33 velejadores, o torneio registrou um núme-
ro inédito de atletas de outros estados: 11 barcos 

do Rio de Janeiro e quatro da Bahia. Leonardo 
Areias, do Iate Clube de Brasília, foi o vencedor 
da categoria estreante. Já na classe de vetera-
nos, o campeão veio do Iate Clube do Rio de 
Janeiro: Gustavo Abdulah. 

Apaixonado 
pelo Iate

JK de Optimist
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30 Setembro / Outubro de 2012

Torneio homenageia 
fundador 
D isputas de alto nível téc-

nico marcaram a edição 
2012 do tradicional Tor-

neio Fundador Sampaio da Classe 
Snipe – Flotilha 516, realizado em 
15 e 16 de setembro. A compe-
tição, que teve ventos médios, 
reuniu velejadores de várias ge-
rações na Raia Norte do Lago Pa-
ranoá.

A disputa, composta por cinco re-
gatas, tem a contagem de pontos 
feita de modo inverso. Ou seja, 
aquele que obtém o menor nú-
mero de pontos em cada regata, 

somando-se o resultado (sem qual-
quer descarte) é o vencedor. 

Além de fundador, Álvaro Sam-
paio é benemérito e conselheiro 
nato. Entre os diversos cargos que 
exerceu com grande dedicação ao 
longo dos últimos 52 anos, foi o 

presidente da Comissão que insti-
tuiu o Hino Oficial do Iate. Recen-
temente, Sampaio também venceu 
um problema de saúde e voltou a 
frequentar regularmente o nosso 
Clube.

Veja a classificação final:

Timoneiro

Felipe Rondina

Ricardo Paranhos

Cezar Castro

Proeiro

Matheus Steytles

Fellipe Areias

Vitor Ho

Total de Pontos

11,0

17,0

21,0

Classificação

1º

2º

3º

O resultado completo está no site www.iatebsb.com.br.
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Saiba mais
Álvaro Alberto de Araújo Sampaio 
é uma das pessoas que mais têm 
histórias para contar sobre o Iate. 
Afi nal, foi um dos fundadores da 
nossa instituição e acumula em 
sua biografi a uma incansável do-
ação ao Clube. Em 2010, ele conce-
deu uma entrevista para a Revista 
Iate onde recordou diversas histó-
rias sobre o Patrono do Iate e ex-
-presidente, Juscelino Kubitschek 
de Oliveira. “Era bastante inspira-
dora a maneira que JK falava sobre 
construir na imensidão do Planal-
to Central a nova capital do país. 
Nem o mais otimista de todos os 
pioneiros poderia imaginar como 
o nosso Clube se transformaria em 
um dos locais mais agradáveis do 
Brasil”, lembra emocionado. Aces-
se http://migre.me/bacFQ e confi ra a 
entrevista na íntegra.

11

Revista Iate – Em 1957, a futura capital do Brasil ainda era um sonho, mas o arquiteto Lúcio Costa, a pedido do presidente JK, já tinha previsto a criação de um clube, às margens do futuro Lago Paranoá. Álvaro Sampaio, o senhor poderia nos contar da sua chegada a Brasília e como foi o processo de fundação do Iate?

Álvaro Alberto Sampaio – Cheguei a Brasília em 20 de agosto de 1958, vindo do Rio de Janeiro, onde era 1º tenente do Exercito, oficial para-quedista. Larguei tudo para ingressar na equipe do arquiteto Oscar Niemeyer, ainda no Rio. Neste mesmo ano, o presidente Juscelino ordenou que toda a equipe do Niemeyer viesse para Brasília, pois ele tinha o compromisso de inaugurar a nova capital no dia 21 de abril de 1960. Então, toda a equipe aqui chegou dando mais agilidade ao desenvolvimento dos projetos que deveriam ser construídos. 
O processo de funda-

ção do Iate Clube de Brasília 
deveu-se ao seguinte: no 
início de 1959, um grupo de 
pioneiros, do qual eu fazia 
parte, tinha aqui uma socieda-
de chamada Clube do Paranoá, 
que era na Cidade Livre, hoje 
Candangolândia. Um belo dia 
nós almoçávamos e o arquite-
to Adeildo Viegas de Lima, que 
era o representante do Lúcio 
Costa aqui em Brasília, deu a 
notícia seguinte: “Olha, o pre-
sidente Juscelino encomendou 
ao doutor Lúcio Costa que ele 
prevesse as margens do Lago 
Paranoá um clube que pudesse 
abrigar toda a sociedade que 
estava no Rio e em outros 
estados da Federação”. De 
imediato, nós nos juntamos 
e começamos a trocar infor-
mações sobre esse assunto. 
E a ideia foi criar exatamente 
neste ponto, já predetermina-
do pelo urbanista Lúcio Costa, 
um local para agregar a nova sociedade de Brasília. Nos juntamos e ficamos mais ou menos uns três a quatro meses elaborando Estatuto e verificando como isso podia ter registro e tudo mais. Então, em 1959, 12 de setembro, data do aniversário do presidente JK, considerando-o patrono, fundávamos o Iate Clube de Brasília, feita no Clube Paranoá com presença de: Adeildo Viegas de Lima, Leo Sebastião David, Aloysio de Carvalho Silva, Eloysio de Carvalho Silva, Agnelo Paz Sobreira, Álvaro Alberto Sampaio e outros pioneiros de Brasília, cabendo-me secretariar tal reunião, que foi presidida pelo doutor Ernesto Silva, diretor da Novacap. O nosso próprio Memorial grava na sua memória a primeira ata de fundação do Iate Clube de Brasília. 

Não existindo nenhum cartório antes da fundação de Brasília, em Planal-tina (Goiás) era o único que existia, onde registramos a fundação do Iate Clube de Brasília, seu primeiro Estatuto e a Logomarca, que foi inspirada nas colunas do Palácio da Alvorada. Registramos a fundação e o Estatuto também no Diário Oficial de Goiás e mais tarde na Confederação Brasileira de Desportos. Essa foi a primeira fase de fundação do Clube. 
Revista Iate – E como foi a segunda fase de fundação do Iate?
Álvaro Alberto Sampaio – Logo depois do ano de 1960, fomos pro-curados pelo doutor Sylvio Pedrosa, que nos apresentou uma história de que ele foi chamado pelo presidente Juscelino para ser subchefe da Casa Civil da Presidência da República. Quando ele chegou aqui perguntou ao 

JK: “Presidente, qual é a minha 
missão?” Em resposta disse o 
presidente, entre outras coisas: 
“Você vai fundar o Iate Clube 
de Brasília, já previsto pelo 
Lúcio Costa.” Sylvio então 
convocou um secretário, que 
foi Antônio Cunha, e o encar-
regou de comprar um livro. 
Foram para o Brasília Palace, 
que era o único hotel daquela 
época, e lá fundaram o Iate, 
constando como fundadores 
os amigos pessoais e alguns 
ministros do ex-presidente JK 
como Geraldo Carneiro, Sylvio 
Pedrosa, José Aquino Porto, 
Francisco Monteiro, Oscar Nie-
meyer, Carlos Murilo e Mauro 
Borges, entre outros conforme 
ata arquivada em um livro 
do nosso Memorial. Quando 
fomos procurados pelo Sylvio 
Pedrosa dizendo o seguinte: 
“Acabamos de fundar o Iate 
Clube de Brasília a pedido do 
presidente JK e quando fomos 
registrar a ata no cartório de Planaltina nos disseram: “O Iate Clube de Brasília já foi fundado há um ano, ou seja, em 12 de setembro de 1959”. Então, o Sylvio voltou com o Antônio Cunha e procurou o nosso grupo, que foram os primeiros fundadores, e nos disse: “Estou com uma missão espinhosa, porque o presidente solicitou que fundasse o Iate. Mas isso já foi feito. O que vocês acham?” Eu tomei a palavra e disse: “Olha, doutor Sylvio, nós temos o nome e o senhor tem exatamente a vontade do presidente e todas as facilidades que podem acontecer para que realmente venhamos criar o Iate Clube de Brasília”. Então a proposta do doutor Sylvio foi a seguinte: “vamos fundir o grupo de vocês, que são seis, com o nosso grupo, que são 26, contanto que não pudemos conservar a 

“Hoje, esse Clube é para mim um grande orgu-lho. Como dito em um Congresso de clubes há pouco tempo: O Iate é o melhor, o mais bonito e mais bem administrado clube do Brasil”.
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academia

InBody 230:
sistema ideal para 
saúde e bem-estar

Recomendações para 
realização do exame: 

 » Estar em jejum por pelo menos duas 
horas

 » Suspender medicamentos diuréticos 24 
horas antes do exame

 » Evitar atividade física intensa, consu-
mir bebida alcoólica, cafeína ou fumar 
em excesso no dia do exame. 

A Academia do Iate adquiriu o aparelho InBody 
230, que utiliza a mais avançada tecnologia 
de bioimpedância. Com o sistema, o processo 

de avaliação física do aluno deverá ser realizado em 15 
minutos (média) e será possível estimar a porcentagem 
de gordura, músculo e água no corpo, além de sua taxa 
metabólica. 

O diretor de Esportes Individuais do Iate, Antônio Augus-
to Pinheiro, explica que a grande vantagem do equipa-
mento é a precisão, sem que haja ingerência humana. 
“Antes, a avaliação feita por um ‘professor A’ era dife-
rente da avaliação do ‘professor B’, pois existiam agentes 
subjetivos que diferiam conforme o critério adotado pelo 
avaliador”, conta.

Estão entre os benefícios do sistema: gráficos na tela que 
mostram a evolução dos resultados; eletrodos de contato 
para medições em pé; emissão de relatório completo em 
folha A4; memória para histórico do paciente com capa-
cidade para 100 mil resultados, entre outros.

