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Revista Iate nº 62 – 
maio/junho de 2013
primeiramente, parabéns mais uma vez pela 
última edição da revista. é muito gratifi can-
te, como sócio, ver e ler uma publicação de 
conteúdo e que tem expressiva aceitação por 
onde circula. parabenizo também pela for-
ma com que foi tratado o assunto espinhoso 
da depredação dos bens que ocorre dentro 
das dependências do Clube.

José Luís Roberto Gurgel de Sousa

Revisitando o Iate por meio da Revista
uma delícia revisitar o meu Clube por meio da revista iate. está lindís-
simo! parabéns ao comodoro Mario Sergio da Costa ramos pelo excelente 
trabalho.

Celia Quintella

Conteúdo atraente 
escrevo para elogiar a matéria 
sobre os alimentos que aju-
dam a emagrecer, publicada 
na edição de maio/junho. 
esse é o tipo de reportagem 
que valoriza e deixa a revis-
ta iate ainda mais interes-
sante. Afi nal, tudo relacio-
nado à saúde deve sempre 
ter um espaço especial.

Lilian Rocha

Publicação moderna e de qualidade 
este Clube é muito bom. já curti festas inesquecíveis: réveillons, celebrações 
de Natal e competições de alto nível. Amigos supersaudáveis e uma estru-
tura incrível para atividades de lazer. parabéns também aos responsáveis 
pela revista iate, pois é uma publicação moderna e de qualidade.

Daniela Nogueira

Parabéns pelo ótimo Clube
os sócios estão de parabéns pelo ótimo Clu-
be. A revista ajuda a refl etir bem a maravi-
lha de instituição que é o iate. A última edi-
ção fi cou sensacional. 

Andressa Costa
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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
André Ruelli

Cultural
Raul Prates Pinheiro Filho

Engenharia
Gustavo M. Salomon de Faria

Esportes Coletivos
Ubirajane Andrade

Esportes Individuais
Antônio Augusto P. Pinheiro

Financeiro
Paulo Sérgio Costa Correia

Jurídico
João Francisco Sobrinho

Médico
Vicente Augusto G. Coelho

Operações e Logística
Alvaro Veiga

Patrimônio e Suprimentos
José Luís R. Gurgel de Sousa

Secretário
Cristiano Paes de Castro

Social
Maria Auxiliadora Calandrini Tuma

VICE-DIRETORES 

Academia
Alexandre Carlos Ferreira da Silva

Administrativo de Academia
Halmélio Alves Sobral Neto

Administrativo e Recursos 
Humanos
Cristiano Paes de Castro

Atletismo
Washington Luiz da Silva

Engenharia
Daniel Cardoso Danna

Esportes Aquáticos
Hélio Fernando Siqueira Celidonio

Futebol
Cleber Guedes de Lima

Futevôlei
André de Azevedo Machado

Jogos de Cartas
Denisar Silva de Medeiros

Jurídico
Bruno Bittar

Memorial
Ana Marly de M. Rodrigues

Motor
Carlos Henrique Simões Ayres

Patinação
Suzana Moreira

Peteca
Sebastião Marques Alonso 
Gonzales

Polo Aquático
Daniel Cardoso Miziara

Sauna e Churrasqueiras
Gastão de Bem

Secretario
Denisar Silva de Medeiros

Sinuca
João Carlos de Oliveira

Social
Luiz Humberto Ferreira Carneiro

Squash
Paulo Pessoa Guerra Neto 

Tênis
Claudio Ramos de Oliveira

Voleibol
Sandra Mara Fidelis

Windsurf
André Luís de Oliveira Pedroza

Presidente do Emiate
Maria Emília Rodrigues

Ouvidor-Geral
José Olímpio Filho

Assessores da Comodoria
Hudson Pereira de Souza
José Lírio Ponte Aguiar
Sílvio Lúcio de Castilho

Ciate - Presidente
Pedro Gualberto Timóteo César

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

a satisfação com a conquista de uma meta é 
algo indescritível. Ainda mais quando ela 
vem seguida do reconhecimento de milha-

res de pessoas que acreditaram no seu trabalho e na 
sua honestidade. é com esse sentimento que a Co-
modoria do iate Clube de brasília fi naliza mais um 
semestre à frente deste centro de lazer, que a cada 
dia se desenvolve e se torna referência no segmento 
clubístico do país.

Nos últimos meses, passamos por uma revolução 
em todas as áreas do Clube. entre os destaques po-
demos citar a expansão da rede wi-Fi, o recadastra-

mento de quase 90% dos sócios, a primeira etapa 
da iluminação de leD no campus e pista de 
Caminhada, a reforma da Antiga Acade-
mia, a construção do novo deck em fren-
te à Churrasqueira nº 1, a obra na área 

próxima ao iate Shopping e a ampliação 
da Tribuna de Tênis. em breve, entrega-

remos ao quadro social a cobertura da 
piscina Semiolímpica 2, mais uma eta-
pa do edifício Multifunções e o espaço 
poliesportivo Sul (peteca).

Além dessas melhorias, mudamos a 
maneira de pensar o iate e hoje colhe-

mos os frutos de uma postura que vem sendo adotada 
e colocada como bandeira de nossa gestão. Moderni-
zamos o iate estruturalmente e, mais ainda, criamos 
uma mentalidade administrativa que busca o profi s-
sionalismo.

outro importante legado que deixaremos para as 
próximas gestões é a transparência dos processos. 
Tentamos fazer com que a máquina administrativa 
funcione bem no iate. Seja na área social, esportiva 
ou de manutenções e obras, buscamos o aperfeiçoa-
mento de cada rotina. Além disso, fazemos questão 
de divulgar as principais medidas realizadas pelas 
Diretorias. A transparência, aliás, é um compromisso 
feito em campanha e que se confi rmou durante todos 
os meses em que estivemos à frente dos trabalhos no 
iate Clube de brasília.

da iluminação de leD no campus e pista de 
Caminhada, a reforma da Antiga Acade-
mia, a construção do novo deck em fren-
te à Churrasqueira nº 1, a obra na área 

próxima ao iate Shopping e a ampliação 
da Tribuna de Tênis. em breve, entrega-

remos ao quadro social a cobertura da 
piscina Semiolímpica 2, mais uma eta-
pa do edifício Multifunções e o espaço 



9Julho / agosto de 2013

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); e Murilo Santos Lobato (Integrante Suplente).

FUNDADORES
Álvaro Alberto Sampaio, Antônio Augusto Barcellos 
Cunha, Carlos Murilo Felício dos Santos e Léo Sebastião 
David.

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

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

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

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

CONSELHEIROS EFETIVOS
Alberto Godoy Garcia Coelho, Álvaro José Lindoso Vei-
ga, Ana Marly de Melo Rodrigues, André de Azevedo 
Machado, André Ruelli, Antônio Augusto Pinto Pinhei-
ro, Cláudio Teixeira Gontijo, Daniel Carsalade Queiro-
ga, Dennis Luiz Albuquerque de Seixas, Everaldo Maia, 
Fernando Pessoa Guerra, Geraldo Brindeiro, Henrique 
Samuel Ponte Alencar, Hudson Pereira de Souza, Jere-
mias Cezar Júnior, José Agamenon de Andrade Lima, 
José Olímpio Filho, Josias Ferreira Leite Júnior, Julien 
Machado da Silva Dutra, Júlio Cesar Itacaramby, Le-
andro 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, 
Mauro Diniz Brumana, Murilo Santos Lobato, Paulo 
Sérgio Costa Correia, Paulo Sérgio Holanda de Araú-
jo, Ronei Souza de Machado, Sérgio Roberto Muller, 
Silvério Francisco de O. Rosenthal, Vilma Del Lama, 
Vilmar Amaral de Oliveira, Virgínia Maria Jorge, Ubi-
rajane Andrade, Vitório Augusto de Fernandes Melo 
e Yordan Cirilo.

SUPLENTES DE CONSELHEIRO
Mário Oswaldo Gomes da Silva, Gastão de Bem, Valter 
José Coser, Dorival Alves de Sousa, Vicente Augusto 
Goncalves Coelho, Halmélio 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 do iate Clube de bra-
sília. No mês de maio o Conselho Deliberativo, como 
órgão de representação coletiva do quadro social, re-
alizou Sessão Solene na qual prestou justa e inédita 

homenagem aos Comodoros do iate desde a sua fundação em 
1960 até os dias atuais.

o iate teve quinze Comodoros até hoje. Muitos já faleceram e 
apenas oito continuam conosco, sete deles residentes em bra-
sília. No ano de 1960, o Clube foi dirigido por uma Comissão 
organizadora, designada pelos Fundadores. o primeiro Como-
doro foi Geraldo de Andrade Carneiro (1961/1963). em seguida, 
foram Comodoros Sylvio piza pedrosa (1963/1965), Marceli-
no Federal hermida (1965/1967), Ciro Machado espírito Santo 
(1967/1968), onísio ludovico de Almeida (1969/1975) e paulo 
jardim (1979/1985), todos já falecidos.

Compareceram à Solenidade os ex-Comodoros hely walter 
Couto (1975/1979), paulo Quintella (1991/1993), ennius Muniz 
(1993/1997 e 1999/2001), Nelson Campos (1997/1999), George 
raulino (2001/2005), edson Mendonça (2005/2009) e o atual Co-
modoro Mario Sergio da Costa ramos (2009/2011 e 2011/2013). 
o ex-Comodoro edgar hasselmann (1985/1991), residente no rio 
de janeiro, não pôde comparecer por razões de saúde.

os Comodoros continuaram a construir o sonho idealizado e 
tornado realidade pelos Fundadores, inspirados no otimismo, na 
ação e na simpatia cativante do saudoso presidente juscelino ku-
bitschek, patrono do iate e criador de brasília. A homenagem foi 
um preito de gratidão àqueles que dedicaram anos de suas vidas, 
muitas vezes com sacrifício pessoal e familiar, ao nosso querido 
iate, hoje considerado um dos melhores clubes do brasil.

Ao homenagear os Comodoros, o Conselho Deliberativo homena-
geou também todos aqueles que, sob sua liderança – Diretores, 
Conselheiros, sócios, funcionários e colaboradores – contribuíram 
para o engrandecimento do nosso magnífi co Clube. Na Solenida-

de foram exibidas em vídeo fotos da época de cada gestão, de 
forma emocionante, e entregues placas aos homenageados. 
prestigiaram a Sessão Solene Fundadores, beneméritos, Conse-
lheiros, Diretores, associados e familiares dos homenageados, 
sendo servido jantar de confraternização após a Solenidade.

houve também em maio reunião extraordinária na qual o 
Conselho Deliberativo aprovou o adiamento da deliberação 
sobre o projeto de obras relativo ao Ginásio de esportes, por 
sugestão da Comissão constituída pela Decisão 002/2013, da 
presidência, que recomendou a elaboração de novo projeto 
tendo em vista a desnecessidade de elevação do piso, por 
ter sido encontrada solução técnica para o escoamento das 
águas originárias do lençol freático.

A presidência proferiu ainda em maio decisões, relativas a 
declaração de vagas de Conselheiro Nato e de Conselheiro 
efetivo, nomeando os novos titulares.

No mês de junho, a presidência indicou nomes para 
receber a Medalha do Mérito iate, aprovados em reu-
nião realizada pelo Comitê de Administração. e pro-
feriu ainda decisões constituindo Comissão eleitoral 
para as eleições Gerais relativas ao biênio 2013/2015; 
Comissão para emitir parecer sobre relatório de ati-
vidades do Conselho Diretor referente ao primeiro 
semestre de 2013; e convocando suplente de 
Conselheiro para atuar junto Colegiado. Meu 
cordial abraço.

Geraldo brindeiro
conselhodeliberativo@iatebsb.com.br
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A 
áreA NáuTiCA é, SeM DúViDA, uMA DAS MAiS 

iMporTANTeS Do iATe Clube De brASíliA. DeSDe 

A FuNDAção, eM 1960, NoSSA iNSTiTuição TeM A 

VelA CoMo Seu eSporTe MAiS TrADiCioNAl. AléM De TorbeN 

e lArS GrAel, o iATe reVelou ouTroS GrANDeS TAleNToS 

NAS MoDAliDADeS NáuTiCAS. A exCluSiVA loCAlizAção No 

lAGo pArANoá, oS iNVeSTiMeNToS e A TrADição, pASSADA 

De GerAção eM GerAção, São oS priNCipAiS MoTiVoS DeSSA 

hiSTóriA De SuCeSSo.

CoM 27.000 M², o eSpAço é CoNSiDerADo uM DoS MAioreS 

Do pAíS e o MAiS AMplo Do DiSTriTo FeDerAl. AléM DiSSo, A 

NáuTiCA poSSui 580 eMbArCAçõeS, eNTre lANChAS, VeleiroS, 

jeT SkiS, MoNoTipoS, prANChAS eTC. 

ATuAlMeNTe, o SeTor é CoMANDADo pelo SóCio SérGio 

roberTo Müller, DireTor De eSporTeS NáuTiCoS, Que AjuDou 

A CoNQuiSTAr uMA Série De AVANçoS e MelhoriAS NoS úlTiMoS 

DoiS ANoS. NAS próxiMAS páGiNAS, ele expliCA porQue o iATe 

buSCA iNVeSTir NAS CATeGoriAS De bASe, CoM o iNCeNTiVo 

à eSColA De VelA e ClíNiCAS CoM VelejADoreS experieNTeS. 

CASADo e pAi De DuAS FilhAS, SérGio Müller TAMbéM leMbrA 

Que o SeTor NáuTiCo AGreGA ouTrAS opçõeS De DiVerSão pArA 

oS iATiSTAS, CoMo o wiNDSurF, CAiAQue e STAND up pADDle.

NÁUTICA,
O CORAÇÃO 
DO IATE
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revista iate – o iate foi ideali-
zado para ser um clube náutico. 
como o senhor definiria a im-
portância da área para a insti-
tuição?

sérgio Müller – Vejo a Náutica 
como o coração do iate Clube de bra-
sília. Foi nesse setor do Clube que tudo 
começou. Vale a pena relembrar um 
pouco da história da inauguração do 
iate, no começo da década de 1960, 
pelo prefeito israel pinheiro. A primei-
ra construção do iate foi a do cais da 
Náutica, ainda com o lago paranoá 
seco, já prevendo ser o palco de gran-
des competições náuticas da cidade. 
Depois, outras obras foram sendo fei-
tas para tornar o iate um grande Clu-
be. No lago paranoá existiam apenas 
duas lanchas: uma da Marinha e a 
pioneira, que foi adquirida pelo iate 
com a venda dos primeiros 25 títulos. 
A partir daí os barcos de competição 
começaram a chegar ao Clube. o 
então vice-comodoro, Silvio pedrosa, 
decidiu comprar seis barcos da Classe 
Snipe, usados para revenda aos asso-
ciados. houve muita festa no lança-
mento. A primeira regata realizada 
foi em homenagem a Semana da Ma-
rinha e a segunda, no primeiro ani-
versário de brasília. em 1962, o iate 
sediou o Campeonato do hemisfério 
ocidental da Classe Snipe. os melho-
res velejadores do país participaram 
da competição. No ano seguinte, o 
iate sediou os jogos luso-brasileiros de 
Snipe, vencidos pelos paulistas Adria-
no e orlando rodrigues e com a dupla 
do iate, edgard hasselman e George 
raulino, conquistando o quinto lugar. 
por tudo isso, a Náutica tem um pa-
pel tão representativo e importante na 
história do iate Clube de brasília.

revista iate – Quais as principais 
mudanças nos últimos anos?

sérgio Müller – Vamos às princi-
pais:

•	 inauguração do espaço Gour-
met da Náutica, criado para ser 
o ponto de encontro dos sócios 
e realização de eventos da área, 
como premiações de regatas, 
confraternizações e eventos insti-
tucionais do Clube.

•	 reestruturação da Secretaria 
Náutica, com a contratação de 
um novo gerente e um coordena-
dor técnico de vela.

•	 organização das pastas físicas 
de todos os sócios proprietários 
de embarcações.

•	 regularização dos documentos 
das embarcações conforme pre-
visto no regulamento da Náuti-
ca, ou seja, o registro da embar-
cação na Marinha precisa estar 
em nome do sócio para que o 
mesmo tenha direito à vaga.

•	 organização do pátio com a re-
tirada de embarcações sem re-
gistro e abandonadas, criando 
espaço para mais embarcações 
de sócios da lista de espera.

•	 Diminuímos as listas de espe-
ra por vagas de embarcações. 
Anunciamos os nomes dos con-
templados no jornal iate, de 
acordo com as saídas de embar-
cações vendidas ou de sócios que 
não tinham mais interesse em 
substituir embarcações dentro 
do prazo de 90 dias, conforme 
o regulamento interno do Setor 
Náutico.

•	 Substituição da maioria dos 
pneus do cais, pintura e alinha-
mento.

•	 Controle das embarcações que 
solicitam serviços com os con-

cessionários Nen Consertos Náu-
ticos e loja Náutica, limitando 
o número de embarcações em 
cada espaço utilizado. 

•	 Controle dos barcos que chegam 
por água, visando agilizar a 
prestação dos serviços.

•	 Construção do espaço destinado 
aos marinheiros dentro do Gal-
pão da Náutica.

•	 Melhoria na limpeza geral do 
setor.

•	 organização dos barcos dentro 
do Galpão da Náutica.

•	 lançamento de poitas no cais 
para veleiros de maior porte.

•	 reforma da Favela, embarcação 
utilizada para fazer a Comissão 
de regatas.

•	 Compra de dois botes para utili-
zação na escolinha de Vela e em 
regatas.

•	 Compra de um motor de popa 
para utilização nos botes da es-
colinha.

•	 reforço estrutural do Cais da 
Náutica.

O investimento para restauração do Cais da Náutica, em 2010, foi de R$ 111.637,16
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Também não podemos deixar de agradecer o apoio do como-
doro Mario Sergio da Costa ramos, sempre atencioso a todas as 
demandas da Náutica.

“Desde o início, 
o Iate sempre 
buscou estar 

presente entre 
as classes mais 
competitivas. 

Isso contribuiu 
para o aumento 
do nível técnico 

dos nossos 
velejadores, 
tornando-os 
competitivos 
nos diversos 
campeonatos 
nacionais e 

internacionais”

revista iate – lars e torben Grael, ídolos e medalhistas olímpicos, 
começaram a carreira no iate clube de Brasília. como o senhor 
analisa essa vocação do iate para a formação de campeões?

sérgio Müller – Acho que essa vocação está diretamente ligada à excelen-
te estrutura que o Clube oferece aos seus atletas, buscando sempre todo o 
suporte necessário para o crescimento tático e técnico. Desde o início, o iate 
sempre buscou estar presente entre as classes mais competitivas. isso contri-
buiu para o aumento do nível técnico dos nossos velejadores, tornando-os 
competitivos nos diversos campeonatos nacionais e internacionais. Como 
exemplo, podemos citar alguns títulos conquistados por velejadores do iate 
na Classe Snipe, que foi a primeira que chegou ao Clube e a que mais nomes 
projetou no cenário nacional. os mais expressivos são: 

•	 1967: josé e Cristiano venceram o Campeonato Norte/Nordeste e edgard 
hasselman ficou em segundo.

INVESTIMENTOS DE 2009 A 2013

conta contábil

01.01.12 Motor para barcos

 embarcação de apoio - escolinha e regatas

 projeto de embarcações para lazer

01.01.13 Armários Vestiário Náutico, Tênis e Squash

03.05.06 estação Meteorológica com monitoramento

total

conta contábil

01.01.12 Substituição do piso em frente aos boxes da Náutica

01.01.13 espaço Gourmet da Náutica

total 

 

 

conta contábil

01.01.12 espaço Gourmet da Náutica (conclusão)

total 

 

conta contábil

01.01.12 Motor de popa

01.01.13 espaço Gourmet da Náutica (conclusão) 2011

03.05.06 bote de apoio

  Móveis e equipamentos do espaço Gourmet da Náutica

03.05.17 espaço Gourmet da Náutica (Conclusão) invest. novos

total 

 

 

conta contábil

01.01.12 Motor de popa

01.01.13 bote de apoio com motor (substituição) (2013)

total 

total de investimentos entre 2009 e junho de 2013: 

ano/2009

valor

 r$ 20.000,00 

 r$ 30.000,00 

 r$ 10.000,00 

 r$ 30.000,00 

 r$ 50.000,00 

 r$ 140.000,00 

ano/2010

valor

 r$ 34.000,00 

 r$ 389.425,43 

 r$ 423.425,43 

ano/2011

valor

 r$ 720.000,00  

 r$ 720.000,00 

ano/2012

valor

 r$ 12.000,00 

 r$ 100.400,00 

 r$ 14.000,00 

 r$ 34.000,00 

 r$ 91.000,00 

 r$ 251.400,00 

ano/2013

valor

 r$ 30.000,00 

 r$ 30.000,00 

 r$ 60.000,00 

r$ 1.594.825,43

Sérgio Müller
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Sérgio Müller

plos, sala de reuniões e treinamentos, 
restaurantes, marinheiros e lanchas 
de apoio são alguns exemplos. ou-
tro ponto que chama a atenção das 
pessoas que vêm de fora é a localiza-
ção do Clube em relação à raia onde 
as competições são realizadas, pois 
é bem próxima, fazendo com que as 
regatas possam ser vistas de qual-
quer lugar do Clube, ao contrário do 
que acontece em outros locais. Vários 
campeonatos de nível nacional e in-
ternacional já foram realizados no 
iate: brasileiros da Classe Snipe, bra-
sileiros da Classe optimist, brasileiro 
da Classe 470, Semana pré-olímpica 
de Vela e brasileiros da Classe Star, 
que têm sido realizados com gran-
de frequência no iate. esses eventos 
atraem grandes parceiros, como a 
petrobras, que este ano patrocinou o 
brasileiro de Star. o Clube, nos pró-
ximos dois anos, terá a honra de se-
diar mais duas grandes competições: 
o brasileiro da Classe Star (2014) e o 
brasileiro da Classe Snipe (2015).

•	 1968: Cristiano é Campeão bra-
sileiro de Snipe e edgard hassel-
man fica em segundo.

•	 1969: Gregório vence o Campe-
onato Sul-Americano de Snipe; 
Guilherme raulino e rommel 
Castro conquistaram o Campe-
onato Sul-brasileiro de Snipe na 
represa de Guarapiranga com 
participação recorde de barcos.

•	 1975: a marcante conquista da 
medalha de prata nos jogos pan-
-Americanos em porto rico dos 
velejadores Gregório Miranda e 
luiz André reis.

•	 1978: Torben Grael e eduar-
do Mascarenhas conquistam o 
Campeonato Mundial júnior de 
Snipe.

revista iate – a escolinha de 
vela do iate foi a primeira a ser 
implantada na capital federal, 
em 1971. Há mais de 40 anos 
nosso clube revela grandes atle-
tas para o cenário do esporte 
nacional. Quem são as princi-
pais revelações da atualidade?

sérgio Müller – A prioridade da 
Náutica do iate Clube de brasília 
sempre foi a escolinha de Vela, pois 
a consideramos de suma importân-
cia. ela é a base para a formação 
de um grande velejador. hoje temos 
grandes talentos na Classe optimist, 
graças ao apoio que o Clube dá por 
meio de clínicas, intercâmbio, aju-
das de custo e transporte de barcos 
para participações em competições 
nacionais e internacionais. Com isso, 
conseguimos formar ótimos velejado-
res. hoje, os “meninos” que saíram 
do optimist já estão competindo no 
Snipe, laser e 420, quase sempre 
com grandes resultados. por seis anos 
consecutivos conseguimos classificar 
um atleta para o Mundial da Clas-
se optimist. o último foi o velejador 
lucas Faria, que em julho deste ano 
vai para itália representar o brasil e 
o iate nesta que é a competição mais 
importante da classe. outros irão 
para o Campeonato Norte-Ameri-
cano, Sul-Americano etc. Abaixo as 
revelações da atualidade em nosso 
Clube:

•	 lucas Faria: 4o lugar no último 
brasileiro da Classe optimist, 6o 
lugar no Campeonato Sul-Ame-
ricano 2013 e classificado para o 
Mundial 2013, na itália.

•	 Vitor Abreu: 11º lugar no último 
brasileiro e classificado para o 

Campeonato Norte-Americano, 
nas ilhas bermudas.

•	 ricardo paranhos: bicampeão 
brasileiro da Classe 420 e agora 
velejando na Classe Snipe, classi-
ficado para o Campeonato Mun-
dial júnior, marcado para setem-
bro, no rio de janeiro.

•	 Felipe rondina: bicampeão bra-
sileiro na Classe optimist e ago-
ra se dedica ao Snipe.

revista iate – ao longo dos anos, 
o iate clube de Brasília tornou-
-se uma referência na realização 
de grandes eventos náuticos. o 
que mais contribui para essa 
condição?

sérgio Müller – o iate sempre bus-
cou promover eventos e competições 
de alta qualidade visando ao bem-
-estar e desenvolvimento dos atletas. 
Temos uma das melhores estruturas 
do país para receber embarcações. 
Galpão de barcos coberto, pátios am-

“A prioridade da Náutica do 
Iate Clube de Brasília sempre 
foi a Escolinha de Vela, pois 

a consideramos de suma 
importância. Ela é a base para 

a formação de um grande 
velejador”
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A pós nove meses de campanha, o recadas-
tramento chegou a 88% dos associados. 
Dados do início de julho deste ano regis-

tram que 4.408 sócios estão com suas informações 
em dia e o percentual de associados a recadastrar 
caiu para 12% (584).

um dos números que mais chama a atenção nes-
se processo, que teve início devido à determina-
ção de uma Comissão do Conselho Deliberati-
vo, é o de pedidos de exclusão, que atingiu 524 
casos. “o índice equivale, por exemplo, a mais 
da metade do quadro social do Cota Mil, um clu-
be tradicional  no Distrito Federal. ressaltamos 
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Fortalecimento da base de dados é 
um dos principais benefícios da ação

Quase 90% dos 
sócios recadastrados

que esses dependentes que não se enquadravam 
nos dispositivos estatutários foram cancelados a 
pedido dos titulares”, destaca o comodoro Mario 
Sergio da Costa ramos.

o diretor Secretário,  Cristiano paes, ressalta que 
o recadastramento recebeu grande adesão dos as-
sociados de todas as áreas do iate Clube de brasí-
lia. “o recadastramento é um verdadeiro sucesso. 
o  apoio  do quadro social foi  bastante expressi-
vo e isso é muito positivo para a instituição. Desta-
camos que ainda serão dadas oportunidades para 
os  584  sócios  não recadastrados  regularizarem 
suas situações”, adianta.

REC
ADA

STR
E-SE
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FALA, SÓCIO!

“Acredito que o recadastramento 
só trouxe benefícios para o Iate. 
Ações administrativas como essa 
demonstram a segurança com os 
dados dos sócios e contribuem para 
que as informações sejam mais 
precisas”

Adriana Campello

“Essa iniciativa é uma forma 
de o Clube manter o controle 
do quadro social, visando ao 
bem de todos. Além disso, 
garante mais segurança. 
Eu sempre apoiei, desde o 
início da ação”

luciano Fernandes

“A medida é fundamental 
para o futuro do Iate. Faz 
parte de uma gestão que 
se preocupa com o sócio. 
Assim que eu soube do 
recadastramento, atualizei 
meus dados e � quei tranquila” 

edinete Nascimento

SÓCIOS 
RECADASTRADOS:

4.408 (88%)

SÓCIOS A 
RECADASTRAR:

584 (12%)

EXCLUSÕES:

524
Dados atualizados até 2/7/2013

Saiba mais
Aqueles que ainda não fi zeram o recadastramento estão impedi-
dos de acessar o Clube desde 8 de abril de 2013. eles devem pro-
curar a Secretaria Social  o quanto antes  para  solucionar  possí-
veis pendências cadastrais. outras informações: 3329-8716.

Paulistano também 
recadastrou associados
um dos clubes mais tradicionais do brasil, o Club Athletico paulistano re-
cadastrou seus sócios em 2012. A aceitação dos associados da instituição 
paulista também foi maciça. o processo teve a duração de um ano e reca-
dastrou 95% dos associados. Fundado em 1900, o Club Athletico paulista-
no é uma das mais tradicionais associações sociais, culturais e esportivas 
do brasil. está localizado no privilegiado bairro jardim América e ocupa 
uma área de mais de 41 mil metros quadrados. Com uma mensalidade 
de r$ 521,11 (quinhentos e vinte e um reais e onze centavos) o título da 
instituição custa cerca de r$ 20.000,00 (vinte mil reais). o valor da taxa 
de transferência é de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Assim que eu soube do 
recadastramento, atualizei 
meus dados e � quei tranquila” 

edinete Nascimento

Assim que eu soube do 
recadastramento, atualizei 
meus dados e � quei tranquila” 

edinete Nascimento
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C om objetivo de pro-
mover maior como-
didade e conforto 

aos sócios, no início de ju-
nho o iate Clube de brasília 
deu um novo passo na área 
da tecnologia. Nossa insti-
tuição concluiu a amplia-
ção da rede wi-Fi. Além da 
melhoria de 50% na veloci-
dade de acesso à internet, 
cada novo ponto pode rece-
ber até duas mil conexões 
simultaneamente. o antigo 
sistema suportava no máxi-
mo 200.

o sinal ganhou mais estabi-
lidade, o que facilita a nave-
gação em sites, redes sociais 
e download de arquivos. 
os iatistas podem utilizar a 
internet por meio do smar-
tphone, notebook, tablet, 
entre outros aparelhos ele-
trônicos.

o alcance também repre-
senta outro grande avanço: 
atualmente, 90% da área 
total do Clube possui co-
bertura. A tecnologia é si-
milar às usadas em outras 
grandes empresas do brasil. 
Com o investimento, o nível 
de conexão do iate torna-
-se o maior entre os clubes 
do Distrito Federal e já pode 
ser considerado um dos mais 
avançados do país. 