Pinheiro reforça que a aquisição do InBody 230, somada 
à conclusão da reforma do espaço e compra de diversos 
equipamentos para musculação faz com que a Acade-
mia do Iate seja classificada como uma das cinco me-
lhores da capital federal. “A Diretoria do Iate Clube de 
Brasília não poupou esforços para adquirir este apare-
lho a fim de ampliar o bem-estar e qualidade de vida 
dos sócios. O objetivo é dotarmos cada vez mais a nossa 
Academia com o que existe de mais moderno no mundo 
fitness”, conclui.
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Mais uma etapa 
de sucesso

N a manhã de 29 de setem-
bro, 80 atletas participa-
ram de mais uma etapa 

do Circuito de Corridas Iate Clube. 
A prova, que cada vez atrai mais 
adeptos, teve a largada em frente 
à Portaria do Tênis e a chegada no 
Quiosque do Atleta. 

Trechos de subida e descida deixa-
ram o percurso de 5,3km bastante 

desafiador. Crianças, jovens e adul-
tos percorreram com animação o 
trajeto e a disputa pelo primeiro 
lugar foi acirrada. 

“A cada fase, o número de com-
petidores aumenta. Pessoas que 
nunca tinham se inscrito resolve-
ram participar e isso é muito bom. 
Com isso, a proposta do Circuito 
está surtindo efeito, já que o nos-

so objetivo é divulgar a corrida no 
Clube”, declara Vilma Del Lama, 
vice-diretora de Atletismo. 

Anote na agenda!

A confraternização e entrega dos 
troféus aos vencedores será em 
15 de dezembro. Confira o re-
sultado geral por faixa etária no 
www.iatebsb.com.br.

A cada edição, o Circuito de Corridas Iate Clube ganha novos adeptos
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Nadadores másters 
nas piscinas do Iate
O Iate Clube de Brasília se-

diou, pela primeira vez, 
uma das competições 

mais importantes do esporte bra-
sileiro:    o XIX Campeonato Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste Masters de 
Natação (NNECO). O evento, reali-
zado em 8 e 9 de setembro, reuniu 
mais de 300 nadadores de vários 
estados: Bahia, Ceará, Goiás, Ma-
ranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergi-
pe e Distrito Federal. 

Os atletas disputaram provas em 
diversas categorias, entre elas: re-
vezamento, nado livre, peito e cos-
tas. Os atletas da nossa instituição 
foram destaque e estabeleceram 
novos recordes sul-americanos du-
rante a competição. Confira:

natação

•	 Fábio Costa, João Alexandre 
Barbosa, Helio Celidonio e 
Vinícius Alencar, da Raia Ca-
pital, foram os responsáveis 
pela quebra do recorde do Re-
vezamento 4 x 50 metros med-
ley (Categoria 160+).

•	 Fábio Costa também venceu 
os 100 metros costas (catego-
ria 35+).  

•	 Fernanda Alvarenga fecha a 
lista de recordistas na prova nos 
100m costas (categoria 25+).

O vice-diretor de Esportes Aquáti-
cos do Iate, Helio Celidonio, exalta 
a participação de todos os atletas 
da nossa instituição e lembra que 
a última vez que haviam superado 
um recorde tão importante foi há 
dois anos. “Em 2010, durante uma 

competição realizada na piscina 
da Secretaria de Esporte do Distri-
to Federal, estabelecemos cinco re-
cordes mundiais máster por equipe 
em prova de revezamento. Foi mui-

to especial”.

BRAsileiRo  
MAsteR 2013

Celidonio também adianta que 
a próxima competição nacional 
que será realizada no Iate Clube 
de Brasília é o Campeonato Bra-
sileiro Master, em novembro de 
2013. “A expectativa é grande. 
Teremos alguns meses para a pre-
paração e vamos trabalhar para 
que a disputa seja um grande su-
cesso”, conclui. 
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peteca

Torneio marca estreia 
de novas quadras
C om o espírito participativo 

e colaborativo dos atletas, 
árbitros e coordenação, o 

Torneio de Peteca Conselho Delibe-
rativo foi realizado em 11, 13, 15 
e 16 de setembro, no Iate Clube de 
Brasília. O evento esportivo, que 
chegou à sua 3ª edição, reuniu 65 
petequeiros.

Neste ano, houve uma novidade 
na estrutura do campeonato. Fo-
ram criadas categorias por faixa 
etária e, com inscrições individu-
ais dos atletas, as equipes e chaves 
foram definidas por sorteio. Todos 

os participantes jogaram entre si e 
os dois melhores de cada chave se 
classificaram. Sucessivamente, os 
campeões, vice-campeões e tercei-
ros colocados eram definidos.  

Em todas as categorias havia, pelo 
menos, um Iatista no pódio. Essa 
ótima campanha é consequência 
da dedicação dos atletas do Clube. 
“Nossos petequeiros treinam todas 
as terças e quintas-feiras, sábados 
e domingos (alguns também às 
quartas-feiras). Isso resulta numa 
boa preparação e um excelente 
desempenho nos torneios que dis-

putamos”, afirma Sebastião Gon-
zales, vice-diretor de Peteca. 

O evento também marcou a en-
trega das novas quadras de peteca 
de areia e das quadras externas 
de cimento. Os locais, que passa-
ram por reforma nos últimos me-
ses, figuram entre os melhores de 
Brasília. “Queremos parabenizar 
e agradecer a todos os petequeiros 
participantes e as torcidas que se 
apresentaram durante a realização 
dos jogos”, finaliza Gonzales. 

Confira os resultados:

CAtegoRiA

Até 16 anos 

De 17 a 46 anos

 
De 47 a 57 anos

 
+58 anos

 
 
B

 
C

1° lugAR

Hugo Xavier Régis / 
Davi de Oliveira (Iate)

Leandro Veras / Daniel de 
Andrade Cavalcanti (Iate)

Bruno Morato (Iate) / 
Jaime Diniz (Minas Brasília)

José Ferreira dos Santos 
(Ferreirinha) / 
Jales Silva (Iate)

Ronaldo Vieira Teles / Rômulo 
Cavalcanti Pessoa (Iate)

Rudi Finger / 
Marcelo Klimkievicz (Iate)

2° lugAR

Felipe Eloi Klimkievicz / 
Thales Valim (Iate)

Alan B. Castilho (Iate) / 
Rodrigo Costa (Vizinhança)

Newton Ferreira da S. Marques / 
Victor Luiz Rodrigues Silva

Alexandre Novgorodcev (Alex) / 
Francisco Sérgio de Almeida 
(Serginho) (Iate)

Virgínia Jorge / Cassio Aviani 
Ribeiro (Iate)

José Vera Cruz Bezerra Viana (Viana) 
/ Cleider de Vasconcelos (Iate)

3° lugAR

Mateus Gonzales Cruz (Iate) 

Marlus R. V. Padovan / 
Marcos Túlio M. Tristão (Iate)

Francisco Soares (Chicão) 
(Vizinhança) / Jales Silva (Iate)

- 
 

Cláudia Carvalho / Marcos 
Mencarini Lima (Iate)

Paulo Ajus (Clube Curitibano-PR) / 
José Jorge Ramos Barbosa (Iate)
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Benefícios do Pilates

- Melhora a capacidade cardio-respiratória;
- Incrementa o condicionamento físico e mental;
- Alivia problemas relacionados ao stress, diminuindo tensão e fadiga;
- Melhora o desempenho sexual;
- Propicia a harmonia do corpo, tornando-o mais equilibrado, flexível, tonificado e forte;
- Melhora a força, a elasticidade muscular e mobilidade articular;
- Melhora a postura eliminando maus hábitos, levando ao correto alinhamento postural,
- Fortalece a musculatura abdominal;
- Desenvolve os músculos que sustentam a coluna, eliminando dores crônicas;
- Revitaliza;
- Propicia leveza;
- Melhora o estado geral de saúde;
- Otimiza o desempenho desportivo;
- Pode ser praticado por pessoas de todas as idades.

Pilates
É um sistema único de 

exercícios precisos 

e centralizados, de 

alongamento e 

fortalecimento, 

realizados em 

aparelhos específicos 

ou no solo. 

Foi desenvolvido há 

mais de 90 anos 

pelo alemão, 

Joseph Pilates.

61• 3202 0922
106 Norte

Ana Paula Milhomem 
c. 61 9115-4149

Karla Xavier 
c. 61 9221-4704

Pilates CURTA NOSSA FAN PAGE
facebook.com/statuspilates
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sinuca

A terceira edição do Torneio 
Interno de Sinuca, realizada 
em 30 de setembro, con-

tou com 43 participantes inscritos. 
Com a presença de diversos inte-
grantes dos Conselhos Deliberativo 
e Diretor ,o clima de descontração 
tomou conta do evento.

“A organização e eficiência dos 
colaboradores foi excelente. Era 
perceptível a vontade e o clima de 
disputa entre os sinuqueiros”, afir-
ma João Carlos de Oliveira, vice- 
diretor de Sinuca. 

Ao longo da competição vários 
brindes foram sorteados e os par-
ticipantes fizeram uma verdadeira 
festa quando as partidas chegaram 
ao fim. “Gostaria imensamente de 
agradecer a todos os envolvidos na 
realização deste evento”, finaliza 
João Carlos. 

Finais acirradas no 
3º Torneio Interno

Confira o resultado:

TAÇA DE OURO

Campeão: Joaquim Gomes
Vice-Campeão: Eloa Cavalhero
3º colocado: Wagner Duarte
4º colocado: Raul Pompeo

TAÇA DE PRATA

Campeão: Igor Bueno
Vice-campeão: Hermenegildo 
Fernandes
3º colocado: Francisco Vaz
4º colocado: Clóvis Bueno

TAÇA DE BRONZE

Campeão: Maurílio Matos
Vice-Campeão: Gabriel Bueno
3º colocado: Marcelo Arcinethe
4º colocado: João Paulo

Melhorias atraem 
novos integrantes

João Carlos de Oliveira assumiu o 
cargo de vice-diretor de Sinuca em 
junho e, antes da posse, já tinha 
planos para o setor. “A Sinuca preci-
sava de alguns reparos e melhorias 
no geral. O local passou por uma 
reforma e ficou ainda melhor. Cons-
truímos banheiro, adquirimos me-
sas novas e consertamos as mesas 
remanescentes”, conta.