“Medidas como essa repre-
sentam, entre outros benefí-
cios, uma instituição ainda 
mais moderna e antenada 
aos anseios do quadro so-
cial. Com os avanços tecno-
lógicos, o investimento em 
infraestrutura e tecnologia 
da informação torna-se fun-
damental”, destaca o como-
doro Mario Sergio da Costa 
ramos. 

Ampliação da 
rede Wi-Fi

Mais de quatro mil acessos durante fins de semana
o iate Clube de brasília possui uma média de quatro mil acessos ao sistema wi-Fi 
por fim de semana. para utilizar o serviço, gratuito para os associados, basta entrar 
em contado com o Setor de informática pelo telefone 3329-8730.

Secretaria Náutica - 01

Espaço do Farol - 03

Espaço Gourmet da Náutica - 04

Tribuna do Tênis - 05

Iate Shopping  - 06

Banca de Revista - 07

Pergolado (próximo à Piscina do Feijão) - 08

Piscina do Feijão - 09

Quiosque Carpe Diem - 10

Iate TV - 11

Carpe Diem - 12

Áreas das Churrasqueiras - 13

Superintendência - 14

Secretaria Social - 15

Academia  - 16

Tribuna do Futebol - 17

Bar da Peteca - 18

Sauna  - 19

Sinuca - 20

Iate Clube de Brasília
Planta de locação de Cobertura Wi Fi

Identificação do local coberto por WiFi

Legenda

nº

Áreas de abrangências WiFi

Quadras de Tênis  - 21

Piscinas - 22

Portaria do Tênis - 23

Quadras de Squash - 24

Lava a Jato - 25

Quiosque da Náutica - 26

2

3

4

5

6

7
8

10

16
14

15
17

18 19

20

13
12

9

1

21

22

23

25

24

26

Ponto de Abastecimento
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Associado Iate Clube tem 20% de desconto na pizza 
mediante apresentação da carteirinha. Cada carteirinha 
equivale ao desconto em uma pizza de qualquer sabor. 
Promoção Válida até outubro de 2013, não cumulativa com 
outras promoções do Avenida. 

IATE CLUBE PROMOÇÃO VIP

Pizza Carcioffi i Parma

SCES Trecho 2 Lt.41 – Setor Clubes | Ponte JK – Asa Sul | Brasília, DF  |  Fone: (61) 3255-6000  |  www.restauranteavenidapaulista.com.br

A melhor pizza de Brasília
te espera aqui!
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o controle de pragas e do-
enças é uma questão de 
saúde pública. A infesta-

ção de insetos pode causar sérios 
problemas à saúde humana e ao 
meio ambiente. por isso, em todos 
os locais, sejam eles residenciais 
ou comerciais, devem ser adota-
das medidas básicas de prevenção, 
sendo a limpeza e a dedetização as 
mais importantes.

uma instituição como o iate que, 
ao longo do ano, recebe centenas 
de pessoas, deve redobrar a vigi-
lância e os cuidados com a higieni-
zação. Nosso campus possui uma 
extensa área verde, às margens do 
lago paranoá, condição propícia 
ao surgimento de variados insetos, 
como baratas, escorpiões, cupins, 
traças, aranhas e outros. Dessa for-
ma, para que não ocorra a prolife-
ração de pragas e doenças, o con-
trole é fundamental.

periodicamente, são realizados, em 
todos os setores do Clube, proces-
sos preventivos de desinfetização, 
desratização e descupinização. A 
responsável por esse trabalho é a 
proplans Controle de pragas ur-
banas, que presta o serviço desde 
o início deste ano. o controle de 
praga químico requer muita aten-
ção, pois envolve a manipulação 
de princípios ativos que exigem 
conhecimentos técnicos e cuida-
dos de segurança. por esse motivo, 
a preocupação em contratar uma 
empresa especializada e creden-
ciada pelos órgãos públicos. “os 
procedimentos de dedetização são 
realizados pelo Clube, duas vezes 
por semana. já a desratização e 
a descupinização ocorrem espora-
dicamente. os produtos utilizados 
não oferecem riscos à saúde e não 
agridem o meio ambiente”, desta-
ca Márcio Augusto de Castro, dire-
tor da proplans.

Iate investe em 
ações de higienização 
do campus

Além desse controle químico, tam-
bém é realizado o controle físico. 
Nesse caso, o responsável técnico, 
geralmente biólogo ou agrônomo, 
visita o local e, após analisar o am-
biente, sugere mudanças nas estru-
turas físicas, como, por exemplo, 
a colocação de telas protetoras em 
locais estratégicos. 

combate à dengue
Não podemos esquecer de mencio-
nar as medidas de prevenção e com-
bate à dengue, que o iate adota não 
apenas nos períodos de chuva, mas 
durante todo o ano. Atualmente, a 

doença é considerada um dos prin-
cipais problemas de saúde pública 
do mundo. em nosso país, as con-
dições socioambientais favoráveis 
à reprodução do mosquito Aedes 
Aegypti, possibilitam o avanço da 
dengue. por essa razão, diariamen-
te, executamos ações para evitar o 
acúmulo de água limpa e parada 
no iate Clube de brasília. 

Nossos administradores estão sem-
pre vigilantes. esse cuidado é para 
que você, associado, possa desfrutar 
de uma estrutura impecável, com 
diversas opções de lazer para toda a 
família, sempre em segurança.
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Investimentos na   base esportiva

Depois de concluir o projeto iate rumo ao ouro, 
Diretoria inicia processo de seleção dos atletas com 
potencial para buscar vaga nas olimpíadas de 2016

u ma das grandes virtudes 
do iate Clube de brasília é 
sua capacidade para reve-

lar grandes talentos nos esportes. 
Atletas olímpicos como os irmãos 
Torben e lars Grael começaram 

sua trajetória de sucesso nas insta-
lações do nosso Clube. Além deles, 
vários garotos que se destacaram 
no cenário nacional já passaram 
por nossas quadras, campos, pisci-
nas e raias.   

Atualmente, a Diretoria trabalha 
para alcançar um objetivo auda-
cioso, que pretende formar novas 
promessas para as olimpíadas do 
brasil, em 2016. Criado em março 
deste ano e batizado de iate rumo 
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Investimentos na   base esportiva

ao ouro, o projeto busca atrair par-
ceiros interessados em investir no 
desenvolvimento desses potenciais 
atletas de ponta. 

A primeira etapa do trabalho foi a 
realização de um estudo de marke-
ting aprofundado, com ênfase no 
mapeamento dos espaços do Clu-
be e possíveis ações promocionais. 
Com o documento em mãos, o se-
gundo passo da Diretoria foi iden-
tificar os atletas com potencial para 
participar do programa. os candi-
datos são sócios ainda jovens, mas 

com currículos de dar inveja a mui-
tos atletas profissionais.

o diretor da empresa responsável 
pela captação dos recursos, ro-
berto Correia, explica o processo 
de escolha dos currículos. “Todos 
os atletas foram selecionados por 
critérios pré-estabelecidos. os re-
presentantes de cada modalidade 
criaram seus métodos. A partir 
daí, os coordenadores, juntamen-
te com os técnicos e a Superinten-
dência de esportes, selecionaram 
os atletas. é importante lembrar 

que a construção desses critérios 
e a seleção foram feitas exclusi-
vamente pelo iate, que buscou 
prestigiar os associados que po-
dem representar bem as cores da 
instituição”, explica.

Veja quem são os talentos que fa-
rão parte desta primeira etapa do 
processo de captação de recursos. 
“esperamos que esse trabalho tra-
ga ótimos frutos para nosso Clube 
e para o esporte brasileiro”, res-
salta o comodoro Mario Sergio da 
Costa ramos. 
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Principais conquistas

•	Vice-campeão Sul-brasileiro 
da Classe optimist (2013)

•	3º lugar na Seletiva 
brasileira para o Mundial 
da Classe optimist (2013)

•	4º colocado no 
Campeonato brasileiro da 
Classe optimist (2013)

•	22º lugar no Campeonato 
Norte-Americano da Classe 
optimist – Categoria 
juvenil (2012)

•	líder do ranking do Distrito 
Federal da Classe optimist 
(2012)

Vela
Lucas 
Faria

Ricardo 
Paranhos

Principais conquistas

•	5º lugar no Campeonato 
brasileiro da Classe Snipe – 
Categoria júnior (2013)

•	4º colocado geral no 
Campeonato Mundial da 
juventude – Classe 420 
(2012)

•	Campeão brasileiro da 
Classe 420 (2012)

•	Campeão paulista da 
Classe 420 (2011)

•	1º lugar na Seletiva para o 
Mundial da juventude da 
Classe 420 (2011)

nascimento: 20/2/1994
cidade: brasília/DF
categoria: Snipe 
(timoneiro)

nascimento: 25/11/1998
cidade: brasília/DF
categoria: optimist 
(timoneiro)

Principais 
conquistas

•	Campeã brasileira 
na categoria 16 anos 
(2012)

•	Campeã do Circuito 
Nacional Correios – 
etapas de Manaus, rio 
de janeiro, São josé do 
rio preto e Salvador 
(2012)

•	líder do ranking da 
Confederação brasileira 
de Tênis na categoria 16 
anos (2012)

Gabriela 
Alves

Rafael 
Lowande
Principais 
conquistas

•	Campeão do Circuito 
brasileiro Centro-oeste 
– 1ª, 3ª e 4ª etapas, 
Goiânia e brasília 
(2013)

•	Vice-campeão do 
Circuito brasileiro 
Centro-oeste – etapa 8, 
brasília (2013)

•	Terceiro lugar do 
ranking brasileiro 
na categoria 16 anos 
(2013)

nascimento: 8/5/1997
cidade: brasília/DF
categoria: 16 anos

nascimento: 1º/5/1995
cidade: brasília/DF
categoria: 16 anos

Tênis

26 Julho / agosto de 2013



27Julho / agosto de 2013

ç

Marcela 
MendonçaMendonça

Principais conquistas

•	Campeã brasileira 
em 2011 e 2012 na 
modalidade Dupla de 
Dança, em São paulo (Sp) 
e brasília (DF)

•	Campeã Sul-Americana 
em 2011 na modalidade 
Dupla de Dança, em 
Santa Cruz do Sul (rS)

•	Medalhista no 
Campeonato pan-
Americano 2013 de 
Clubes de patinação 
Artística, em orlando 
(euA)

patinação
Caroline 
Rabelo
Principais conquistas

•	1º lugar nas modalidades 
de Combinado Figuras 
e livre, Figuras e 
Combinado de Dança 
infantil internacional no 
Campeonato brasileiro 
interclubes (2012)

•	3ª colocada nas 
modalidades Free Dance 
e Combinado de Dança 
no Campeonato Sul-
Americano (2012)

•	2º lugar na modalidade 
de Free Dance infantil 
internacional no 
Campeonato brasileiro 
interseleções (2011)

nascimento: 7/1/1999
cidade: brasília/DF
categoria: Cadete 
internacional

nascimento: 21/1/1990
cidade: brasília/DF
categoria: Sênior 
internacional

Natação

Principais 
conquistas

•	 Campeã do 
Centro-oeste 
Mirim nos 200m 
livre (2012 e 
2013)

•	 líder do ranking 
do Festival FeN 
FDA-DF (2012)

Fernanda 
Gomes

Thiago 
Moreira

Principais 
conquistas

•	 Campeão da 
Maratona 
ecológica na 
categoria 13 anos 
(2013)

•	 Vice-campeão nos 
100m costas do 
Torneio Centro-
oeste (2013)

nascimento: 30/6/2001
cidade: brasília/DF
categoria: petiz 2

nascimento:  4/5/2003
cidade: brasília/DF
categoria: Mirim 2
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p ela ordem – pelo progresso – 
pela unidade – pela paz – pela 
amizade e respeito entre todos 

os sócios e diretores. e por um bem 
maior: o da alegria de convivermos 
com FeliciDaDes.

Neste meio século da fundação do 
iate Clube de brasília, nós, pioneiros 
de brasília, nunca poderíamos prever 
o crescimento de brasília e do nos-
so Clube, sendo muito propriamente 
chamado pelo nosso eminente e sau-
doso patrono de “a sala de visitas da 
nova metrópole”.

A grandeza dessa odisseia demonstra 
a todos que desde os primórdios da 
fundação do iate prevaleceu a união, 
o respeito e a amizade, fatores que de-
sejamos contínuos e sempre presentes 
em nossa agremiação.

A unidade dos nossos companheiros, 
sócios, remidos, natos, conselheiros, 
diretores, fundadores, comodoros e 
presidentes do Conselho Deliberativo e 
funcionários sempre foi motivo de reno-
vação do nosso amor, respeito e amiza-
de entre todos.

Assisti, muito emocionado, no dia 28 
de maio deste ano, justa homenagem 
aos comodoros presentes, aos ausentes 
e aos que já se foram. Sei que nós fun-
dadores estamos e somos uma espécie 
em extinção, sabemos que nossa vez 
em breve chegará. Tenho certeza ape-
nas que teremos pena deste episódio, 
mas sabemos e levaremos conosco a 
certeza que o nosso  plantio com amor, 
união e fraternidade  floresceu e fruti-
ficou. e que esses frutos permanecerão 
eternos, pois chegou a hora de colher 
os frutos por cada sócio, que farão esta 
colheita sempre unidos pelo amor e 
pelo respeito.

PARTE POLÍTICO-SOCIAL

os sócios devem ter por objetivo prin-
cipal a união e continuar a ter cons-
ciência de que o respeito  e a amizade 
são indivisíveis, não sendo bem-vinda 
a formação de “muros” para o isola-
mento das atividades sociais e esporti-
vas. Deve prevalecer  sempre a UniÃo 

tar os antigos  locais das embarcações, 
para acomodação com   qualidade 
para os  sócios e suas famílias.

NATAÇÃO

Ao longo das últimas cinco décadas, 
as diversas modalidades esportivas 
oferecidas no iate Clube de brasília 
têm orgulhado o nosso quadro social. 
em especial, destaco a vela, o tênis, a 
peteca e a natação. essa última com 
muitos títulos e uma história de suces-
so, que a cada ano ganha mais força 
no cenário nacional.

Nossos nadadores, soberanos no Distri-
to Federal, são exemplos de garra, em-
penho e superação. A atual adminis-
tração, por meio do trabalho realizado 
pelo comodoro Mario Sergio da Costa 
ramos, tem papel de destaque nesse 
contexto. A manutenção das equipes 
de competição unidas, o investimento 
em infraestrutura e na formação de 
novos atletas deixa o iate em posição 
de vanguarda perante outros clubes do 
Centro-oeste, onde somos campeões 
há nove anos. Ser reconhecido como 
referência em natação é algo que me-
rece ser comemorado, pois contribui 
para o fortalecimento da imagem da 
nossa instituição e trará ainda mais 
êxito para as futuras gerações.

com respeito e amizade em prol  do iate, 
banindo-se a chamada “fogueira das 
vaidades”. podemos quebrar uma vara 
solta, mas não conseguiremos quebrar 
um feixe delas. 

brasília é o local de exuberantes mara-
vilhas e na   ponta destas maravilhas 
desponta o nosso iate Clube de brasília, 
que sentimos espargir união, respeito, 
fraternidade e amor. Teremos que saber 
sempre que a união, amizade e respei-
to serão sempre a agulha da bússola, 
apontando para a direção Norte.

o iate Clube, como diz o próprio nome, 
iniciou-se pela Náutica. entretanto, 
logo foi entendido que seria um Clube 
para todos os esportes. Assim cresceu 
com a unidade de todos os esportes. 
esse conjunto de atividades faz a gran-
deza do nosso Clube, irmanando todos 
com um ideal: o de servirem ao iate 
Clube, sem por ele ser servido, ensinan-
do a todos seu exemplo de abnegação 
a brasília e ao nosso brasil.

PARTE FÍSICA

Num radiante domingo de sol, os 
sócios que chegarem às 11h não en-
contrarão local para estacionamento, 
mesa e cadeira para ficar ou repousar. 
Temos que repensar no espaço físico 
para a acomodação dos quase 16 mil 
sócios.

Sem falsa modéstia, conheço Marinas 
no brasil e de grande parte do mun-
do, que chegaram e concluíram que 
barcos devem ficar na água, pois hoje 
não são mais de madeira e sim de fi-
bra. o iate abriga a maior flotilha  de 
brasília e a segunda do Centro-oeste, 
em quase 400 metros à beira-lago. o 
iate não pode se expandir para a di-
reita, à esquerda ou para trás. Assim, 
só resta a alternativa de crescimento, 
para frente (lago).

Devemos pensar na construção de píer, 
com longas passarelas para alcance dos 
barcos com mastro e garagem vertical 
com 140 vagas para barcos a motor   
e   ainda boias para apoiar barcos an-
corados dentro do lago (vaga molha-
da).  Dessa forma, poderemos aprovei-

por léo SebASTião DAViD

MAIs DE MEIo 
CENtENárIo

O fundador Léo Sebastião David 
também é benemérito e conselheiro 
nato do Iate Clube de Brasília.



PARA PROFISSIONAIS DE REFERÊNCIA, 
O CENTRO CLÍNICO COM A MELHOR 
LOCALIZAÇÃO NA CIDADE.
O LINEA VITTA é o lugar certo para quem deseja agregar valor aos seus negócios. Com localização privilegiada, projeto arquitetônico 

inteligente e amplo estacionamento privativo, o empreendimento oferecerá conforto e segurança para pacientes e profissionais de 

saúde das mais diversas especialidades. Venha para o LINEA VITTA e dê o melhor tratamento para os seus pacientes.

L2 Sul - 616

C E N T R O  C L Í N I C O

LANÇAMENTO

PROJETO IDEAL PARA 

CLÍNICAS, SALAS E LOJAS;

CONHEÇA NOSSA MAQUETE 

E UNIDADE DECORADA;

CONSULTÓRIOS COM VAGA DE 

GARAGEM VINCULADA À SALA.

• 

• 

• 

3424-7777 LINEAVITTAL2.com.br

Vendas: Saiba mais:
Intermediação:Realização:

Memorial de Incorporação Nº R.2 – 156.641 registrado no Cartório do 1º Ofício de Imóveis do Distrito Federal. Os móveis e imagens são meramente ilustrativos. 
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Promessas que já 
são realidade
jovens velejadores conquistam 
resultados importantes e 
mostram que o iate é um 
celeiro de feras da vela

30 Julho / agosto de 2013
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A distância do litoral pode-
ria ser um obstáculo para 
aqueles que apreciam os 

esportes náuticos. Como se des-
tacar em competições em que a 
maioria está acostumada com as 
marés e variações que só ocorrem 
no mar? Aqui no iate Clube de bra-
sília existe uma turminha que não 
liga muito para essas dificuldades 
e, mesmo com a pouca idade, já 
tem experiência de sobra nos prin-
cipais torneios do mundo. os só-
cios ricardo paranhos, Felipe ron-
dina e lucas Faria são exemplos de 
atletas formados nas raias do lago 
paranoá com grandes resultados 
nacionais e internacionais.

ricardinho é o mais velho do gru-
po, com 19 anos. Começou a ve-
lejar com 11 anos e hoje tem na 
bagagem dois mundiais e alguns 
campeonatos brasileiros. No Mun-
dial da juventude do ano passado, 
realizado na irlanda, nosso veleja-
dor ficou em quarto lugar na Clas-
se 420. já no Mundial Aberto de 
420, realizado na áustria em 2012, 
mais de 100 barcos estiveram na 
competição e ricardinho terminou 
na décima terceira colocação. re-
centemente, ele se classificou para 
o Campeonato Mundial júnior de 
Snipe, que acontecerá no rio de ja-
neiro, em setembro. 

junto de seu parceiro, Fellipe Areias, 
ricardinho corre contra o tempo 
em prol de uma boa preparação. 
“Treinamos sempre que podemos. 
Aos finais de semana é certo e, em 
alguns casos, durante a semana. já 
competimos juntos no brasileiro, 
realizado no rio de janeiro. A com-
petição aconteceu na raia do pró-
ximo Mundial. essa experiência foi 
muito importante, pois existem ma-
rés e é bem diferente de velejar no 
lago paranoá. Não sabemos ainda 
quantos barcos participarão. esse é 
o nosso primeiro mundial juntos. A 
expectativa é estar entre os dez pri-
meiros. isso já seria uma boa colo-
cação”, explica. 

outro destaque da vela iatista é o 
jovem Felipe rondina. Com apenas 
16 anos, Felipinho já participou de 
quatro campeonatos mundiais na 
Classe optimist, foi tricampeão do 
Distrito Federal na mesma catego-
ria e vice-campeão de brasília na 
Classe Snipe. em janeiro de 2014, 
um novo desafio está agendado 
para nosso atleta. “participarei do 

brasileiro de Snipe, em jurerê (SC). 
estou treinando forte, pois em 2015 
a competição será em brasília. Que-
ro que essa preparação de quase 
dois anos sirva para que eu possa 
fazer bonito na minha cidade na-
tal”, brinca.

o caçula da turma é o sócio lucas 
Faria. Considerado uma das maio-
res revelações dos últimos tempos, 
o garoto de apenas 14 anos já con-
quistou resultados expressivos no 
esporte. Quarto lugar no Campe-
onato brasileiro de optimist, se-
gundo no Sul-brasileiro na mesma 
Classe e sexto no Sul-Americano 
da categoria de base da vela. lucas 
já almeja voos mais altos. “Com a 
classificação para o Sul-America-
no, ganhei uma vaga para o Mun-
dial da Classe optimist, que acon-
tecerá na itália, no lago de Garda, 
em meados de julho. estou confian-
te, pois treinei bastante. Fizemos 
uma clínica com o juiz argentino 

Flávio Naveira. Toda a equipe que 
vai para o Mundial participou do 
encontro. Além da prova individu-
al, também disputarei a regata por 
equipes. passaremos uns dez dias 
treinando com os outros atletas. es-
tou bem confiante”, comenta.

ORGULHO PARA A 
FAMÍLIA IATISTA

Além de reconhecer o esforço dos 
velejadores, o comodoro Mario Ser-
gio da Costa ramos também res-
salta a tradição do iate Clube de 
brasília na formação de grandes 
atletas. “esperamos que os ventos 
soprem a favor de nossos velejado-
res nas próximas competições. A 
garra, dedicação e o comprometi-
mento desses atletas são motivos 
de orgulho para a nossa institui-
ção”, destaca.

Lucas Faria, Ricardo Paranhos e Felipe Rondina 
estão entre os melhores velejadores do país



Solicite uma visita ou 
orçamento gratuitamente.

Fale agora mesmo com
o nosso representante local:

(61) 8168-2292 ou
a.valentino@energia-nova.com

www.energia-nova.com
Representante comercial

Finalmente algo
 de novo sobre o sol.

A última palavra em sustentabilidade é a geração própria de energia solar. 
Com a Enel Green Power, líder mundial em energias renováveis, é muito simples 

ter seu microgerador solar em casa ou na sua empresa gerando energia 
100% limpa. Você ainda pode receber créditos da sua distribuidora a partir 
do excedente de sua geração. Uma solução inovadora para um futuro mais 
sustentável. Ligue agora e saiba tudo o que há de novo sobre esse assunto.

Energia solar. A sua energia nova, 100% limpa e renovável.
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atletismo

prova inédita em brasília atraiu mais de 400 atletas 
de diversos estados do país

e dedicação
24 horas de suor
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Idealizador da 1ª Corrida 24 horas de Brasília, Ednaldo 
Mesquita foi ovacionado pelos participantes

A bastecimento de água foi o 
principal tema da 1ª Cor-
rida 24 horas de brasília, 

que reuniu equipes de revezamen-
to e atletas individuais. realizada 
no parque da Cidade, a prova con-
tou com a participação de quatro 
equipes do iate/Quero-Quero. Das 
7h de 25 de maio até o mesmo 
horário do dia seguinte, mais de 
400 corredores, divididos em 41 
equipes, participaram da prova. 
No total, onze atletas encararam 
o desafio individualmente. “Além 
dos atletas do Distrito Federal, a 
corrida também atraiu atletas de 
estados como Acre, Goiás, Minas 
Gerais, rio de janeiro, pernambu-

co etc.”, destaca a organizadora 
do evento e sócia do iate, Cristina 
Monclaro. 

A energia dos atletas se espalhou 
entre o expressivo público que 
acompanhou o desafio. A lua 
cheia e o percurso bastante arbori-
zado deixaram a prova ainda mais 
agradável. A corrida foi concluída 
com fogos e muita emoção entre os 
participantes. “o ambiente fami-
liar também foi outro ponto que 
chamou a atenção. Diversas pesso-
as levaram barracas e acamparam 
no parque. é sempre muito bom 
incentivar a qualidade de vida. o 
saldo final é muito positivo”, co-
memora Cristina.

o objetivo da prova individual e de 
revezamento era percorrer a maior 
quilometragem durante os 1.440 
minutos em um trajeto de quatro 
mil metros. Com 102 voltas (408 
km), a equipe Gran Cursos/Caixa 
foi a grande campeã do desafio. 

idealizador da prova, o conselheiro 
nato ednaldo Mesquita lembra que 
a Corrida 24 horas de brasília era 
um antigo sonho. “Foi preciso muita 
coragem e determinação dos organi-
zadores para realização dessa gran-
de aventura, que desejávamos fazer 
há alguns anos. promovemos uma 
grande prova beneficente que com 
certeza entrará no calendário de cor-
ridas do Distrito Federal”, ressalta.

causa nobre
A 1ª Corrida 24 horas de brasília 
teve como objetivo principal a ar-
recadação de fundos para o proje-
to AMA (Assistência Missionária 
Ambulante). os recursos serão uti-
lizados para perfuração de poços e 
fornecimento de água potável em 
comunidades indígenas do Mato 
Grosso. Conscientizar e destacar 
a importância da água por uma 
causa social e sustentável foi um 
dos temas da prova.

confira o resultado das nossas equipes

Aw/SeSC/piMeNTel/iATe/CorDF

Quero-Quero/iATe Clube 1

CoMuNiCAção iATe

NoVo Quero-Quero/iATe

Equipe

89

62

60

59

Número 
de voltas

356 km

248 km

240 km

236 km

Quilometragem 
percorrida

23h45min

23h55min

23h37min

23h29min

Tempo
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squash

N a manhã de 11 de maio 
diversas crianças parti-
ciparam do Torneio in-

terno da escolinha de Squash nas 
quadras da modalidade. os jogos 
foram disputados em um único 
game, em chave fechada, em que 
todos jogam contra todos. Marina 
Vieira e Yuri braga se destacaram e 
venceram a disputa. 

o objetivo da competição foi reu-
nir os alunos para uma confrater-
nização. “Neste ano constatamos 
um aumento no nível técnico dos 

Modalidade em alta
alunos em relação aos eventos 
anteriores, sem deixar de lado a 
diversão”, declara paulo Guerra, 
vice-diretor de Squash. Depois do 
encerramento da disputa, um café 
da manhã especial foi oferecido 
para os atletas e seus convidados. 

o comodoro Mario Sergio da Costa 
ramos agradeceu a participação 
de todos e distribuiu medalhas aos 
participantes. os alunos também 
ganharam camisetas comemorati-
vas aos 53 anos do iate Clube de 
brasília. Alguns pais também en-

traram em quadra para brincar 
com os filhos. 

o vice-diretor ressalta que “a ideia 
do torneio é reunir, ao final de 
cada semestre, as duas turmas de 
alunos e seus familiares para con-
fraternização em torno desse espor-
te que está crescendo no iate e no 
mundo”. 

As aulas de Squash são ministra-
das todas as terças e quintas-feiras, 
das 10h às 11h, e segundas e quar-
tas-feiras, das 15h às 16h. 



37Julho / Agosto de 2013

campanha mobiliza atletas 
o squash é uma modalidade quem vem crescendo cada vez mais. A 
campanha Back the BID 2020, luta para que o Squash seja reconhe-
cido como esporte olímpico já nas próximas competições mundiais. 

em 29 de maio, vários esportistas se apresentaram para o Comi-
tê olímpico internacional, o Col. Das modalidades presentes, o 
squash, baseball, softball e o wrestling (luta greco-romana) passa-
ram para a fase seguinte, e serão incluídos no programa das olim-
píadas de 2020. essa mudança será divulgada dia 8 de setembro no 
site: www.squash2020.com.

os praticantes de squash e atletas de outras modalidades apoiam 
o movimento por intermédio de fotos e campanhas criadas pelas 
redes sociais Twitter e Facebook. o iate Clube de brasília também é a 
favor da inclusão da modalidade como esporte olímpico, valorizan-
do os atletas que representam a nossa instituição em competições. 
os alunos tiraram uma foto para encaminhar ao comitê organiza-
dor da campanha.

Pesquisa aponta satisfação 
Com a criação da Vice-Diretoria de Squash, realizada em fevereiro 
deste ano, verificou-se a necessidade de conhecer mais o praticante 
desse esporte para que os esforços que estimulam a prática no Clube 
fossem direcionados.

uma pesquisa, com perguntas relacionadas ao perfil do praticante, 
espaço do Squash e prática do esporte, foi realizada ao longo de dois 
meses (março e abril).

As respostas foram coletadas por meio de formulário impresso e pela 
internet, e com base nos dados levantados, traçou-se um panorama 
da atividade no iate, bem como detectou os anseios dos atletas em 
relação ao espaço destinado à modalidade. 

Confira os resultados completos em www.iatebsb.com.br.