Além do tradicional Torneio Comodo-
ro, que acontecerá na última semana 
de novembro e início de dezembro, 
João Carlos pretende investir em no-
vas competições. “Com esse investi-
mento, acredito que a procura pela 
Sinuca vai ser maior e o contenta-
mento dos participantes será o resul-
tado do esforço”, conclui.  
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O Circuito Interno de Tênis do Iate chegou ao fim em 28 de outubro. 
Marcada por partidas longas e memoráveis, a terceira e última 
etapa foi realizada nas quadras de saibro do Clube. Cerca de 140 

tenistas, distribuídos em cinco categorias masculinas e duas femininas, jo-
garam sob um forte sol. 

“Os atletas ofereceram o máximo de si na busca do tão sonhado primeiro 
lugar. Era a última chance de obter uma vaga no Torneio dos Campeões, 
onde os oito melhores competidores disputam o título de número um em 
suas respectivas categorias”, destaca Claudio Ramos, vice-diretor de Tênis.

Veja ao lado como ficou a classificação final:

Disputas ponto a ponto 
no Circuito Interno

1ª CLASSE MASCULINA                               
Campeão: Rodrigo Starling      
Vice-campeão: Rafael Valle

2ª CLASSE MASCULINA

Campeão: Marcelo Andrade
Vice-campeão: Rafael Wagner  

3ª CLASSE MASCULINA

Campeão: Vander Ribeiro
Vice-campeão: Rafael Patusco

4ª CLASSE MASCULINA

Campeão: Almerindo Torres
Vice-campeão: Paulo César                

5ª CLASSE MASCULINA

Campeão: Vítor Caiado     
Vice-campeão: Nelson Moço

1ª CLASSE FEMININA

Campeã: Eliana Mendonça
Vice-campeã: Adriana Soares 

3ª CLASSE FEMININA      

Campeã: Edna Maciel                      
Vice-campeã: Márcia Cassano

A festa de encerramento contou com o apoio da OAS Empreendimento / 
Faenge - Visionaire, Gatorade, Interline Turismo e Shopping Iguatemi

tênis
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E ntre 1º e 7 de outubro, o Iate Clube de Brasília sediou dois dos 
torneios mais consagrados do calendário esportivo da cidade: 
VIII Century Open e Ladies Open de Tênis. A competição, realizada 

nas quadras de saibro do Clube, reuniu 136 participantes e foi consi-
derada uma bela festa. “Pudemos presenciar excelentes partidas e um 
nível técnico brilhante, onde os atletas do Iate Clube de Brasília foram 
destaque”, resume Claudio Ramos, vice-diretor de Tênis.

Para participar da competição, a somatória da idade das duplas mas-
culinas deveria ser de 100 anos ou mais. Já nas duplas femininas, era 
necessário que a soma das idades fosse igual ou superior a 75 anos. 

O resultado fi nal pode demonstrar o bom momento em que se encon-
tram os tenistas da nossa instituição, pois a presença dos Iatistas no 
pódio era quase total.

VIII Century Open 
e Ladies Open 

Confi ra o resultado geral:

Categoria Especial Masculina:

Dupla Campeã: Francisco Silva (Tico) / 
Marcelo Klimkievicz
Dupla Vice-campeã: Roosevelt Loureiro / 
Henrique Soares

Categoria “A” Masculina:

Dupla Campeã: Gilson Luz / Maurício 
Golinelli
Dupla Vice-campeã: Paulo Mury / 
Ricardo Valle

Categoria “B” Masculina:

Dupla Campeã: Vander / Lúcio Meneses
Dupla Vice-campeã: Walmir Silva / 
Cláudio Ramos

Categoria “A” Feminina:

Dupla Campeã: Paula Câmara / Sylvia Diez
Dupla Vice-campeã: Teresa Mury / 
Adriana Soares

Categoria “B” Feminina:

Dupla Campeã: Ana Dantas / 
Marlis Chaves
Dupla Vice-campeã: Débora Amaral / 
Flávia Nardelli

partidas de alto nível no 

Após os jogos, os tenistas participaram de uma 
animada confraternização na Antiga Sede
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(61) 3424-7777

Construção e Incorporação:

www.v i c to r i a inco r p. com.br

Exclusividade de vendas:
BAIXE UM APLICATIVO LEITOR DE QR CODE
EM SEU CELULAR, FOTOGRAFE O CÓDIGO
E CONHEÇA MAIS DETALHES DO NEW YORK
BY VICTÓRIA.

B Y  V I C T Ó R I A

CONHEÇA TODA A ESSÊNCIA 
URBANA DE NEW YORK, AGORA 

EM ÁGUAS CLARAS.
Um lugar cheio de estilo e na melhor localização

da cidade. Um empreendimento idealizado
com as principais referências da cidade

mais visitada  do mundo.

www.estilonewyork.com.br
ACADEMIA E PILATES SPA COM DESCANSO PISCINA ADULTO

M
I N

º R
07

-1
44

96
4 

Re
gi

st
ra

do
 n

o 
Ca

rt
ór

io
 d

o 
3º

 O
fíc

io
 d

e 
Re

gi
st

ro
 d

e 
Im

óv
ei

s d
o 

D
F.

M
I N

º R
07

-1
44

96
4 

Re
gi

st
ra

do
 n

o 
Ca

rt
ór

io
 d

o 
3º

 O
fíc

io
 d

e 
Re

gi
st

ro
 d

e 
Im

óv
ei

s d
o 

D
F.

M
I N

º R
07

-1
44

96
4 

Re
gi

st
ra

do
 n

o 
Ca

rt
ór

io
 d

o 
3º

 O
fíc

io
 d

e 
Re

gi
st

ro
 d

e 
Im

óv
ei

s d
o 

D
F.

M
I N

º R
07

-1
44

96
4 

Re
gi

st
ra

do
 n

o 
Ca

rt
ór

io
 d

o 
3º

 O
fíc

io
 d

e 
Re

gi
st

ro
 d

e 
Im

óv
ei

s d
o 

D
F.

M
I N

º R
07

-1
44

96
4 

Re
gi

st
ra

do
 n

o 
Ca

rt
ór

io
 d

o 
3º

 O
fíc

io
 d

e 
Re

gi
st

ro
 d

e 
Im

óv
ei

s d
o 

D
F.

2 QUARTOS 
A PARTIR DE 

55,31m2

COBERTURAS 
LINEARES 
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LOJAS
28,6M2 A 
64,46 m2
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Vista deslumbrante do Lago Paranoá, vasta área verde e uma 
diversidade de árvores, animais e fl ores. Visual encantador, 
não é mesmo? Este é o Iate: um Clube que é pura inspiração. 
Além do cenário excepcional, outros elementos atraem os 
olhares dos frequentadores. Conheça a história de sócios que 
acreditam que a instituição é fonte de inspiração para música, 
arte, fotografi a e também para a vida. 

um Clube que é

PURA
inspiração

lIAMArA MENDESPOr
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“Frequento o iate desde 1995 e com certeza a 
instituição contribuiu com muita inspiração nesses 

17 anos de convivência. o ambiente cultural do 
iate Clube de Brasília é um dos melhores”

Carlos Eduardo Bivar Pereira

“O Iate é, de muito, a sala de visita da nova 
metrópole”. A afirmação é de Juscelino 
Kubitschek, patrono do Iate Clube de Bra-

sília. O ex-presidente, que utilizou a frase para elogiar 
a instituição, tinha certeza que ao logo do tempo a ten-
dência era que as belezas se multiplicassem. 

Não obstante, desde a fundação, em 1960, o Iate é con-
siderado um dos mais belos locais da capital federal. 
Quem frequenta o ambiente tem o privilégio de ob-
servar uma paisagem composta por uma ampla área 
verde, uma infinidade de árvores frutíferas, animais, 
flores e pessoas encantadoras de várias idades.  Além 
disso, com a proximidade do Lago Paranoá, os frequen-

tadores podem contemplar, de maneira formidável, o 
nascer e o pôr-do-sol de Brasília, que figuram entre os 
mais bonitos do país.

Esses são apenas alguns dos atrativos que fazem do 
Iate Clube de Brasília uma verdadeira fonte de inspi-
ração. Seja para música, arte, fotografia ou experi-
ências pessoais, a instituição proporciona cenários, 
lembranças e momentos exclusivos. A Revista Iate 
conta a história de Carlos Eduardo Bivar Pereira, Eli-
nor Caleffi Barbosa, Ivan Simas e Paulo Roberto e 
Costa, quatro legítimos representantes da família Ia-
tista que acreditam que o Clube é uma porta aberta 
para a criatividade.

Música e peteca: paixões sem limites
Carlos Eduardo Bivar Pereira é sócio do Iate Clube de 
Brasília desde 1995. Ele se define como um “amazonen-
se carioca candango”. Músico, nasceu em Manaus, vi-
veu a adolescência no Rio de Janeiro e mora em Brasília 
há 20 anos. “Vir para Brasília foi a decisão mais acerta-

da da minha vida tanto profissionalmente quanto na 
música. Brasília é minha paixão. É muito inspiradora 
e minha carreira artística se consolidou aqui. Foram 
sete CDs e dois DVDs lançados”, conta.

Além da música, ele tem outra paixão: a peteca. Co-
meçou a praticar o esporte na década de 1990 e, ao 
se associar ao Iate, os treinos aumentaram gradati-
vamente. “O ambiente da peteca, quadras e Bar são 
os meus ‘cantinhos’ preferidos no Iate. Sou petequeiro 
apaixonado, tenho muitos amigos que também jogam 
e, volta e meia, ganho alguns campeonatos (risos)”. 

Recentemente, Bivar uniu suas duas paixões: música 
e esporte. A pedido do vice-diretor de Peteca, Sebastião 
Gonzales, compôs um hino para a modalidade e em seu 
próximo CD, a canção será gravada. 

Em 2008, o sócio teve a oportunidade de apresen-
tar o show Brasileirando, na Antiga Sede, durante a 
Quinta Cultural. “Senti-me muito honrado em par-
ticipar do projeto, que se consolida dentro da pro-
gramação cultural do Clube. Ter a oportunidade de 
mostrar um pouco do meu trabalho para sócios e 
amigos foi muito gratificante”, recorda. 

Ao longo da carreira, o Iate foi e ainda é uma fonte 
de inspiração para suas composições, que já passam 
de 500. “Frequento o Iate desde 1995 e com certeza 
a instituição contribuiu com muita inspiração nesses 
17 anos de convivência. O ambiente cultural do Iate 
Clube de Brasília é um dos melhores do país. Tenho 
muitos amigos e grandes incentivadores e isso também 
ajuda muito”, finaliza.
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“o iate é um 
lugar que 
auxilia muito 
em minha 
inspiração, pois 
sinto profunda 
gratidão 
por todas as 
oportunidades 
de aprendizado 
e crescimento 
que o Clube me 
ofereceu”
Elinor Caleffi Barbosa

Cores, formas, ARTE!
“O Iate é um lugar que auxilia muito em minha inspiração, 
pois sinto profunda gratidão por todas as oportunidades de 
aprendizado e crescimento que o Clube me ofereceu”. A afir-
mativa é da Iatista Elinor Caleffi Barbosa. Nascida em Porto 
Alegre (RS), veio para Brasília em fevereiro de 2010 e em março 
do mesmo ano se associou ao Iate. 

“Nonô”, como gosta de ser chamada, faz obras de mosaico e é 
a atual professora da atividade para os alunos do Emiate. “Em 
menos de três anos já fiz duas exposições de meus trabalhos, 
sendo que a última eu mesma organizei o evento. Minha expe-
riência no Iate tem sido muito positiva. Percebo a eficiência e 
boa vontade dos funcionários aliadas à educação, gentileza e 
apoio às necessidades dos sócios”, observa. 

uma de suas obras favoritas, a “Camaleão com Branco”, foi doa-
da para a nossa instituição. Atualmente, ela está afixada no Iate 
TV. “É uma peça que confeccionei aqui em Brasília, inspirada no 
cerrado e em especial nos calangos que convivem conosco. Fiquei 
muito satisfeita com o resultado, por isso a julguei à altura do 
ambiente do Clube e, com muita alegria, doei ao seu acervo”.

A criatividade é um dos pontos cruciais para a confecção das 
peças. Por isso, Nonô a busca de diferentes formas. “A inspi-
ração, para mim, vem do estado de alegria e harmonia, junto 
com algum tipo de sentimento que desejo passar na obra que 
pode ser de força, liberdade, conquista, sensualidade, etc. O es-
paço do Iate é lindo, com o paisagismo integrado com as áreas 
de uso comum a beira do lago, promovendo um ambiente or-
ganizado, agradável, de bom gosto e sem ostentações. Gosto do 
Clube como um todo, não tenho um local predileto. As diferen-
tes opções de ambientes fazem um lindo conjunto”.
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social desde 1994, é um admira-
dor da beleza Iatista e não abre 
mão de registrar os momentos vi-
vidos em nossa instituição. O fo-
tógrafo deu os primeiros “clicks” 
ainda menino. “Meu pai fotogra-
fava e tínhamos um laboratório 
de revelação em casa. Com ele 
aprendi todo o básico. Meu avô 
materno trabalhava com me-
cânica fina, especialmente com 
instrumentos de ótica, inclusive 
câmeras. Ao visitá-lo, eu sempre 
podia brincar com todos aqueles 
equipamentos”, relembra.

Adepto da caminhada, Simas 
percebeu ao longo dos passeios 
que o Iate proporciona um leque 
diversificado e rico de cenários e 
personagens que poderiam re-
sultar em boas fotos. “Quando 
comecei a frequentar as pistas de 
corrida, tudo me chamou a aten-
ção como motivo fotográfico. A 
paisagem, os barcos, os pássaros 
e, com parcimônia e respeito à 
privacidade, as pessoas... Assim, 
comecei a trazer a câmera para 
as caminhadas quase diárias. Em 
algum tempo, havia reunido um 
material bem interessante”.

Várias fotos do Iatista já foram 
publicadas na Revista Iate. Al-
gumas delas, escolhidas para es-
tampar a capa, inclusive a desta 
edição. Apesar dos vários regis-
tros, o fotógrafo se lembra da pri-
meira vez que viu uma de suas 
peças nas páginas do principal 
veículo de comunicação do Clu-
be. “A primeira foto foi uma vista 
do Lago Paranoá ao nascer do sol 
com uma luminária ainda acesa 
em primeiro plano. Ela foi publi-
cada na edição de maio/junho de 
2011, na seção ‘Este clube é uma 
beleza’. Ali eu descobri o potencial 
fotográfico do Clube”, recorda.

Para Ivan, é difícil escolher a fo-
tografia predileta. “Cada uma 
tem a sua história, seu encanto. 
O que posso afirmar é que, sem 
dúvida, o ‘Iate é um Clube que é 
pura inspiração’. Você pode fazer 
fotos desde paisagens até as que 
precisam de rapidez e precisão, 
como as de esportes ou de pássa-
ros em voo”. 

“sem dúvida, o ‘iate é um Clube 
que é pura inspiração’. Você pode 
fazer fotos desde paisagens até 
as que precisam de rapidez e 

precisão, como as de esportes ou 
de pássaros em voo”

Ivan Simas

Cada foto, uma história

Várias fotos do sócio Ivan Simas já foram publicadas na Revista Iate
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Há 26 anos, Paulo Roberto e Costa, ar-
quiteto, integra a família do Iate Clube 
de Brasília. “Decidi me tornar sócio por 
influência do meu irmão, Dalmo Ale-
xandre, que era jogador da seleção de 
voleibol do Iate. Além disso, também 
achei interessante por tudo que a insti-
tuição apresentava na época”, relata.

O Clube, que na concepção do Iatista, 
apresenta um “paisagismo maravilho-
so e uma perfeita integração homem/
meio-ambiente” é extremamente ins-
pirador. E foi durante uma caminha-
da pela Orla do Iate, ao contemplar as 
maravilhas da nossa instituição, que 
Paulo Roberto, tomado pela curiosi-
dade, teve uma experiência que ficou 
marcada na memória. “Caminhava 
com a minha esposa e, ao passar-
mos pela Antiga Sede, ficamos curio-
sos para conhecer a exposição que ali 
se encontrava. Fomos muito bem rece-

Experiência 
inusitada se 
transformou 
em hobby 

“Quem observa o 
iate atentamente, vai 
perceber um paisagismo 
maravilhoso, uma 
perfeita integração 
homem/meio-ambiente. 
Para mim, isso é pura 
fonte de inspiração”
Paulo Roberto e Costa

bidos pelo pintor Geraldo Casado, que nos mostrou as telas e expli-
cou as diferentes técnicas utilizadas. Ele me perguntou se não havia 
interesse em fazer uma ‘aula’, resolvi experimentar e acredito que fiz 
um belo quadro”.

O primeiro contato com as tintas foi surpreendente. A família conti-
nua a apoiá-lo e a esposa, que estava presente durante a composição 
da “primeira obra”, é a grande incentivadora. “Ela me deu de pre-
sente um cavalete, pincéis, tintas e telas. Confesso que meu esporte 
sempre foi o futebol. Meus amigos dizem que  fui o melhor lateral 
esquerdo de todos os tempos. É uma pena que nunca tenham reco-
nhecido isso (risos). Além disso, gosto muito de jogar sinuca, uma 
vez que temos  hoje  um dos melhores espaços para a prática desse 
esporte”, conclui.  
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rôMulO DE A. CuSTóDIOPOr

H oje com o fácil acesso 
as informações acerca 
do tema, muitos equí-

vocos podem acontecer levan-
do os praticantes de atividade 
física a aderir uma dieta não 
adequada para seu tipo de 
treino e biótipo. Alimentação 
e treinamento não são como 
uma receita de bolo, não po-
demos pegar um caso que deu 
certo e replicar como se o resul-
tado fosse o mesmo para todos. 
Para que o rendimento duran-
te os treinos seja o desejado é 
necessário que um especialista 
analise os objetivos a serem 
alcançados e, a partir destes, 
direcione o plano alimentar a 
ser seguido.

É consenso na literatura especia-
lizada sobre o tema que no pré-
-treino devemos evitar alimento 
com alto índice glicêmico como 
as batatas, arroz branco, pão 
branco, entre outros. Evite trei-
nar em jejum, mesmo que seu 
objetivo principal seja a redução 
do percentual de gordura, neste 
caso o jejum pode potenciali-
zar a oxidação lipídica, mas o 
rendimento do treino pode ser 
prejudicado o que levaria a um 
dispêndio calórico inferior ao 
desejado. Fuja também de ali-
mentos muito gordurosos e de 
difícil digestão, pois ao ingerir-
mos alimento com essa carac-
terística as funções metabólicas 
são direcionadas para a diges-
tão, o que também prejudicara 
o rendimento do treino. Procure 

hidratar- se bem antes dos exercícios, 
mas com o cuidado de não ingerir 
líquido em grandes quantidades, a 
dilatação do estômago cria um des-
conforto durante a atividade, reco-
menda se a ingestão de até 250 ml de 
líquido de 15 a 20 minutos antes do 
treino. Dê preferência a alimentos de 
fácil digestão como frutas, este tipo 
de alimento lhe fornecerá energia 
para que a execução do treino seja 
adequada.