A ideia do torneio é reunir, ao final de cada semestre, as duas 
turmas de alunos e seus familiares para confraternização
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tênis

Dia dos Namorados

Tradicional disputa 
homenageia
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C om o objetivo de celebrar o 
Dia dos Namorados, o iate 
Clube de brasília promoveu 

entre 8 e 23 de junho o xiii Torneio de 
Tênis iate com Amor. A competição, 
realizada nas quadras de saibro, con-
tou com a participação de aproxima-
damente 100 atletas.

A disputa teve partidas nas classes 
A e b – casal / Mista A e b – dupla. 
Durante a cerimônia de encerramen-
to e premiação, na Tribuna do Tênis, 
houve um evento de confraternização 
com churrasco, bebidas e a animação 
característica dos tenistas.

para Claudio ramos, vice-diretor 
de Tênis, o clima de descontração 
foi predominante ao longo da com-
petição. “o Torneio iate com Amor 
comemorou 13 edições, consolidan-
do-se como um dos eventos mais 
originais, querido e esperado pelos 
nossos tenistas. Trata-se de um for-
mato que visa à confraternização e 
o envolvimento dos casais e amigos, 
deixando a vitória em segundo pla-
no”, explica. 

ramos destaca que é gratificante ver 
que o evento conquistou o seu espa-
ço na agenda anual de competições 
do iate e que a cada ano novos ca-
sais chegam para alegrar o mês dos 
namorados. “obrigado a todos que 
fizeram da edição de 2013 uma etapa 
inesquecível”, conclui.

confira os resultados:

chave de casais a
Dupla campeã: 
henrique Soares e Adriana Soares

Dupla vice-campeã: 
paulo Mury e Thereza Mury  
 
chave de casais B 
Dupla campeã: 
joão wellisch e Denise ros 

Dupla vice-campeã: 
raul portugal e Sílvia Gonçalves 
 
chave Mista a
Dupla campeã: 
Alexandre Sattin e eliana Mendonça 

Dupla vice-campeã: 
Marcelo klimkievicz e Adriana Soares 
 
chave Mista B
Dupla campeã: 
Alvaro Veiga e eleuza ribeiro 

Dupla vice-campeã: 
joão wellisch e Susie haje 

Henrique e Adriana Soares, campeões da Chave de Casais A, 
ao lado dos vice-campeões, Paulo e Thereza Mury
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triathlon

T rês exercícios e um esporte. 
Assim é o triathlon. para ob-
ter sucesso na modalidade, 

os praticantes precisam se superar 
em treinos de corrida, natação e 
muitos quilômetros de “pedal”. 

o esforço é triplo e os benefícios 
são inúmeros. Desenvolvimento 
da capacidade aeróbica, força e 
flexibilidade, trabalho de pratica-
mente toda a musculatura do cor-
po, aumento da disposição para 
as tarefas do dia a dia são alguns 
exemplos. o triathlon é considera-
do um dos esportes mais completos 
da atualidade.

Superação em triplo

Além dos benefícios da prática 
dos exercícios físicos na melhoria 
na qualidade de vida, a princi-
pal característica do triathlon é a 
sua dinâmica na troca constante 
de atividades, o que torna a sua 
prática algo menos entediante.

o esporte, que teve a primeira pro-
va oficial realizada em 1974, na ci-
dade de San Diego, na Califórnia, 
conquista mais adeptos a cada dia. 
No iate Clube de brasília não é di-
ferente. o casal de sócios Ana Ca-
tarina Silva e Aldo Ferreira Neto, 
pais de pedro (5 anos) e eduardo (1 
ano), é apaixonado pelo triathlon.  

os primeiros passos no esporte fo-
ram dados há alguns anos. “Quan-
do iniciei meu curso superior na 
universidade de brasília (unb) co-
mecei a correr. Tomei gosto pela cor-
rida e nunca mais parei. Depois de 
formada, entrei em uma academia, 
onde eu conheci o Aldo. iniciamos o 
namoro e simultaneamente come-
çamos a nadar e fazer aula de spin-
ning juntos. já que fazíamos as três 
modalidades do triatlo, pensamos: 
por que não começar a competir?”, 
relembra Ana Catarina. 

A primeira prova disputada foi es-
pecial e com certeza está guardada 

Conheça histórias de iatistas que praticam o 
triathlon e os benefícios da modalidade 
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na memória. em 2005, o casal par-
ticipou da 1ª etapa do Campeonato 
brasiliense. “A sensação ao cruzar 
a linha de chegada é de satisfa-
ção, do dever cumprido, da meta 
alcançada. Apesar das dificulda-
des encontradas, não desistimos e 
completamos o nosso primeiro de-
safio”, ressalta Aldo.

Desde a estreia em provas oficiais 
até hoje são quase dez anos de dedi-
cação. entretanto, a caminhada não 
foi fácil e em alguns momentos Ana 
Catarina pensou em desistir. o apoio 
do marido foi fundamental para que 
ela não abandonasse o esporte. “o 
Aldo sempre me incentivou. Não é 
nada fácil ser mãe, esposa, profissio-
nal, dona de casa e atleta. Acredito 
que conciliar todas essas atividades é 
o maior desafio. Também acho mui-
to legal poder transmitir para meus 
filhos o incentivo e amor aos espor-
tes”, conta a triatleta, que retomou 
os treinamentos este ano após o nas-
cimento dos filhos.

Estrutura excepcional 
Com uma pista de Caminhada 
reformada recentemente, piscinas 
aquecidas e equipamentos de últi-
ma geração na Academia, a estru-
tura do iate Clube de brasília ofere-
cida aos praticantes do triathlon é 
muito elogiada. 

“A estrutura é muito boa. As pis-
cinas são bem tratadas, pista de 
corrida com um percurso bem va-
riado, academia com ótimos pro-
fessores, equipamentos e amplos 
banheiros”, ressalta Aldo.

“Além dessa estrutura mencionada 
pelo Aldo, uma grande vantagem 

do iate é  ter  excelentes fisiotera-
peutas, nutricionistas e massagis-
tas”, completa Ana Catarina. 

Professora do Iate 
incentiva a prática do 

triathlon 
A personal trainer e professora de 
spinning da Academia do iate, 
rayana lima, incentiva a prática 
da modalidade, que não tem res-
trições de idade. “o triathlon tra-
balha com a superação por ter que 
praticar as três modalidades jun-
tas. Qualquer pessoa pode fazer. 
A minha equipe é composta por 
jovens e até uma senhora de 65 
anos”, destaca. 

em 26 de maio deste ano, rayana 
participou do iroman, em Santa 
Catarina. A prova é considerada 
o maior evento de triathlon do 
mundo. São 3,8 km de natação, 
180 km de bicicleta e 42,195 km 

de corrida. A professora conquis-
tou a 10ª colocação na categoria 
30-34 anos. para conseguir resul-
tados expressivos, o ritmo de trei-
no é intenso. De madrugada ela 
corre, nos intervalos do almoço 
faz natação e aos fins de sema-
na pratica as três modalidades 
juntas. “Temos um ótimo espaço 
no iate Clube de brasília. o só-
cio pode nadar, correr e treinar 
o ciclismo no spinning indoor. A 
estrutura está aprovadíssima”, 
conclui.

Ana Catarina Silva: “Não é nada fácil ser mãe, esposa, profissional, dona de casa e atleta”

Rayana Lima: “No Iate, o sócio pode nadar, correr e 
treinar o ciclismo no spinning. É uma ótima estrutura”

Aldo Ferreira Neto: “A sensação ao cruzar a linha de chegada 
é de satisfação, do dever cumprido, da meta alcançada”
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A atleta do iate Clube de brasília Fa-
bíola  Constâncio faturou o terceiro 
lugar na etapa de Goiânia (Go), a 

3ª do Circuito regional banco do brasil para 
atletas das regiões Centro-oeste, Sul e Sudes-
te do país. 

realizada em maio, a disputa foi bastante 
acirrada. A dupla formada com a carioca ra-
chel teve ótima atuação na capital goiana. 
“Fiquei muito feliz com o nosso desempenho, 
especialmente porque na etapa anterior, em 
Campo Grande (MS), não conseguimos ir 
para a semifinal e ficamos em quinto lugar. 
Foi um resultado abaixo do que esperáva-
mos. em Goiânia, no entanto, demos nosso 
melhor nos jogos e conseguimos vitórias im-
portantes que nos colocaram entre as quatro 
melhores do torneio”, comemora Fabíola.

Fabíola Constâncio 
brilha em mais uma
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Com o objetivo de prevenir riscos à surdez e rouquidão, a 
Academia promoveu o evento Escute bem, fale melhor, em 15 de 
junho. A ação contou com palestra, esclarecimento de dúvidas 
relacionadas à otorrinolaringologia e fonoaudiologia, além de 
exames de laringoscopia e audiometria.

em parceria com a otorrinolaringologista Sanny Tavares, a 
revista iate traz dicas de prevenção, diagnóstico e tratamento 
nessas importantes áreas da saúde.

Escute bem, 
fale melhor

joão roDrIguEspor
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O som intenso 
provoca perda de 

audição

A exposição a sons intensos é a se-
gunda causa mais comum de de-
ficiência auditiva. Muito se pode 
fazer para prevenir a perda audi-
tiva induzida por ruído, mas pouco 
pode ser feito para reverter os da-
nos que ela causa. Algumas vezes, 
uma simples e única exposição a 
um som muito intenso pode ser su-
ficiente para levar a um dano au-
ditivo irreversível. isso ocorre por-
que o som de alta intensidade lesa 
as células sensoriais auditivas, cau-
sando perda auditiva proporcional 
ao dano gerado, podendo levar a 
zumbidos e distorção sonora.

os sintomas iniciais da perda 
auditiva induzida por ruído são 
sutis, começando, na maioria dos 
casos, pelas frequências agudas. 
Consequentemente muitos indiví-
duos não percebem que apresen-
tam uma perda auditiva induzi-
da por ruído, pois todas as outras 
frequências sonoras estão dentro 
da normalidade, e continuam se 
expondo por falta de orientação 
ou conhecimento.

Ao contrário do que muitos imagi-
nam, a exposição a sons intensos 
não atinge somente profissionais 
que trabalham em locais com 
elevado nível de ruído, mas pode 
acontecer numa variedade de si-
tuações, que são muito comuns no 
dia a dia da maioria das pessoas.

para se ter uma ideia comparativa 
da intensidade sonora de algumas 
situações/ambientes, confira na ta-
bela, em decibéis (db), alguns sons 
ambientais frequentes:

Como se pode notar, a exposição 
a sons intensos ocorre com muito 
mais frequência do que se imagi-
na. Alguns estudos mostram que 
a chance de um indivíduo desen-
volver perda auditiva quando ex-
posto a ruídos de 90 db durante 40 
anos é de 25%. isso sem levar em 
consideração que apenas um úni-
co som acima de 100 db pode lesar 
irreversivelmente as células senso-
riais de pessoas suscetíveis. essa 
intensidade sonora é facilmen-
te atingida em cinemas, boates, 
apresentações musicais, comemo-
rações com fogos de artifício, entre 
outros eventos que fazem parte da 
vida cotidiana.

Algumas dicas podem ser seguidas 
para saber se você está ou esteve 
em um ambiente com intensida-
de sonora potencialmente lesiva 
à sua audição: se há necessidade 
de gritar em um determinado am-
biente para se fazer ouvir; se zum-
bidos ocorrem após exposição a 

um som intenso, se a sensação de 
ouvidos cheios ou de diminuição 
de audição aparece após a exposi-
ção sonora. portanto, se você já ex-
perimentou essa situação ou está 
exposto habitualmente a sons in-
tensos, é recomendado que procure 
um médico otorrinolaringologista 
para avaliação e acompanhamen-
to de sua saúde auditiva.

Surdez na 
melhor idade

presbiacusia é a diminuição audi-
tiva relacionada ao envelhecimen-
to, por alterações degenerativas, 
fazendo parte do processo geral de 
envelhecimento do organismo.

o tabagismo, por seus efeitos sobre 
o mecanismo antioxidativo e so-
bre o fluxo vascular, pode ser um 
importante potencializador desse 
tipo de surdez. outros fatores con-

Fonte sonora –  
intensiDaDe sonora:

Avião a jato (durante a decolagem a 20 metros) / 
arma de fogo: 130-140 db
Show de rock: 110 db
Serra elétrica / furadeira pneumática: 100-105 db
Tráfego pesado: 80 db
Automóvel passando a 20 metros: 70 db
Conversação a um metro: 60 db
Sala silenciosa: 50 db
área residencial à noite: 40 db
Falar sussurrando: 20 db
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tribuintes são metabólicos (como 
níveis aumentados de colesterol, 
triglicérides e glicose), traumáticos, 
hereditariedade, uso de drogas oto-
tóxicas, cardiovasculares e imuno-
lógicos.

Mulheres parecem apresentar me-
lhores níveis de audição em relação 
aos homens de mesma faixa etária. 
A reabilitação auditiva por meio de 
próteses auditiva é a medida efetiva 
e fundamental para a manuten-
ção da função social do paciente 
e deve ser proposta precocemente 
durante o curso evolutivo da perda 
auditiva. A protetização deve, sem-
pre que possível, ser bilateral para 
haver melhor localização da fonte 
sonora, melhor qualidade sonora 
em presença de ruído ambiental, 
eliminação do efeito sombra da ca-
beça, proporcionar o fenômeno de 
somação interaural (soma o som 
das duas orelhas) e evitar a superes-
timulação cerebral unilateral com 
consequente privação acústica da 
orelha não protetizada.

A importância 
da voz

A voz tem papel fundamental na 
vida das pessoas. ela é um marco 
tão característico e importante para 

alguém assim como pode ser a sua 
fisionomia ou impressão digital. 

essa é uma forma que o ser humano 
encontra de manter o contato com 
os outros, de satisfazer suas necessi-
dades e de controlar o seu mundo.

A saúde auditiva é primordial para 
mantermos a qualidade da comu-
nicação. Quando acontece uma 
deficiência auditiva, seja qual for o 
motivo, alteramos nosso rendimen-
to nas atividades diárias e também 
nosso convívio com colegas de tra-
balho, estudo, familiares e amigos, 
podendo atingir a qualidade vocal 
e isso acarreta mudanças em nosso 
temperamento, levando o indiví-
duo ao estresse e depressão.

existem cuidados básicos que po-
dem prevenir patologias da voz e 
da audição para não prejudicar-
mos um dos maiores privilégios 
da nossa comunicação humana: a 
fala.

A falta de conhecimento de certos 
cuidados básicos para preservá-
-la pode ter como consequência 
o aparecimento de algumas do-
enças: edemas, nódulos, pólipos, 
entre outras. São necessárias algu-
mas atitudes simples para evitar 
problemas como a rouquidão e 
até mesmo “calo” nas pregas vo-

Esta matéria contou com a colaboração da sócia Sanny Tavares, especialista em otorrinolaringologia, com pós-graduação 
em Homeopatia. Contatos: otorrino714sul@gmail.com ou 3965-8151.
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cais. hidratação, exercícios regu-
lares e descanso são fundamentais 
para que a utilização da voz não 
se transforme em um problema de 
saúde.