Já a alimentação pós-treino pode ser 
feita de forma muito variada, pois 
a mesma está diretamente relacio-
nada ao objetivo a ser alcançado.   
Quando o objetivo principal for a 
redução de gordura, deve se evitar 
alimentos com grande valor calórico 
como açúcares e gorduras, dê prefe-
rência a carboidratos de baixo ín-
dice glicêmico. uma estratégia que 
pode auxiliar neste processo é inge-
rir alimentos ricos em fibras ou sim-
plesmente associar fibras a outros 
alimentos, essa conduta aumenta a 
saciedade. E nunca esqueça a hidra-
tação e reposição eletrolítica.

Quando o principal objetivo for o au-
mento do tecido magro, hipertrofia, o 
plano alimentar segue características 
diferenciadas. Imediatamente após os 
exercícios, caso o indivíduo esteja com 
um percentual de gordura adequado, 
recomenda-se, em pequena quanti-
dade, o uso de um alimento de alto 
índice glicêmico, como uma colher de 
mel. Essa estratégia eleva a glicemia 
e estimula a reposição do glicogênio 
intramuscular, consequentemente 
auxiliando na reconstrução do tecido 
estimulado durante o treinamento. 

Rômulo de A. Custódio 
graduado em Educação Física, 
especialista em obesidade e 
emagrecimento, mestrando 
em gerontologia. Consultor em 
avaliação física, treinamento 
desportivo e personal trainer.
Contato: abreu.abreu97@gmail.com

Os alimentos ricos em proteína 
são muito utilizados pelas pesso-
as que tem como objetivo o au-
mento de massa muscular, mas 
o excesso deste nutriente pode 
acabar se transformando em 
gordura, o que vai contra o ob-
jetivo proposto. Então, para cada 
caso deve ser calculada a quan-
tidade necessária deste nutriente.

É importante salientar que a 
preocupação com a alimenta-
ção não deve se restringir ape-
nas ao pré e pós-treinamento. 
Todas as refeições feitas duran-
te o dia devem ser balanceadas 
para que o equilíbrio nutricio-
nal e o valor calórico estejam 
de acordo com a proposta do 
treinamento e os objetivos real-
mente sejam alcançados.

Antes e depois 
de malhar: o que 
colocar no prato?
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Talento
nAs QuAdRAs do nosso CluBe

Nome: Lucas Pinheiro de Oliveira

Idade: 7 anos

Esporte: Futsal, além de futebol, xadrez, natação e judô

Média semanal de treino: 6 dias por semana – no fi nal de 
semana chega a fazer duas vezes ao dia, pois faço futebol às 
10h e futsal às 12h

Melhor desempenho: Futebol (campeão da Copa Candango 
pelo Iate Clube de Brasília) e xadrez (campeão em minha sua 
faixa etaria no Campeonato Intercolegial de 2012)

Sonho / Meta: Ser jogador de futebol da seleção brasileira 
de futebol

Ídolo:  Thiago Neves

Minha maior qualidade: Bater falta de longe

Meu maior pecado: Comer besteiras

Para relaxar: Ver futebol na televisão, assistir fi lme 
no cinema e ouvir música.

Lema da minha vida:  Esporte é saúde!

Eu em uma frase: Fé em Deus 

Cantinho preferido no Iate:  Quadra de Futsal

O Iate pra mim é: O melhor clube do mundo!
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I ncentivar ações que contri-
buem para a formação de 
cidadãos com maior respon-

sabilidade socioambiental é um 
compromisso do Iate Clube de 
Brasília. Prova disso foi a rea-
lização da tradicional Semana 
da Natureza, de 17 a 25 de se-
tembro. Mais de 150 alunos do 
Centro de Atividades Educacio-
nais do Iate (Ciate) participaram 
de várias atividades em prol do 
meio ambiente. 

As crianças fizeram visitas ao Vi-
veiro do Iate, localizado na área 
norte do Clube, montagem de 
origamis sobre flores e animais 
e conheceram as mais de 50 ár-
vores plantadas em nossa insti-
tuição. 

Além disso, aprenderam a criar 
uma muda: da preparação do 
adubo à escolha da semente. O 
conselheiro nato Ednaldo Mes-
quita participou das atividades, 
ministrou palestras sobre a fauna 
e a flora e deu valiosas dicas aos 

Alunos celebram 
Semana da Natureza

alunos. “Explicamos a todos que 
Brasília está no Bioma Cerrado, 
falamos sobre as características 
e vegetação. Também mostramos 
os alimentos minerais feitos com 
rochas trituradas de fósforo, cál-
cio e magnésio”. 

Para o comodoro Mario Sergio da 
Costa Ramos, a Semana da Natu-
reza foi um sucesso. “É gratificante 
ver o envolvimento dos alunos e 
de toda a equipe de profissionais, 
principalmente nas atividades ex-
ternas”, conclui.

Curiosidades sobre a fauna e 
flora do Cerrado chamaram 
a atenção da criançada
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O Encontro Máster do Iate (Emiate) 
mostrou, mais uma vez, que a soli-
dariedade é um dos pilares do gru-

po. Em setembro, uma série de donativos 
foi entregue ao orfanato Casa de Moisés, 
localizado em Águas Lindas (GO). 

Materiais de higiene pessoal e limpeza, 
roupas, calçados, brinquedos e alimentos 
foram doados. Além disso, a entidade foi 
agraciada com um computador e uma te-
levisão. “É a terceira vez que ajudamos a 
Casa de Moisés. O local é fantástico. Tudo 
é muito limpo e organizado. Consegui al-
guns donativos fazendo o pedido ‘boca a 
boca’ e outros foram obtidos por meio do 
setor de Achados e Perdidos do Iate”, con-
ta Maria Emília Rodrigues, presidente do 
Emiate.

Quase 80 meninos e meninas em situação 
de vulnerabilidade social, com idades entre 
três meses e 18 anos, são atendidos pelo or-
fanato Casa de Moisés. Raimunda Silvéria 
Luz, a Mãe Vera, é a responsável pelo lo-
cal. Ela conta que a doação feita pelo Iate 
Clube de Brasília foi muito importante. “Eu 
estou muito feliz. Agradeço de coração ao 
Iate e a toda turma que se lembrou de nós. 
Com a proximidade do Dia das Crianças, 
os itens vieram em boa hora. Posso afirmar 
que essas pessoas são, com certeza, verda-
deiros ‘anjos’ na terra”, conclui.             

MAis de 20 Anos  
de históRiA

Criada em 1990, a Casa de Moisés é fruto 
do sonho e da devoção de Mãe Vera, que 
dedicou sua vida a crianças em situação 
de vulnerabilidade social. Atualmente, a 
instituição abriga crianças e adolescen-
tes que recebem auxílio para moradia, 
alimentação, acompanhamento escolar 
e recreação. A Casa conta com doações 
de pessoas físicas e jurídicas do Distrito 
Federal.

Emiate entrega donativos 
para orfanato
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“eu estou muito feliz. Agradeço 
de coração ao iate e a toda 

turma que se lembrou de nós. 
Com a proximidade do dia das 

Crianças, os itens vieram em 
boa hora. Posso afirmar que 

essas pessoas são, com certeza, 
verdadeiros ‘anjos na terra’”

Mãe Vera

Foto: M
arinêz C

oral
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A tradicional torta capixaba 
(siri, camarão, peixe branco, 
mexilhão, bacalhau e palmi-

to), preparada em panela de barro, a 
moqueca de peixe e de banana-da-
terra, o arroz de cúrcuma, a carne 
desfi ada acebolada e vários outros 
pratos da culinária do Espírito Santo 
foram servidos em 23 de setembro, na 
Antiga Sede do Iate Clube de Brasília. 

Além dos pratos salgados, os partici-
pantes também desfrutaram de deli-
ciosas sobremesas: torta diet de limão, 
doce de abóbora com coco, curau com 
canela e açúcar e torta de banana-da-
-terra. No total, quase 200 pessoas esti-
veram presentes no concorrido evento.

Para Maria Emília Rodrigues, presi-
dente do Emiate e responsável pelo 
evento, o Almoço Capixaba foi um su-
cesso. “As vendas superaram as ex-
pectativas. É muito gratifi cante ver 
que as pessoas fi caram satisfeitas. Em 
breve, traremos a culinária de outros 
estados e até mesmo de países para 
que os sócios e convidados possam 
apreciar”, comenta. 

Você sabia?
A panela de barro é, sem dúvida, 
uma das maiores expressões da cul-
tura popular do Espírito Santo. Desde 
a sua origem - nas tribos indígenas 
que habitaram o litoral do Estado - 
até os dias de hoje, a técnica de sua 
confecção e a estrutura social das 
artesãs pouco mudou. O trabalho 
artesanal das paneleiras sempre ga-
rantiu a sobrevivência econômica 
de seus familiares, como também de 
suas tradições.

As panelas de barro constituem o 
principal elemento cultural na ela-
boração de pratos típicos da culiná-
ria capixaba. A moqueca capixaba, 
a moqueca de garoupa salgada com 
banana-da-terra e a torta capixaba 
têm de ser feitas em panela de barro, 
para serem autênticas.

Fonte: Portal do Governo do Estado do 
Espírito Santo

Delícias do Espírito 
Santo na Antiga Sede

Cerca de 200 pessoas, entre sócios e convidados, prestigiaram o Almoço Capixaba
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JOÃO rODrIGuESPOr

Ao ingerir um copo de 

suco, além de se refrescar, 

você pode obter diversas 

vitaminas e minerais 

importantes para o 

bom funcionamento do 

organismo, nutrientes que 

desempenham funções 

necessárias ao corpo. Inserir 

vitaminas no intervalo das 

refeições também é algo 

que deve ser levado a sério 

para quem busca hábitos 

saudáveis.