Algumas das principais recomen-
dações para os professores e os 
demais profissionais que utilizam 
a voz como instrumento de traba-
lho para que possam preservar sua 
saúde vocal são:

•	 Não gritar ou pigarrear.

•	 Não cochichar.

•	 evitar fumo e o consumo exa-
gerado de bebidas alcoólicas.

•	 Não falar muito quando 
estiver com resfriado, gripe ou 
sinusite.

•	 Comer pouco antes de dar 
aula.

•	 beber bastante água.

•	 Dormir bem para descansar 
a voz.

•	 priorizar alimentos leves que 
não causem refluxo.

Quando apresentar sintomas, 
como rouquidão por mais de 15 
dias, dor ao engolir, dor no pescoço 
ao falar ou falta de ar, deve procu-
rar um otorrinolaringologista para 
orientar sobre o diagnóstico correto 
e as medidas necessárias.
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Nome: Bruna Di Croce Patricio

Idade: 9 anos

Esporte: Vela

Média de treino: Duas vezes por semana

Melhor desempenho: Seletiva para os 
Campeonatos Mundial, Europeu e Norte-
Americano (Porto Alegre, maio/2013) – 1º lugar 
feminino mirim

Sonho / Meta: Evoluir para disputar grandes 
campeonatos

Ídolo: Lucas de Almeida Abreu Faria (Luquinhas)

Minha maior qualidade: Persistência

Meu maior pecado: Não cambar o barco direito

Para relaxar: Ler livros de � cção

Lema da minha vida: Dançar, curtir, velejar

Eu em uma palavra: Disposição

Cantinho preferido no Iate: Náutica

O Iate pra mim é: Demais!
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Famosas em diversos países, as berries 
são as últimas aliadas em favor de 

uma pele bonita e saudável

Frutas 
ganham espaço nos 
cuidados com a pele

A raspberry (framboesa), cranberry (oxicoco), strawberry (morango), blueberry (mirtilo) 

e as queridinhas de quem está de olho em uma alimentação equilibrada,  goji 

berry  e  lingonberry. os dermatologistas recomendam a incorporação dessas 

frutinhas in natura na alimentação, mas seus princípios ativos também foram incorporados 

pela indústria farmacêutica para a fabricação de suplementos orais, os chamados 

nutricosméticos. Na produção de cosméticos também ganharam espaço em loções, cremes e 

outros produtos para deixar a pele radiante.
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De acordo com o dermatologista erasmo Tokarski, as 
berries são ricas em antioxidantes, anti-inflamatórios 
e antidegenerativos, previnem os efeitos da radiação 
ultravioleta e, consequentemente, o envelhecimento. 
“os raios uV agem na produção de radicais livres, 
que destroem o colágeno e a elastina, que são pro-
teínas de sustentação da pele. em suas composições 
estão flavonoides, flavonóis, antocianinas e proanto-
cianidinas que combatem os agentes oxidativos que 
danificam a pele”, explica.

As antocianinas a que o médico se refere são impor-
tantes ainda na circulação sanguínea, dificultando o 
acúmulo de placas de gordura. São elas que conferem 
a coloração avermelhada desses frutos. já as proan-

tocioanidinas são poderosas aliadas no combate às 
manchas. estudos realizados no japão comprovaram 
que essa substância contribui na luta contra o melas-
ma, agindo contra a hiperpigmentação.

“outro benefício que essas frutinhas podem trazer é 
o estímulo à liberação Gh, o hormônio do crescimen-
to, pela glândula pituitária. os benefícios do Gh são 
extensos e incluem a redução de gordura, melhora 
do sono e uma aparência mais jovial. São ricos em 
betacaroteno, mais do que a cenoura, muito indica-
do para quem quer uma coloração mais bronzeada 
da pele. Até mesmo para quem enfrenta problemas 
de acne, pode ter melhora significativa no quadro”, 
completa o médico.

verde e amarelo
uma berry bem nacional e fácil de ser en-
contrada é o açaí. Nos últimos tempos, os 
benefícios dessa fruta foram largamente 
explorados pelos praticantes de espor-
te. Agora também é recomendada para 
quem está preocupado com a saúde e 
aparência da pele. “possui propriedades 
antioxidantes potentes, contribui para a 
saciedade e ainda, de quebra, ajuda a re-
duzir celulite e gordura localizada. para 
reduzir o elevado potencial calórico que 
possui, também é recomendado manipu-
lar o extrato seco do produto na forma de 
cápsulas”, explica erasmo Tokarski.
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lIAMArA MENDEspor

“Na moral! Na moral! Só 
na moral”. Se você leu esses 
versos em “ritmo musical”, 
certamente saberá que 
fazem parte de um dos 
maiores sucessos do pop 
rock brasileiro: a música 
Na Moral, do jota Quest. 
A banda é a atração do 
luau do iate 2013 e o 
público brasiliense terá a 
oportunidade de ouvir esse 
e muitos outros clássicos ao 
vivo em 23 de agosto.

Jota Quest
no Luau do Iate
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Jota Quest
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F ormado por paulinho Fon-
seca (bateria), pj (baixo), 
Marco Túlio lara (guitar-

ra), Márcio buzelin (teclado) e 
rogério Flausino (vocal), o jota 
Quest (batizado inicialmente de 
j. Quest) deu seus primeiros pas-
sos em 1993. em belo horizonte 
(MG), os mineiros formaram o 
grupo que viria a se tornar um 
dos maiores fenômenos do cená-
rio musical do brasil.

A banda se moldou em uma 
mistura sonora peculiar acres-
centando black music ao rock 
e ao pop. esse “mix” tornou-se 
então o grande diferencial dos 
músicos. em 1995, registraram 
as canções em seu primeiro ál-
bum independente: J. Quest. o 
CD tornou-se o passaporte para 
que, no ano seguinte, após assi-
nar contrato com a Sony Music, 
os mineiros embarcassem para 
São paulo para a gravação do 
primeiro CD por uma grande 
gravadora. 

A partir do segundo CD (De Volta 
ao Planeta...), lançado em 1998, o 
grupo apresentou uma sonorida-
de mais diversa. o rock e o pop 
aliaram-se ao groove do primeiro 
álbum e, ao final de dois anos de 
turnê, o CD atingiu a marca de   
800 mil cópias vendidas. 

Atualmente, são mais de 15 anos 
de carreira, muitos prêmios, apre-
sentações internacionais e em 
grandes festivais de música. este 
ano, o jota Quest será a grande 
atração do luau do iate. Na Mo-
ral, Fácil, Além do Horizonte e di-
versos sucessos que marcaram 
gerações serão relembrados em 
agosto, na orla do Clube. 

A revista iate bateu um papo 
com rogério Flausino, vocalis-
ta da banda, que falou sobre as 
novidades, a expectativa para a 
apresentação no rock in rio e vá-
rios outros assuntos. Confira: 

revista iate – em 1996, quan-
do o Jota Quest lançou o 1º 
álbum (J. Quest), vocês espe-
ravam que fossem alcançar 
todo esse sucesso?

rogério Flausino – Quando se 
está começando, não se planeja 
muito as coisas assim tão a lon-
go prazo. Sempre planejamos ser 
uma banda popular e  ter  uma 
carreira sólida, mas chegar até 
aqui, depois de mais de 15 anos, 
juntos e cheios de vontade está 
sendo muito legal! Acho que 
agora temos maturidade para 
realmente olhar pra tudo isso e 
dar o devido valor ao que con-
quistamos.

revista iate – em setembro 
vocês voltam a se apresen-

tar no rock in rio. como 
foi a primeira vez que se 
apresentaram no festival 
(2011)? ainda existe um 
“frio na barriga” para su-
bir ao palco?

rogério Flausino –  Tocar no 
rock in rio é como jogar uma 
final de Copa do Mundo. Muita 
emoção, muita alegria e muita 
responsa. é um grande momento 
pra vida de qualquer artista. o 
brasil inteiro sobe naquele palco 
com a gente. é demais!  o show 
que fizemos   foi marcante e au-
menta a responsabilidade   para 
fazermos uma apresentação me-
lhor que aquela e vamos fazer 
algo especial.

revista iate –  atualmente, 
vocês estão em estúdio e pre-
param o lançamento do seu 
sétimo álbum de músicas iné-
ditas. Quando será o lança-
mento? vocês podem adian-
tar algo?

rogério Flausino – estamos no 
meio da produção de um novo 
CD de inéditas que deve chegar 
às lojas em outubro.  este será o 
nosso sétimo álbum de estúdio 
(fora três CDs/DVDs ao vivo, uma 
coletânea e um álbum em espa-
nhol). e tudo indica uma “volta 
às raízes”, passeando pelas ondas 
da soul music, do funk e da disco 
music dos anos 70/80, passando 
pelo samba-funk e samba-rock. 
em agosto, devemos lançar um 
single.

revista iate –  ao longo de 
mais de 15 anos de carreira 
é possível dizer qual foi o mo-
mento mais marcante?

rogério Flausino –  Nossa pri-
meira apresentação no rock in 
rio em 2011 foi muito marcante 
pra nós. Tocar pra 100 mil pes-
soas felizes não dá pra esquecer 
jamais! e este ano estaremos lá 
novamente! Que beleza!

revista iate –  o que não pode 
faltar no show do Jota Quest?

rogério Flausino –  Muita Ale-
gria, felicidade e  canções festivas 
como Na Moral, Além do Horizonte 
e Do Seu Lado, bem como Dias Me-
lhores e O Sol.
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Kid Abelha – 2012

A mais recente edição do luau do 
iate Clube foi especial. Cerca de qua-
tro mil pessoas vibraram ao som da 
banda kid Abelha. Com 16 CDs e dois 
Dvds gravados, o kid Abelha fez par-
te das atrações do rock in rio 2001 
e apresentou turnês na espanha, es-
tados unidos e outros países da Amé-
rica latina. em 2012, a banda com-
posta por paula Toller, George israel 
e bruno Fortunato completou 30 anos 
de carreira. os músicos relembraram 
clássicos como Eu Só Penso em Você, Fi-
xação, Grand’ Hotel, Nada Sei, Te Amo 
pra Sempre, entre outros. os sucessos 
Como Eu Quero e Pintura Íntima mar-
caram o final do show.

suCEsso E trADIção

o luau do iate é um dos eventos mais 
esperados da nossa instituição. Todos 
os anos grandes artistas da música 
nacional e internacional passam pelo 
palco iatista. Com um público anima-
do e vendas esgotadas antecipada-
mente, o evento é garantia de sucesso. 
Veja quem agitou a festa nos últimos 
três anos:

O Luau é realizado em um dos pontos mais belos da capital federal: a Orla do Iate Clube de Brasília
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Roupa Nova – 2010

Além do clima de comemoração pelos 
50 anos do Clube, a banda roupa Nova 
comemorava os seus 30 anos de carreira 
com a mesma formação. o grupo é um 
fenômeno da música brasileira com vá-
rias músicas presentes em trilhas de nove-
las. Ao todo foram 22 CDs e cinco DVDs 
lançados, com uma venda de mais de cin-
co milhões de discos. Canções como Dona, 
Coração Pirata, Anjo e Whisky a Go Go tona-
ram-se clássicos e sempre são pedidas nos 
shows. o trabalho mais recente da banda 
é o DVD Cruzeiro Roupa Nova que foi gra-
vado em alto mar.

Frejat – 2011

o cantor Frejat, que fundou o grupo barão Vermelho, agitou o luau do iate 
2011 e misturou diferentes ritmos em uma só apresentação. Mais de três mil 
pessoas curtiram o show do músico carioca. Além de composições próprias, 
Frejat incluiu em seu repertório canções de Tim Maia, Caetano Veloso, legião 
urbana, Seu jorge, entre outros.  Sócios e convidados também dançaram ao 
som de Bete Balanço e Exagerado, grandes sucessos do barão Vermelho. Mesas 
de frutas e decoração características foram outros pontos altos da festa.
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Dr. AlEssANDro lEAlpor

N as últimas duas décadas 
a obesidade tem sido des-
tacada pela organização 

Mundial de Saúde (oMS) como 
uma “pandemia”. isso significa 
que se tornou um problema de 
saúde pública global, colocando 
em risco a vida de centenas de 
milhões de pessoas ao redor do 
mundo. esse risco decorre da alta 
incidência de doenças cardiovas-

culares, do diabetes e de vários 
tipos de câncer, que costumam 
acompanhar a obesidade.

Sabemos há um bom tempo que 
a obesidade é prejudicial à saú-
de, e, nos últimos anos, foi pos-
sível reconhecer que a gordura 
localizada na barriga é bem 
mais perigosa do que a depo-
sitada em outras áreas do cor-

po.  o acúmulo de gordura nas 
vísceras do abdome determina 
um risco maior, tanto para as 
doenças cardiovasculares e dia-
betes como para o desenvolvi-
mento do câncer.

Dados do  National Cancer Insti-
tute, o instituto norte-americano 
para controle do câncer, indicam 
que, a cada ano, surgem nos es-

Obesidade, 
sedentarismo 

e câncer
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Dr. Alessandro Leal
Médico Oncologista do Hospital 
Sírio-Libanês (Unidade Brasília)

tados unidos pelo menos 100.000 
novos casos da doença direta-
mente associados ao excesso da 
gordura corporal, seja sobre a 
forma de sobrepeso ou obesidade.

Segundo a mesma fonte, o ex-
cesso de peso é responsável por 
49% dos casos de câncer de endo-
métrio, 35% de esôfago, 28% de 
pâncreas, 24% de rim, 21% de ve-
sícula biliar, 17% de mama e 9% 
de intestino e de reto.

uma possível explicação para a 
obesidade estar relacionada ao 
desenvolvimento do câncer é o 
aumento no nível de hormônios 
circulantes, determinado pelo 
acúmulo de gordura no corpo. 
isso já foi bem demonstrado no 
caso do estrógeno, que contribui 
para o desenvolvimento do cân-
cer de mama.

outros estudos recentes mostram 
que o aumento da gordura corpo-
ral também desencadeia um fe-
nômeno conhecido como estresse 
oxidativo da célula. o excesso de 
radicais livres favorece mutações 
no DNA das células do corpo, 
contribuindo para o processo de 
transformação celular maligno.

Além disso, os distúrbios metabó-
licos frequentemente associados 
à obesidade, como o aumento 
das gorduras sanguíneas (coleste-
rol e triglicerídeos), a resistência 
das células humanas à insulina 
e o diabetes mellitus do tipo 2 
podem contribuir diretamente 
para o desenvolvimento do cân-
cer. Sabe-se que o aumento dos 
níveis de insulina e de outros 
hormônios correlatos (como o fa-
tor de crescimento semelhante à 
insulina do tipo 1 – iGF-1) pode 
contribuir para a formação de cé-
lulas malignas.

em contrapartida, a atividade 
física costuma exercer papel pro-

tetor sobre os mesmos tipos de 
câncer que a obesidade costuma 
favorecer. A atividade física está 
relacionada à redução da taxa de 
diabetes e outros distúrbios meta-
bólicos, como o excesso de insuli-
na e iGF-1 na circulação sanguí-
nea, além da neutralização de 
outros agentes pró-inflamatórios. 
Acredita-se também que a ativi-
dade física pode atuar como um 
imunorregulador, estimulando as 
defesas do organismo a evitar o 
desenvolvimento do câncer.

essas impressões vêm sendo com-
provadas pela redução na inci-
dência do câncer de mama, de 
cólon e de reto, observada em 
pessoas que se exercitam regular-
mente.

A duração ideal, a intensidade e a 
frequência da atividade física que 
protege contra o câncer ainda 
não está bem definida. Mas, não 
há mais dúvida que hábitos de 
vida saudáveis, que incluem dieta 
balanceada, controle de peso, tra-
tamento do diabetes e a atividade 
física regular podem reduzir as 

As definições de sobrepeso e obesidade 
adotadas pela OMS se baseiam no valor 

do índice de massa corporal (IMC), 
calculado a partir da análise da altura e 

do peso, conforme a fórmula abaixo.

IMC = peso / (altura) 2

O sobrepeso é definido por um IMC igual 
ou superior a 25 kg/m2, enquanto a 

obesidade é indicada por um IMC igual ou 
superior a 30 kg/m2.

chances de desenvolver um cân-
cer, juntamente com as demais 
doenças associadas à obesidade e 
ao sedentarismo.

é importante destacar que todas 
essas recomendações são igual-
mente válidas para pessoas que 
já tiveram um câncer.

A Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês é uma Instituição Filantrópica Brasileira que desenvolve 
ações integradas de assistência social, saúde, ensino e pesquisa.
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uma manhã ensolarada, crianças animadas e 
muita diversão. este foi o cenário da 1ª edição 
de 2013 da Maratona infantil, em 18 de maio. 
pipoca, algodão-doce e cachorro-quente foram 
oferecidos aos pequenos que participaram do 
evento no Campo de Futebol Society. Ao cruzar a 
linha de chegada, meninos e meninas posaram 
sorridentes para fotos ao lado dos familiares.

Taça Ouro

1º: Almerindo Torres
2º: Joaquim Gomes
3º: Raul Pompeo

Taça de Prata

1º: Vilmar Amaral
2º: João Carlos de Oliveira
3º: Hermenegildo 
Fernandes

Taça de Bronze

1º: Antônio Carlos 
(Carlão)
2º: André Frois
3º: Marcelo Arcinethe

Wagner souza luarte
Atleta destaque e melhor tacada (49 pontos) 

Disputado em Santos (Sp), de 2 a 9 de junho, 
o Campeonato brasileiro e Torneio Nacional 
interclubes de patinação foi especial para atle-
tas do iate.  

No total, 12 atletas representaram nossa ins-
tituição. As patinadoras conquistaram 19 me-
dalhas: três de ouro, quatro de prata, dez de 
bronze e duas de quarto lugar. Cinco iatistas 
concorriam a vagas nas categorias interna-
cionais: Maria Fernanda ribas, Marta ziller, 
Caroline rabelo, Camila Araújo e Marcela 
Mendonça. elas foram convocadas para fazer 
parte da seleção brasileira de patinação, que 
disputará o Campeonato Sul-Americano em 
outubro no Chile.

os atletas do iate Clube de brasília conquistaram pela 12ª vez 
o Torneio Centro-oeste de Clubes de Natação. A disputa, reali-
zada entre 10 e 12 de maio, reuniu mais de 250 nadadores, de 
23 equipes da região, em Cuiabá (MT). os títulos nas catego-
rias juvenil e júnior também fi caram com a nossa instituição.

Veja a relação dos iatistas que foram destaque:

Melhor índice técnico

Hadrian Siqueira: Infantil I
João Pedro Couto: Juvenil I
Leandro David Bressan: Juvenil II
Kamilla Campos Allão: Sênior

Atleta mais efi ciente

João Pedro Couto: Juvenil I
Leandro David Bressan: 
Juvenil II
Caio Paiva: Júnior II

PATINADORAS 
CONVOCADAS PARA 
SELEÇÃO BRASILEIRA

NATAÇÃO DO IATE MANTÉM 
HEGEMONIA NO CENTRO-OESTE 

SINUCA: CLIMA DE 
CONFRATERNIZAÇÃO MARCA TORNEIO

Quase 40 atletas participaram, de 11 a 16 de junho, do 2º Tor-
neio interno de Sinuca. o clima de confraternização prevaleceu 
do início ao fi m da disputa. Confi ra quem foram os campeões e 
o destaque da competição:

MARATONA INFANTIL 
REÚNE FAMÍLIAS
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VOCÊ SABIA? 
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Toda a HistÓria Do iate clUBe De 
BrasÍlia está exposta no Memorial. o local 

reúne Fotos, vÍDeos e escUltUras. 

o Memorial possui uma ala que é reservada para livros DoaDos Por sÓcios. Caso 

algum título seja interessante para o associado que visitar o ambiente, ele pode locar o exemplar e 

levá-lo para casa. 

No total, o Memorial possui Mais De 400 MeDalHas, 540 troFÉUs, 810 
MUltiMÍDias De cDs e DvDs e todas as edições do jornal e revista iate. 

o Memorial foi constrUÍDo eM 2001, mas só foi inaUGUraDo eM 2007, 

com uma galeria de fotos com todos os fundadores, ex-comodoros, beneméritos e presidentes. 

A PriMeira Foto do Clube foi tirada em 30 De aBril De 1960, quando os 

fundadores do iate faziam a escolha do local para as futuras edifi cações.

VOCÊ SABIA? 



Agende uma 

entrevista com a 

melhor assessoria 

esportiva de 

Brasília: a Ápice 

Treinamento Multi- 

Esportivo. Ligue 

para 8185.0002 ou 

8189.3300 e fale  

com nossos 

treinadores.

Sócios do Iate têm 

10% de desconto 

em todos os planos.

www.treinamentoapice.com.br

patrocinadores Ápice:
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o encontro Máster do iate 
(emiate) organizou mais 
um evento de sucesso. 

em maio, um grupo de 31 pessoas 
saiu de brasília rumo à Turquia. 
o objetivo foi conhecer os encan-
tos e um pouco mais da cultura do 
país. entre os participantes, sócios 
e parentes de associados do iate 
Clube de brasília, que puderam 
participar de diversas atividades.

o avião saiu de brasília em 3 de 
maio com destino a São paulo. 
logo depois os passageiros em-
barcaram para istambul, uma 
das mais belas cidades turcas. 
“A ideia de fazer a viagem sur-
giu em julho de 2012. em segui-
da, começamos a procurar par-
cerias com agências de turismo 
e a nos programar para que 
tudo desse certo”, recorda a pre-
sidente do emiate, Maria emília 
rodrigues.

ela defi ne como “uma grande 
surpresa” o fato de que a maior 
parte do grupo conseguiu acom-
panhar tranquilamente o rotei-
ro, que era extenso, e incluir o 
tradicional passeio de balão pela 
Capadócia. “A maioria dos tu-
ristas do nosso grupo pertence a 
melhor idade. A disposição deles 
foi motivadora para todos nós”, 
completa. 

Durante duas sema-
nas, os participantes 
visitaram pontos tu-
rísticos do país, mo-
numentos e igrejas. 
Todas as atividades 
contaram com o au-
xílio de um guia que 
transmitia as informa-
ções em português. 

A iatista zélia pereira 
teve a oportunidade 
de fazer parte desse 
grupo e se mostrou 
satisfeita com tudo o 
que viveu. “eu gostei 
muito da viagem, su-
perou todas as minhas 
expectativas. Sonhava 
em conhecer a Mes-
quita Azul e a Capa-
dócia. o passeio de 
balão foi ótimo e mui-
to seguro. Além disso, 
tive a oportunidade de 

conhecer outras pessoas e isso foi 
muito interessante”, conta. 

Terra dos encantos
Conhecida como a “terra dos en-
cantos”, a Turquia é um país de 
fortes tradições. os homens costu-
mam se cumprimentar com um 
beijo no rosto, o chá é considerado 
a bebida nacional e também é ser-
vido quando a casa recebe visitas. 
A capital da república da Turquia 
é Ancara. entretanto, istambul é 
um dos pontos turísticos mais visi-
tados. A cidade é a única do mun-
do situada em dois continentes: 
uma parte fi ca na europa e a outra 
na ásia. o passeio de balão pela 
Capadócia já é tradicional para to-
dos que vão à Turquia. Mesquitas, 
parques e museus também fazem 
parte dos destinos turísticos. 

Novos destinos
Maria emília rodrigues, presiden-
te do emiate, afi rmou que outras 
viagens serão programadas para 
serem realizadas ainda este ano. 
No entanto, os destinos serão na-
cionais. em breve, novas infor-
mações serão passadas ao quadro 
social. 

Entre os participantes da viagem, sócios e parentes de associados 
do Iate, que conheceram diversos pontos turísticos da Turquia



 Fundada em dezembro de 1981, a Interline Turismo comemora seus 32 anos ofer-
ecendo serviço de qualidade aliado à tecnologia. Nossa empresa tornou-se referência em 
prestação de serviços de turismo personalizado e, atualmente, está presente em quatro 
estados brasileiros e no Distrito Federal. Além disso, disponibiliza um balcão de informações 
no Aeroporto Internacional de Brasilía. Nossa missão é trabalhar com praticidade e excelên-
cia para que o cliente desfrute da satisfação de viajar em sua plenitude.

 Temos como diferencial, e maior trunfo, a qualificação de nossos profissionais. Esses 
são treinados semanalmente para estarem sempre atualizados com o que há de melhor no 
mercado turístico, assim, podendo oferecer aos nossos clientes informações atualizadas e 
de qualidade.
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Valor de cada pacote por pessoa em cabine interna dupla e não inclui taxas.
Liberty Mall - Torre B - Sala 924 - (61) 3962-4000 - Estacionamento gratuito

www.interlineturismo.com.br

Preços por pessoa em apartamento duplo, expressos em dólares americanos convertidos em moeda nacional ao câmbio do dia, fornecido pela operadora. À vista ou
entrada de 25% + taxas e saldo em 5x sem juros no cartão Visa/Mastercard, ou ainda, entrada de 25% + taxas e o saldo em 6X no cheque pré ou boleto bancario

Baixa Temporada 2013

A partir de:      

7X US$ 170
Total US$ 1.190

Inclui:
- Passagem aérea Brasília/Las Vegas/Brasília, voando em classe
econômica;
- Hospedagem de 05 noites no Hotel Luxor;
- Seguro viagem básico;

Baixa Temporada 2013

A partir de:      

7X US$ 247
Total US$ 1.729

Saída: 22/11/13

Entrada de: R$ 171,25

+7X R$ 171,25
Total R$ 1.370

Inclui:
- Aéreo voando TAM, BSB / CGH / BSB;
- Hospedagem de 02 noites com café da manhã no Hotel Pergamon;
- Traslado, Aeroporto / Hotel / Aeroporto + traslados para treino
no sábado e corrida no domingo;
- Kit Interline: Bolsa, camiseta, capa de chuva, Protetor de ouvido.

PACOTES ESPECIAIS
SÓCIO DO IATE

5%
DE DESCONTO
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- Kit Interline: Bolsa, camiseta, capa de chuva, Protetor de ouvido.

PACOTES ESPECIAIS
SÓCIO DO IATE

5%
DE DESCONTO
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C erca de 20 mil pessoas par-
ticiparam em 6, 7 e 8 de 
junho da tradicional Festa 

junina do iate Clube de brasília. 
realizado no estacionamento das 
Churrasqueiras, o evento contou 
com grande diversidade de comi-
das típicas, apresentações de qua-
drilhas e dança country.

Além disso, a festa  ofereceu espa-
ços exclusivos para as crianças, es-
túdio fotográfi co e sorteio de vários 

Animação, boa música e 
ambiente familiar na

Festa Junina 2013
brindes, como diárias em hotéis e 
passagens aéreas. 

As atrações musicais foram um 
sucesso! Na quinta-feira, primeira 
noite do arraial, léo Veloso e Mar-
celo botaram os participantes para 
dançar. os cantores são apontados 
como uma das maiores revelações 
do sertanejo. Músicas de artistas 
como Gusttavo lima, luan Santa-
na e Michel Teló fi zeram parte do 
repertório.

já na sexta-feira, pedro paulo e 
Matheus comandaram a festa. 
Com quase 15 anos de carreira, o 
carisma e o alto astral da dupla 
conquista cada vez mais fãs. em 
2006, lançaram seu primeiro CD: 
Puro Sertanejo. Além dos próprios 
sucessos, os artistas apresentaram 
as clássicas “modas de viola” e 
canções que marcaram gerações.

para fechar a festança, na última 
noite, a banda Forró com Site tocou 
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o tradicional forró pé de serra. o grupo, 
que já se apresentou em vários estados do 
país, é sucesso em brasília. Proibido cochi-
lar, Sala de reboco e Xote das meninas fo-
ram algumas das músicas que levaram o 
público a relembrar bons momentos. 

“A megaestrutura, ambiente familiar, co-
modidade e segurança foram os grandes 
destaques da Festa junina 2013 do iate 
Clube de brasília. Mais uma vez, conse-
guimos realizar um evento de alta quali-
dade, agradável, bastante animado e que 
gerou muitos elogios dos sócios e convida-
dos”, ressalta o comodoro Mario Sergio da 
Costa ramos.

Homenagem à Diamantina
este ano, a Festa junina foi ainda mais 
especial, pois a decoração homenageou 
a cidade de Diamantina (MG), terral na-
tal do ex-presidente juscelino kubitschek, 
patrono do iate. um núcleo cenográfico 
de 18.500 m², com aproximadamente 30 
barracas, foi montado na área do evento. 
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“O Iate sempre surpreende 
o público. Este ano não 

foi diferente. A decoração 
estava impecável, as 

atrações musicais foram 
animadas e a qualidade 
das comidas típicas foi 
excelente. Com certeza 
vamos voltar em 2014”

Maria Clara paiva e Murilo Diniz 

“Todos os anos a gente 
participa da Festa 

Junina. A decoração ficou 
muito bonita. O Estúdio 

Fotográfico também ficou 
bem divertido. ‘Batemos 

foto’ com o Juscelino 
Kubitschek e isso foi legal”

Andressa paiva e Maurício Molina
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“É o terceiro ano que 
venho à Festa Junina. 
Percebi que o número 

de barracas aumentou. 
Sempre observo a 

decoração. Este ano 
parece ‘casinha de 

boneca’. Achei tudo 
muito lindo”

inara Carvalho Cardoso

“A apresentação das 
quadrilhas foi espetacular. 