CONHEçA OS DIVERSOS 
BENEFíCIOS DOS SuCOS 
E VITAMINAS

Saúde
dEntRO 
dO cOpO
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“A bebida natural é uma 
opção a mais para 
quem procura um 

cardápio nutritivo e prático para 
preparar. É forte aliada da dieta 
e pode servir de lanche entre as 
refeições. O suco ajuda o corpo a 
assimilar os nutrientes encontra-
dos nos alimentos e retira as toxi-
nas acumuladas pelo excesso de 
alimentos gordurosos”, explica a 
nutricionista Camila Beiró. “Para 
isso, é importante que seja ingeri-
do imediatamente após o preparo 
para que não haja perda de vita-
minas”, completa a especialista.

Estudo divulgado neste ano pelo 
Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE) revelou que o 
consumo de frutas aumentou no 
Brasil. De acordo com a pesquisa, 

a família brasileira consome, em 
média, 33,5 quilos de frutas por 
mês. As frutas mais procuradas são 
as bananas e laranjas.  Mas ainda 
assim os dados veiculados não são 
satisfatórios. Segundo o Ministério 
da Saúde, 90% dos brasileiros ain-
da não consomem a dose de frutas 
recomendada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), que é de 
400 gramas diárias. 

Para quem não tem o hábito de 
comer frutas, a ingestão dos sucos 
é a melhor alternativa para não 
deixar de lado a recomendação da 
OMS. O Brasil fornece um enor-
me privilégio aos consumidores 
em virtude da variedade de frutas 
encontradas nas feiras livres pelos 
quatro cantos do país. Com pre-
ços acessíveis e uma infi nidade de 

cores, aromas e sabores, fi ca fácil 
aproveitar ao máximo os fi ns be-
néfi cos desses alimentos. 

A melhor parte é soltar a imagina-
ção e poder brincar com frutas, ver-
duras e até hortaliças para obter 
uma mistura saudável e refrescan-
te. Para potencializar a função de-
sintoxicante, é possível acrescentar 
ingredientes como proteínas (colá-
geno), fi bras (aveia), condimentos 
e especiarias (canela, gengibre e 
orégano), além de energéticos (pó 
de guaraná e ginseng). 

Outras opções para incrementar o 
suco é utilizar ingredientes como: 
água de coco; ervas como alecrim, 
hortelã e manjericão; casca de fru-
tas; legumes como cenoura, beter-
raba, pepino; e folhas como couve, 
agrião ou espinafre. Adoce com 
mel ou açúcar mascavo. As alter-
nativas são muitas e dão um toque 
especial nos sucos.

Por que beber um copo 
de vitamina por dia?

A primeira razão, como já dito an-
teriormente, são os benefícios para 
a saúde. As vitaminas e minerais 
contribuem para o bom trabalho 
do sistema imunológico. Elas agem 
em diversas funções do corpo como 
crescimento, transporte de oxigênio, 
metabolismo de nutrientes, forma-
ção de substâncias importantes etc.

Outro motivo é que as frutas são 
fontes de fi bras. Ajudam a regular 
o trânsito intestinal, além de co-
laborar com a normalização dos 
níveis de colesterol e glicemia no 
sangue. Quando a vitamina é in-
gerida entre as refeições, auxilia no 
controle e manutenção do peso.

A variedade é um atrativo a mais. 
Alternar sabores traz vantagens 
por contemplar diferentes vitami-
nas e minerais. Vale ressaltar que 
exagerar no açúcar pode contribuir 
com indesejáveis calorias a mais. 
Opte por algumas gotas de ado-
çante e não exagere para não mas-
carar o verdadeiro sabor das frutas.

Por último, para quem leva um rit-
mo de vida acelerado, a praticida-
de vai ao encontro das necessida-
des do dia a dia. Basta bater leite, 
gelo, a fruta e, se preferir, alguns 
ingredientes, e está pronta a dose 
diária de saúde! 

O suco de laranja devido ao alto índice de vitamina C é um potente 
antioxidante, que ajuda a manter a saúde das células e aumentar a 
imunidade;

O suco de abacaxi é rica fonte de sais minerais, potássio, fósforo, 
magnésio, enxofre, ferro e cálcio. É rico em vitamina A e complexo B 
e C. Além disso, contém a bromelina, enzima que ajuda a digestão;

O suco de limão é excelente na limpeza do organismo. Libera as 
toxinas do corpo devido ao alto poder cítrico;

O suco de maçã possui poder de rejuvenescimento devido a grande 
quantidade de antioxidantes. Contém excelentes fontes de pectina — 
que forma o gel que remove as toxinas do organismo — e, ao mesmo 
tempo, estimula os movimentos peristálticos dos intestinos;

O suco de morango é rico em vitamina C e outra ótima opção an-
tioxidante, com propriedades que combatem o envelhecimento. É rico 
em potássio e ferro, que são bons para o fortalecimento do sangue. 

Sucos especiais
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suco energético 
de laranja
Ingredientes:

•	 ½ copo (100 ml) de água

•	 Suco de 1 laranja

•	 1 porção de polpa 
de acerola

•	 1 colher (café) de pó de 
guaraná

•	 Açúcar ou adoçante a gosto

Modo de fazer:

Bata todos os ingredientes no 
liquidificador. Sirva gelado.

suco beleza 
de maçã
Ingredientes:

•	 ½ copo (100 ml) de água

•	 1 maçã picada com casca

•	 1 talo de salsão picado

•	 1 cenoura pequena picada

•	 Açúcar ou adoçante a gosto

Modo de fazer:

Bata todos os ingredientes no 
liquidificador. Sirva gelado.

suco 
desintoxicante 
de abacaxi
Ingredientes:

•	 ½ copo (100 ml) de água

•	 1 fatia de abacaxi

•	 Raspas de meio limão

•	 1 pedaço de gengibre 

•	 Açúcar ou adoçante a gosto

Modo de fazer:

Bata todos os ingredientes no 
liquidificador. Sirva gelado.

Experimente!



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 
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em todos os planos.

www.treinamentoapice.com.br

patrocinadores Ápice:
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•	 O Centro de Atividades Educacionais do Iate (CIATE) é considerado uM 
DOS MELHORES PROGRAMAS DE INICIAçãO ESPORTIVA 
DE BRASíLIA. O espaço possui quase 200 alunos matriculados, sendo 80% 
associados e 20% conveniados.

•	 Após uma ampla reforma, o Ciate terá CAPACIDADE PARA ATENDER 
300 ALuNOS EM 2013. A faixa etária também foi estendida e passa a ser 
de 4 a 13 anos.

•	 O Centro de Atividades oferece 18 MODALIDADES ESPORTIVAS E 
PEDAGÓGICAS.

•	 As ATIVIDADES desenvolvidas são RECOMENDADAS POR 
FISIOTERAPEuTAS, PSICÓLOGOS E PSICOPEDAGOGOS de Brasília.

•	 No Ciate, AS CRIANçAS APRENDEM A CRIAR LAçOS E GOSTAR 
CADA VEZ MAIS DO IATE.  De acordo com Pedro Gualberto, presidente 
do Centro de Atividades, “elas fazem amizades e criam vínculos com o Clube, 
que mais tarde seus filhos também frequentarão”. 
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A Delegação Brasileira 
de Patinação Artística, 
que representou o país 
no Campeonato  Sul-Ame-
ricano, realizado em La 
Serena-Chile, contou com 
três atletas do Iate: Cami-
la Araújo, Caroline Rabe-
lo e Tathiana Resende. As 
patinadoras conseguiram 
um feito marcante para 
nossa instituição: con-
quistaram, pela primeira 
vez em um campeonato 
internacional, medalhas 
nas modalidades indivi-
duais. Caroline fi cou em terceiro lugar em “free dance 
infantil internacional” e “combinado de dança infantil 
internacional”. Já Tathiana, também na terceira coloca-
ção, garantiu medalhas nas modalidades “solo dance 
sênior internacional”, “free dance sênior internacional” 
e “combinado de dança sênior internacional”. 

Em 21 de outubro, as fi nais do XII Torneio de Tru-
co foram realizadas no Espaço da Peteca. Mais de 
30 sócios participaram da tradicional competição. 
Veja as duplas que conquistaram as primeiras co-
locações:

1º lugar: Aline Oliveira e Andressa Oliveira

2º lugar: Indalécio dal Secchi e João Carlos Oliveira

3º lugar: Vilmo Amaral e Zilene Barbosa

4º lugar: José Roberto Boani e Fernando Boani Paulucci

A cada dois meses, a turma do 
Viva Mais se reúne para come-
morar os aniversariantes do bi-
mestre. Em 26 de setembro, o 
encontro foi realizado na nova 
Churrasqueira Gourmet. O grupo, 
ligado ao Emiate, é formado por 
cerca de 100 sócios. O próximo 
evento do Viva Mais será em 26 
novembro (segunda-feira).

ALMOÇO DO VIVA 
MAIS CELEBRA 
ANIVERSARIANTES

TRUCO: DISPUTAS EMOCIONAN-
TES NO XII TORNEIO DO IATE

PATINAÇÃO: IATE É 
DESTAQUE EM CAMPEONATO 
SUL-AMERICANO

MAROTINHA 
INFANTIL: 
CRIANÇAS 
FAZEM A FESTA 
A 2ª edição da Marotinha 
Infantil, realizada em 27 de 
outubro, reuniu cerca de 100 
crianças no campo de fute-
bol society. Além das dispu-
tas, brindes foram sorteados 
e pipoca, algodão-doce, ca-
chorro-quente, refrigerante 
e picolés foram distribuídos. 

Em 6 de outubro, a 
turma da Patinação 
fez bonito durante a 
Mostra Coreográfi ca. 
Mais de 100 atletas 
apresentaram core-
ografi as animadas, 
ao som de músicas 
e fi gurinos escolhi-
dos pelos próprios 
alunos, durante o 
evento que marcou 
a entrega da Qua-
dra Poliesportiva. 

MOSTRA COREOGRÁFICA MARCA 
ENTREGA DE QUADRA



Secretaria de Esporte apoia eventos no Iate Clube de Brasília

 Uma parceria que está dando certo. Com o objetivo de incentivar a prática esportiva e ao 
mesmo tempo, proporcionar ao público o acesso às diversas atividades relacionadas ao esporte 
no âmbito do DF, a Secretaria de Esporte e o Iate Clubede Brasíla vem realizando grandes even-
tos.

 É o que acontece com o XXIV Campeonato Brasileiro de Peteca, que está sendo realizado 
entre os dias 15 a 18 de novembro no Iate Clube. O evento conta com a participação dos melho-
res jogadores brasileiros da modalidade, que estão reunidos na cidade para a competição. A fim 
de contribuir para o sucesso do evento, a Secretaria de Esporte viabilizou 150 hospedagens e 
translado na cidade para os atletas e delegação.

 Entre os eventos apoiados pela Secretaria, o Iate Clube de Brasília também contou com a 
parceria do órgão para a realização de duas edições do Campeonato Norte, Nordeste e Centro
-Oeste Masters de Natação, o último foi realizado em setembro de 2012.  

 Os associados do Iate Clube também estão sendo beneficiados por programas da Secre-
taria que visam o fomento ao esporte. É o caso da jogadora de vôlei Fabíola Lima Constâncio. 
A atleta treina diariamente no Iate e foi contemplada pelo programa Compete Brasília, que visa 
estimular a participação dos atletas de alto rendimento em diversas competições nacionais e in-
ternacionais custeando as passagens aéreas e terrestres. 

 Fabíola representou o Distrito Federal em diversas competi-
ções. A jogadora viajou por meio do Compete Brasília para o Circuito 
Estadual Banco do Brasil 2012, conquistando a marca de 3º lugar no 
ranking do torneio. Atualmente é a 3ª colocada no Campeonato Sul 
Americano e 1ª colocada no ranking do Circuito Brasiliense de Vôlei 
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Secretaria de Esporte apoia eventos no Iate Clube de Brasília
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N a noite de 28 de setembro, o Salão Social foi palco de uma homenagem histórica 
aos sócios que adquiriram o título patrimonial do Iate Clube de Brasília há mais de 
40 anos. Os Iatistas foram agraciados na Noite do Rubi. Na ocasião, também foram 

entregues as comendas aos novos Beneméritos e Mérito Iate. Confira as listas:

Emoção e reencontros marcam

Noite do Rubi
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Agraciados
Admissão em 1970
Fernando Antônio Medeiros Barros

Rubens Martins Chamma

Admissão em 1971
Antônio Nilson Craveiro Holanda 

Erhard Heinz Richard Lehmann

Geraldo Braga Filho

José Wamberto P. de Assunção Júnior

Marcelo Pimentel

Rubens Driesel da Silva  

Admissão em 1972
Abdallah Jarjour 

Carlos Alberto Amorim Júnior

Cláudio Lemos Fonteles

Cleber Jordao P. e Albuquerque

Fernando Silva Lopes

George Raulino

Gislene Castilho Dias

Luís Mendes Garcia

Paulo Octaviano Marques

Pedro dos Santos Alvares Navarro 

Vladimir Meireles de Almeida

Beneméritos
Raif Jibran

Fernando Boani Paulucci

Mérito Iate
Alexandre Carlos Ferreira da Silva

Joaquim Carlos da Silva – in memoriam

Júlio César Itacaramby

Said Abdallah Hussein Selmy

Sebastião Marques Alonso Gonzales

Ednaldo Mesquita Carvalho

João Wellisch

Nelson Campos

Tony Marcos Malheiros

Virgínia Maria Jorge
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uase 500 pessoas puderam, em 5 de outubro, apreciar o 
“clima” e o tradicional samba do Rio de Janeiro no Salão 
Social do Iate. A festa Rio+Lapa foi um sucesso! Os ingres-
sos esgotaram-se nas primeiras semanas de venda. 

A banda Capital do Samba e o DJ Andrey Carvalho foram as atra-
ções da noite. O evento, all inclusive, agradou ao público, que não 
deixou a pista de dança vazia em nenhum momento.

Confira outras fotos no www.iatebsb.com.br. 

Clima e música carioca 
agitam o Iate

Q

Rio + Lapa:
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O s pequenos sócios do Iate Clube de Brasília tiveram muitas surpresas em 12 de outubro. 
O Dia das Crianças deste ano foi recheado de atrações especiais: atividades com perso-
nagens, balão mania, pintura de rosto e vários brinquedos. 

A Galinha Pintadinha também participou da festa. Além disso, a Cia. Teatral Mapati levou o 
espetáculo Os Saltimbancos para o Iate, e a criançada se divertiu muito com a apresentação. 

Os Saltimbancos 
e Galinha 
Pintadinha no 
Dia das Crianças
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Sua saúde em movimento!
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CasadoGeraldo

“Fiquei honrado em expor 
meus trabalhos no Iate”
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Revista Iate – Seus quadros en-
cantaram o público que apre-
ciou a exposição. De onde vem 
a inspiração para obras tão re-
flexivas?

Geraldo Casado – Essa exposição 
apresenta, como grande diferen-
cial, um trabalho com mais cores 
do que é utilizado pelos artistas da-
qui de Brasília, que são muito bons. 
O local em que se vive influencia 
muito nos tons que são utilizados 
em uma pintura. Eu trouxe cores 
mais fortes e vibrantes porque o lu-
gar onde eu moro, Arraial D’Ajuda 
(BA), é muito colorido. Eu digo que 
a cor na Bahia começa pela alma. 
As pessoas de lá são abertas, sim-
páticas. Como pernambucano, me 
sinto à vontade em dizer isso, pois 
escolhi morar em Arraial. 

Revista Iate – Algum artista 
plástico também o inspira?

Geraldo Casado – Sim, vários. 
Não que eu pinte dentro da técnica 
dele, mas um dos artistas que me 
inspirou nas artes plásticas foi Cara-
vaggio. Naquela época, ele foi o me-
lhor explorador da técnica de Luz 
e Sombra. Sou fã desse cara. Outro 
pintor foi Modigliani, que me inspi-
rou bastante na pintura moderna. 

Revista Iate – É a primeira vez 
que você expõe seus trabalhos 
em Brasília?

Geraldo Casado – Sim. É minha 
a minha primeira oportunidade. Eu 
trabalho há 15 anos com uma gale-
ria nos Estados unidos, em Dakota 
do Sul. Como eu ficava mais tempo 
nos EuA, não apresentava no Brasil. 
Quando me mudei para São Paulo, 
surgiram convites para expor por lá 
e, também, no Rio de Janeiro. Por 
isso, nunca vim a Brasília. 

Fiquei honrado em expor no Iate Clu-
be de Brasília. Ainda mais recebendo 
o convite do sócio e conselheiro nato 
Luiz Carlos Garcia Coelho. A satisfa-
ção de apresentar meu trabalho no 
Iate é muito grande, principalmente 
porque o público daqui é diferencia-
do. Os frequentadores são formado-
res de opinião. Fui bem recebido e o 
apoio que tive para a montagem e 
desenvolvimento foi excelente. O Clu-
be é maravilhoso e, se eu morasse em 
Brasília, gostaria de ser sócio daqui.

Revista Iate – Há quantos anos 
você trabalha como artista 
plástico? 

Geraldo Casado – São mais de 40 
anos de carreira e muitas histórias. 
Em um desses anos, vivi na reserva 
indígena Sioux, nos Estados unidos. 
Quando eu pintava com a galeria, 
descobri que havia esse lugar. Esse 
foi um ano de aceitação, pois fui 
bem aceito por eles. Tratavam-me 
como se eu fosse um deles. Foi muito 
marcante porque eu aprendi muito. 
Acho que foi um dos momentos em 
que mais aprendi na vida. O modo 

como se tratam as crianças e os 
idosos é diferente. Eles não são ‘des-
cartados’. Quando um jovem Sioux 
vai se casar, ele sempre vai procurar 
uma pessoa mais velha por conta 
da vasta experiência de vida.  

Revista Iate – Quais os projetos 
para 2013?

Geraldo Casado – Tenho desenvol-
vido um trabalho com rostos, que 
muita gente já fez e faz. Entretanto, 
o meu trabalho é desenvolvido em 
uma brincadeira com as cores. Já te-
nho um quadro exposto aqui, mas 
vou intensificar esse ano em cima de 
encomendas. A pessoa me dá uma 
foto do rosto dela e eu faço uma pin-
tura com vários tons. Fica muito ale-
gre e, ao mesmo tempo, moderno. 

Revista Iate – Como surgiu todo 
esse amor pelas artes?

Geraldo Casado – É um sentimento 
que vem desde a minha infância. In-
clusive, gostaria de deixar um toque 
aos pais. É interessante que eles le-
vem os filhos não somente para par-
ques de diversão, mas para galerias, 
museus etc. Não digo isso somente 
por ser da área de artes plásticas, 
e sim porque todos os países, hoje, 
vivem em função de arte, cultura e 
história. O Brasil ainda está andan-
do a passos curtos em relação a isso. 
É muito raro um pai levar um filho 
para uma exposição de arte. Hoje, a 
criança pega o computador e recebe 
tudo produzido. Fiz isso com meus 
filhos e vi resultado, pois foi desper-
tada a criatividade neles. Isso está 
muito esquecido atualmente. Não 
sobra tempo para a criatividade, pois 
a criança tem horário para tudo. Ao 
desenvolver a criatividade na crian-
ça, ela será mais atuante e produtiva 
no trabalho, por exemplo.