Eles chamaram o 
público para dançar e a 

interação foi show. Além 
disso, gostei do espaço 

destinado às crianças. É 
muito bom poder trazer 

toda a família”

josé joaquim da Silva júnior
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flashes

iate

u m dos maiores ídolos da Mpb, o cantor joão bosco fez uma apresentação exclusiva 
no Salão Social em 11 de maio. Acompanhado pelo trio formado por ricardo Silveira 
(guitarrista), joão batista (baixo) e kiko Freitas (bateria), o artista emocionou o público 

por cerca de duas horas.

Durante o show, que contou com a presença de mais de 500 pessoas, o cantor apresentou um 
repertório composto por clássicos como Dois pra lá, dois pra cá, Papel Marchê, O bêbado e a equili-
brista, Quando o amor acontece, entre outros. Além disso, joão bosco, que completou 40 anos de 
carreira em 2012, prestou uma emocionante homenagem às mães. 

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

João Bosco canta em 
homenagem às mães



83Julho / agosto de 2013



84 Julho / agosto de 2013

flashes

iate

S ucessos de Noel rosa, Nelson Sargento, paulinho da Viola, zé keti e vários ou-
tros artistas estiveram no repertório de helena pinheiro e banda, que apresen-
taram o show O samba que eu mereço na Quinta Cultural. o evento realizado 

em 23 de maio, na Antiga Sede, contou com a participação de quase 150 pessoas. 

os convidados puderam apreciar diversas delícias e contaram com open bar durante 
todo o evento.

Veja as fotos no www.iatebsb.com.br.

Noite de samba na 
Quinta Cultural
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Espetinhos selecionados e 
embalados a vácuo

Atendemos:
Casamentos;
Lançamentos de imóveis;
Construtoras; 
Aniversários;
Formaturas e muito mais!

Para o seu evento ficar completo,
a Grill & Cia traz para você:
∙Rodízio completo de espetinhos;
∙Assessoria de eventos;
∙Espetinhos no atacado e varejo.

Home Page: www.grillecia.com.br
E-mail: comercial@grillecia.com.br

Vendas no atacado e eventos:
Tel: 61- 4063-8121
Cel: 61- 9231-4749

Vendas no varejo:
DEPÓSITO DE BEBIDAS LAGO SUL
End: QI 15 Bl A Lj 24 - Lago Sul
Tel. 61 - 3248-6937

10 anos de tradição
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“Homenagear 
as mães do Iate 
foi uma grande 

emoção”

JOãO 
BOSCO: 
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revista iate – como nasceu sua paixão pela mú-
sica?

João Bosco – Foi algo bem casual. Minha irmã sem-
pre foi muito ligada à música, era pianista inclusive. 
ela viu que eu pegava no violão todo dia e que eu ti-
nha certo talento e acabou me dando esse instrumento 
quanto eu tinha 12 anos. Se ela não tivesse comprado, 
eu não sei onde é que eu teria arrumado um violão pra 
tocar (risos).

revista iate – nesses 40 anos de carreira, há al-
gum momento mais marcante?

João Bosco – Acho que os momentos mais marcantes 
foram os amigos e parceiros que eu fiz nessa jornada. 
Comecei com Vinícius de Mores em 1967, com quem 
gravei até um samba inédito que vai sair agora no fi-
nal deste ano. Depois o Aldir blanc em 1969, a elis 
regina e o Tom jobim em 1972, que foi meu padrinho 
no disco de bolso. ele gravou Águas de Março no lado A 
e eu gravei o Agnus Sei no lado b. então, essas pessoas 
que eu conheci ao longo da minha carreira se tradu-
zem em momentos marcantes e importantes. eu acho 
que sem essa base que eu tive no início eu nem sei o 
que seria do meu destino.

revista iate – Quais são suas influências?

João Bosco – Tenho várias influências desde menino. 
Naquela época tocava muito rock in roll, eu cantava 
elvis presley. beatles também, uma das primeiras mú-
sicas deles que eu comecei a tocar foi She Loves You. Mas 
depois comecei a ouvir o brasil. Comecei com o violão 
de Dilermando reis. ele esteve em ponte Nova com jus-
celino kubitschek ainda na primeira campanha para 
presidente, no ano de 1955. o álbum Canções praiei-
ras do Caymmi também é minha base. Não posso sair 
de casa sem ele, não faço música sem o Caymmi, jack-
son do pandeiro, Noel e tantos outros.

revista iate – na sua última apresentação em 
Brasília, no teatro nacional, você teceu diversos 
elogios à cidade, idealizada pelo ex-presidente 
Juscelino Kubitschek. você sempre se emociona 
quando vem à capital federal?

“Brasília é espetacular. A 
arquitetura, as pessoas; 

tudo me encanta. É 
sempre muito bom estar 

por aqui. o Iate está 
de parabéns por um 

evento tão especial em 
homenagem às mães. o 
Clube é lindo, um dos 
mais belos que já vi”

C om quatro décadas de carreira, o cantor e compositor João Bosco é responsável por uma das 

mais importantes contribuições para a MPB. O artista foi a principal atração do evento em 

homenagem ao Dia das Mães, realizado em 11 de maio. 

Mineiro de Ponte Nova e filho de pai libanês, João Bosco começou a tocar violão aos 12 anos, incentivado 

por uma família repleta de músicos. Alguns anos depois, ingressou na Escola de Minas, em Ouro Preto, para 

cursar Engenharia Civil. Apesar de não deixar de lado os estudos, dedicava-se sobremaneira à carreira 

musical, influenciado principalmente por gêneros como jazz, bossa nova e tropicalismo. Foi em Ouro Preto, 

em 1967, na casa do pintor Carlos Scliar, que conheceu Vinícius de Moraes, com quem compôs canções 

como Samba do Pouso, O Mergulhador, entre outras.

Antes da apresentação no Salão Social, João Bosco conversou com a Revista Iate sobre sua carreira e 

fez vários elogios ao Iate Clube de Brasília, que definiu como “um dos mais belos” em que já pôde tocar.

João Bosco – Adoro esta cidade. eu ainda me lembro 
do projeto Seis e Meia do pixinguinha, que eu fiz com 
a Clementina de jesus no Teatro da escola parque, em 
1976. brasília é espetacular. A arquitetura, as pessoas; 
tudo me encanta. é sempre muito bom estar por aqui. 
o iate está de parabéns por um evento tão especial em 
homenagem às mães. o Clube é lindo, um dos mais 
belos que já vi.

revista iate – Gostaria de deixar algum recado 
para as mães, que serão as grandes homenage-
adas desta noite?

João Bosco – Sempre que eu ouço aquela música que 
o Agnaldo Timóteo canta com bastante ímpeto “Ma-
mãe, mamãe, mamãe, eu te lembro o chinelo na mão. 
o avental todo sujo de ovo” sinto vontade de pergun-
tar a uma mãe se ela gostaria de começar tudo nova-
mente (risos). Claro que isso é uma brincadeira, mas 
eu acho que nada melhor que aquele pensamento 
popular que diz que “mãe é mãe e não há o que se 
explicar”. Feliz Dia das Mães a todas as sócias do iate 
Clube de brasília!
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pessoas simpáticas e que normalmen-
te estão de bem com a vida. Ainda 

mais quando essas fi guras fazem parte de 
nossa rotina de lazer e descanso. Na Sauna 
do iate Clube de brasília, existe um profi s-
sional que há mais de 27 anos relaxa os as-
sociados com suas massagens especiais. 

o cearense Antônio Caetano de Souza é um 
personagem que já faz parte da história de 
nossa instituição. Casado, pai orgulhoso de 
três fi lhos e avô de dois netinhos, ele é famo-
so por suas massagens e pelo jeito humilde 
e simpático de lidar com as pessoas. 

A experiência e a habilidade com as mãos 
vieram da necessidade de ganhar a vida na 
capital federal. “Cheguei a brasília no ano 
de 1973. Vim atrás de uma vida melhor. Nos 
primeiros anos, trabalhei no Minas brasília 
por oito anos. Depois, fui para uma sauna 
em Taguatinga. Fiquei nesse emprego por 
um ano e nove meses. logo em seguida, o 
gerente da Sauna do iate ligou para meu 
irmão procurando um massagista. ele me 
perguntou se eu tinha interesse na vaga e 
me pediu para ir ao Clube. procurei os res-
ponsáveis pelo setor e desde então estou 
nessa função”, contou.

Depois de tantos anos realizando uma ati-
vidade tão próxima do associado, Antônio 
explica como é sua convivência com as pes-
soas no iate. “Conheci gente demais nesse 
Clube. Aqui é uma empresa excelente para 

Um artista das 
massagens 

se trabalhar. o sócio é muito educado. Todos 
me tratam bem e isso faz com que a gente 
se sinta valorizado”, afi rmou alegre. Durante 
a conversa, nosso massagista de sorriso fácil 
ainda fez questão de ressaltar a importância 
do iate em sua vida. “Foi graças a esse lugar 
que eu consegui vencer em brasília. o iate me 
proporcionou tudo o que eu tenho. Consegui 
criar meus fi lhos trabalhando nessa empresa. 
Nunca vou me esquecer de tudo isso que fi ze-
ram por mim”, lembrou emocionado.  

Sobre os planos para o futuro, Antônio Cae-
tano não pensou duas vezes ao se lembrar de 
um sonho que o acompanha desde que 
chegou à cidade. “Meu sonho é con-
seguir comprar minha casa. estou 
correndo atrás há muito tempo e es-
pero que em breve eu alcance esse 
objetivo. outro plano que eu tenho 
é continuar no iate. Ficarei por aqui 
enquanto eles me aguentarem”, 
brincou.

o iate Clube de brasília sen-
te-se bastante feliz em po-
der homenagear pessoas 
como o senhor Antônio 
Caetano. esse vínculo 
de amizade e compro-
metimento com nos-
sa instituição é o que 
faz dessa equipe de 
colaboradores uma 
das forças da nossa 
instituição.
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F érias é sempre sinônimo de diver-
são no iate Clube de brasília. há 
mais de 30 anos, nossa institui-

ção oferece uma animada opção para 
as crianças que passam o período na 
cidade. promovida todos os anos em 
janeiro e julho, nossa Colônia de Férias 
é a maior e mais completa do Distrito 
Federal.

idealizada pelo benemérito e conselhei-
ro nato humberto Sobral, a primeira 
edição do evento foi realizada em 1979. 
“o comodoro paulo jardim pediu para 
que eu organizasse a primeira Colônia 
de Férias do iate. Com o apoio do co-
mandante renan Apolônio Tavares, na 
época vice-comodoro, aceitei o desafio. 
A recepção dos sócios para o evento foi 
espetacular”, lembra Sobral. outro sócio 
que teve papel importante para o suces-
so da Colônia foi Quintin Antonio Sego-
via. Muito querido pelos frequentadores 
do iate, ele faleceu em julho de 2011, 
vítima de um acidente cardiovascular.  

Com o passar do tempo, surgiram ou-
tras novidades como, por exemplo, os 
passeios externos. Atualmente, a Colô-
nia de Férias do iate Clube de brasília 
está entre as melhores do país e atrai 
cerca de 500 crianças por edição.
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h á quase 15 anos, o iate oferece aos sócios e visitantes o perdidos 
e Achados, um setor no Departamento de operações e logística 
(Dol), localizado próximo ao restaurante do Farol, onde todos 

os pertences esquecidos no Clube estão concentrados. No primeiro semes-
tre deste ano, foram recuperados 1.144 objetos e devolvidos 330.

No local, há itens como roupas, óculos, toalhas, tênis e brinquedos. o 
material que não é resgatado em até três meses é doado para instituições 
de caridade credenciadas. 

o horário de funcionamento do setor é de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h. outras infor-
mações: 3329-8728.

Perdidos e 
Achados
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e-mail: angela@iatebsb.com.br

u m golpe fi cou famoso em brasília: sentado sobre uma mala, no gramado 
de alguma tesourinha, um homem solitário chora. está bem vestido e pa-
rece desesperado. Você, então, se oferece para ajudar. ele lhe conta que foi 

assaltado e precisa de dinheiro para voltar pra casa. Consegue, assim, levar uma 
boa grana enganando gente de bem.

o golpe tem um sucesso adicional porque, geralmente, todos trazemos dentro de 
nós um herói adormecido, louco para salvar vítimas por aí. Sentimos-nos mais 
humanos, mais nobres, mais bonitos assim. Nesse sentido, o golpe do sujeito com 
a mala tem lá suas contrapartidas. e sai até barato.

o problema é que o golpe da vítima pode ser muito mais perigoso – e frequente 
– do que parece. e é bastante pior quando inclui os assuntos do coração. Se eu 
tivesse fôlego, escreveria um livro inteiro de autoajuda sobre isso. porque a quan-
tidade de gente que eu conheço que virou “vítima de uma vítima” não está no 
gibi. precisam de exemplos?

o primeiro caso clássico é do sujeito casado que engambela a amante durante 
anos a fi o. Diz que é infeliz, que o casamento já acabou, que não suporta mais a 
mulher que tem em casa, mas não pode deixá-la, seja por que motivo for. Ainda 
que não use essas palavras, se apresenta como uma “vítima-da-situação”. Alguns 
até chegam a acreditar na mentira que inventam. outros, mais cruéis, fazem pia-
da do assunto durante o futebol de sábado.

Golpe também frequente é o da “vítima da opressão” – esse, normalmente, apli-
cado por mulheres muito mais que por homens.  São aquelas pessoas que jamais 
assumem responsabilidade por qualquer miséria que aconteça na vida delas. por 
que o casamento deu errado? porque o marido era um algoz cruel. por que havia 
se casado com um homem assim? porque tinha traumas de infância, o pai lhe 
tratava mal. por que chifrou o sujeito antes de se separar?  porque se sentia des-
prezada, pouco amada... enfi m, por culpa dele!

e com esse discurso, homens e mulheres seguem pela vida nos seduzindo a todos. 
pobre Fulana, dizemos! Coitado do beltrano! uma pessoa tão boa, mas tão sem 
sorte! o maior perigo dessas vítimas é, porém, o talento que têm de nos transfor-
mar em algozes, quando menos se espera. Não tem autoestima que resista. Como 
explicar para nosso herói interior uma reviravolta dessas?!  

por isso, hoje eu decidi fazer o contrário: despertar, isto sim, minha vilã adormecida. 
o que acha de fazer o mesmo? Vamos guardar nossa generosidade apenas para 
quem não nos peça. Sei que vou ouvir um monte de críticas por essa proposta mas, 
hoje, meu herói ultrajado quer salvar apenas outros ingênuos heróis.  No mais, 
quem quiser “vender” sua dor, que vá se sentar sobre uma mala de tesourinha (que 
é o lugar menos desaforado que lhe posso sugerir por escrito, numa revista).

CuIDADo CoM
A VÍtIMA

Por isso, hoje eu decidi 

fazer o contrário: 

despertar, isto sim, 

minha vilã adormecida. 

O que acha de fazer o 

mesmo? Vamos guardar 

nossa generosidade 

apenas para quem 

não nos peça. Sei que 

vou ouvir um monte 

de críticas por essa 

proposta mas, hoje, 

meu herói ultrajado 

quer salvar apenas 

outros ingênuos heróis”
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