Geraldo Casado

“A satisfação de apresentar meu trabalho 
no Iate é muito grande, principalmente 
porque o público daqui é diferenciado. 
Os frequentadores são formadores de 

opinião. fui bem recebido e o apoio que 
tive para a montagem e desenvolvimento 

foi excelente. O Clube é maravilhoso”

E ntre 5 e 9 de setembro, a Antiga Sede recebeu a exposição 

“As cores do Brasil”, de Geraldo casado. na oportunidade, 

o público pôde apreciar um trabalho de profundo realismo, 

retratando de forma única as diferentes faces do nosso país.

durante a mostra, o artista plástico conversou com a Revista Iate sobre 

sua carreira, projetos e a oportunidade de expor em um dos melhores 

clubes da América Latina. 

pernambucano, Geraldo casado mantém seu ateliê em Arraial d’Ajuda, 

na Bahia, onde reside e dá aulas de pintura. A seguir, ele também fala 

sobre o seu amor à arte e suas fontes de inspiração.
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Nossa Gente
u ma das grandes virtudes do Iate é a sua capacida-

de de reconhecer grandes talentos. Nos últimos anos, 
conseguimos montar um grupo experiente de colabo-

radores e o resultado tem sido excelente. um bom exemplo 
dessa safra de bons profissionais é o gerente de Recursos Hu-
manos, Sérgio Correa Gama.

Nascido no Rio de Janeiro, casado e pai de cinco filhos, Sérgio 
veio a Brasília com um sonho de construir sua história na 
capital federal. “Cheguei na cidade em 1986. Vim transferido 
do extinto Banco Nacional do Norte. Trabalhava na filial Rio 
e consegui que me mandassem para a agência de Brasília. 
Naquela ocasião, já era casado e tinha a intenção de me fi-
xar com a família. Fiquei nessa empresa até 1992. Depois 
desse período, gerenciei algumas empresas. Foi então que em 
1996 comecei a trabalhar no Iate. O início foi na Superinten-
dência, no cargo de assistente administrativo. Pouco tempo 
depois fui para o setor de eventos e, após essa experiência, 
fui promovido a encarregado da Secretaria de Esportes, local 
em que permaneci até 2003. Desde então, estou à frente da 
Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos”, lembra. 

Após 16 anos de muita dedicação e trabalho, Sérgio relembra 
um momento importante em sua trajetória. “Me recordo que 
na chegada ao Iate, passamos por um período difícil. Naque-
la época, não havia a estrutura de hoje. um fato marcante foi 
o período em que ficamos sem concessionários em quase todo 
o Clube. Muitos funcionários colaboraram no atendimento. 
Eu mesmo cheguei a trabalhar nos bares para ajudar. Apesar 
dos esforços, não conseguíamos atender ao sócio da maneira 
adequada, pois não éramos profissionais dessa área. Foi uma 
fase de muita preocupação, muito delicada”, recorda.

Mesmo com as dificuldades iniciais, Sérgio enfatizou que 
esse foi um período curto. “Felizmente, essa etapa foi rá-
pida e logo em seguida tive a oportunidade de contribuir 
para a evolução do Iate. Ao olhar para trás, vemos que 
o Clube progrediu. Não apenas isso. Acho que o corpo de 
funcionários também melhorou. Nossa Diretoria atual-
mente dispõe de uma coordenação, um departamento de 
pessoal, setores de qualidade de vida, seleção e treinamen-
tos, segurança do trabalho e ainda setor de alimentação, 
com uma nutricionista que atua diretamente junto aos 
concessionários. Essa estrutura nos permite melhorar as 
ações. Assim, profissionalizamos nossos colaboradores e 
ainda desenvolvemos a prestação dos serviços”, afirma 
orgulhoso.  

Durante a conversa, Sérgio fez questão de destacar a con-
vivência com os sócios que passaram pela Diretoria e 
Conselho Deliberativo. “Aprendi muito com essas pessoas 
e percebi que é possível trabalhar por amor a uma insti-
tuição. Além disso, agradeço aos funcionários que esti-
veram comigo nesse período. Sem eles, nada disso teria 

sido possível”, comemora. 

O Iate Clube de Brasília também registra a grande sa-
tisfação com o seu gerente de RH. Sabemos da impor-

tância de aliar a experiência profissional à motivação 
dos mais jovens. Com essa fórmula, conseguiremos nos 

manter entre os melhores do país!
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Em casa, no trabalho ou no lazer, seu dia a dia tem um sabor especial quando você pode desfrutá-lo com 
tranquilidade e segurança. Para a Alfa Seguradora, cada momento é especial e cada situação exige uma 
análise individual, da mesma forma que cada cliente é único e merece um tratamento diferenciado. 
Garantir soluções específicas para cada cliente é um desafio que a Alfa supera diariamente, 
desenvolvendo produtos e serviços com a solidez, experiência e qualidade do Conglomerado Alfa. 

www.alfaseguradora.com.br    SAC: 0800-774-2532
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O melhor da vida acontece
nos momentos de tranquilidade.
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Q uem teve a oportunidade de viver a infância 

no Iate Clube de Brasília coleciona momen-
tos intensos que são lembrados com muito 

carinho por toda a vida. É esse o sentimento que os 
associados relatam ao compartilhar suas fotos com o 
Memorial. Entre as muitas doações recebidas nos úl-
timos meses, duas imagens chamam a atenção pela 
raridade. O sócio Cristiano Paes foi o responsável pelo 
resgate das fotografias, tiradas em 1961. 

A primeira foto mostra, ao fundo, o telhado do Gi-
násio de Esportes, uma parte do calçamento e a área 
onde o maquinário para construção da Piscina do 
Feijão foi colocado. Sobre a estrutura onde as pessoas 
estão localizadas, hoje  temos um lounge com sofás 
para o descanso dos sócios. O segundo registro traz 
uma das primeiras grandes obras erguidas no Clube: 
uma construção de madeira sobre as águas do Para-
noá, com um pier onde os sócios podiam embarcar 
nas lanchas para passeios no Lago. De acordo com o 
fundador Álvaro Sampaio, trata-se da 1ª Sede Náu-
tica de Madeira e de um pequeno bar, inaugurados 
em 25 de junho de 1960.

“Faço parte do quadro social do Iate desde 1973, e sem-
pre me interessei pela história do nosso Clube. Pesqui-
sando na Internet localizei um vendedor de antiguidades 
que aceitou negociar essas duas fotos. É uma honra po-
der ajudar a resgatar um pedacinho da história do Iate”, 
ressalta Cristiano Paes.
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E-mail: angela@iatebsb.com.br

J á ouvi comentários assim inúmeras vezes. O mais recente veio de um 
amigo que encontrei no clube desacompanhado, quando lhe perguntei 
onde estava sua mulher.

- No salão de beleza, onde mais? Nunca vi gastar tanto com bobagem!” - ele 
disse, para decretar logo em seguida - Vocês, mulheres, são todas umas frescas.

Balela. Em comparação com os homens, somos pra lá de descomplicadas: nós 
não nos importamos se o nosso amado está despenteado, se tem as unhas es-
tragadas pelo futebol, se a barriguinha já começa a despontar sob a camiseta 
ou se há pelos em excesso em qualquer parte do corpo. No geral, achamos até 
bonito que eles se vistam com roupas confortáveis, e deixamos que envelhe-
çam sem maiores dramas estéticos, convencidas de que os fi os grisalhos em 
suas cabeças lhes conferem certo charme de maturidade. Trocando em miú-
dos, mulher não tem frescura quando o assunto é amor, porque seu desejo a 
guia para muito além das aparências.

A maioria dos homens, não. Como é trabalhoso satisfazer essa turma. Eles 
têm forte preferência por cabelos arrumados, unhas feitas, corpos bem dese-
nhados sob roupas ajustadas. Tendem a nutrir sincera antipatia pelos sinais 
do tempo em suas companheiras, fazendo com que cabelo branco, rugas e 
varizes sejam interpretados como falta de zelo. E, pra piorar, costumam ter 
sua libido mobilizada pelo que há de mais desconfortável nesta vida: sapatos 
de salto altíssimo, lingeries minúsculas, depilações em dia.

Aí, loucas para agradar, lá vamos nós usar as economias e brechas da rotina 
em salões, clínicas e academias. Tornamo-nos escravas das dietas, vítimas das 
depiladoras, dependentes da cosmética. E, ao fi nal do dia, ainda temos que 
administrar as críticas da macharada sobre o excesso de despesas com futili-
dades, como se a frescura em questão fosse nossa.

Francamente, só há uma injustiça maior do que a do marido queixoso: a con-
versa sobre rachar a conta do restaurante ao fi nal do jantar. Em geral, uma 
teoria imperdoável que surge logo nos primeiros encontros, quando a relação 
começa a ganhar contornos e o sujeito ainda não se deu conta do quanto de 
tempo e recursos nós gastamos só para estar tinindo no tal encontro.  

Pois aqui vai o recado para os desavisados: pode pagar feliz, meu amigo, a 
conta do jantar ou do cinema, porque você ainda está no lucro. E aproveite 
para ser galante. Afi nal, sedução é uma das poucas contrapartidas que costu-
mamos demandar.

O SEXO FRESCO

Trocando em 

miúdos, mulher 

não tem frescura 

quando o assunto 

é amor, porque 

seu desejo a guia 

para muito além 

das aparências”
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O Clube da Corrida é 
mais um serviço pres-
tado aos sócios do Iate. 

Comandada pelo professor Dou-
glas Pereira, a equipe tem cerca 
de 40 inscritos e treina às terças 
e quintas-feiras em horários al-
ternados. A primeira turma cor-

Qualidade de vida 
nas pistas do Iate

re das 7h às 8h e a segunda das 
8h às 9h. 

“Não direcionei o treinamen-
to à corrida de rua. O exercício 
serve para melhorar fi sicamente 
e psicologicamente a vida das 
pessoas. O Clube da Corrida está 

aberto para todos, independen-
temente da idade. Gosto de ver 
a melhoria da qualidade de vida 
dos alunos. É gratifi cante!”, res-
salta o professor.

Os interessados podem procurar a 
Academia para fazer as inscrições.
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