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INVESTIMENTO E LAZER ESTÁ NO CEARÁ.
A MELHOR OPORTUNIDADE DE

LOCALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA, O AQUIRAZ RIVIERA É UM COMPLEXO     

COM GOLF RESORT, MALL PARTICULAR, HOTEL 5 ESTRELAS E TUDO PARA DEIXAR A VIDA MAIS PRÁTICA             

E EXCLUSIVA. DENTRO DESTE CENÁRIO PARADISÍACO ENCONTRA-SE O MANHATTAN BEACH RIVIERA:

MAIS UM SUCESSO DA CONSTRUTORA MANHATTAN. HELIPONTO, ESPAÇO FITNESS, QUADRA DE TÊNIS 

E 200 METROS DE FRENTE PARA O MAR SÃO ALGUMAS QUALIDADES DO EMPREENDIMENTO.     

CONHEÇA AS OUTRAS E SURPREENDA-SE COM UM NOVO CONCEITO DE QUALIDADE DE VIDA.

Projeto Arquitetônico: Daniel & Isidro Arquitetos. Paisagismo: Sérgio Santana. Ambientação de Interiores: Ana Melo e Juliana Melo - 
Interior Designers. Memorial de incorporação registrado em 04/01/2011, sob o R-3 da matrícula 2689 do Cartório Joaquim Pereira – 3º 
Ofício da Comarca de Aquiraz/CE.  Incorporadora: Manhattan Beach Riviera Empreendimento Imobiliário Ltda. Av. Santos Dumont, 2122, 
21° andar, sala 2108, Aldeota, Ed. Manhattan Center – CEP: 60150-161, FORTALEZA- CE. Remax CRECI:17855 - Em atenção à Lei 
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, esclarecemos que as imagens, mobiliários e acessórios constantes neste impresso são 
meramente ilustrativos. As especificações, acabamentos e acessórios serão entregues conforme especificados no Memorial de 
Incorporação do Empreendimento.

101,5M² e 203M²
BANGALÔS DE

PRIVATIVOS

163M² e 81M²
BLOCOS DE

PRIVATIVOS

INFORMAÇÕES: (61) 3033.3429

VISITE
APARTAMENTOS
DECORADOS.Bar tropical | Restaurante | Piscina resort | Tenda zen | Sauna | Fitness

 Solarium | Quadra de tênis | Quadra poliesportiva | E MUITO MAIS.
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Iate Clube de Brasília

CARTAS

Envie sua contribuição para a seção Cartas. 
Os e-mails devem ser encaminhados para 

comunicacao@iatebsb.com.br. Você também pode 
curtir e comentar nossa página: www.facebook.

com/iatebsb. Os textos selecionados serão 
publicados neste espaço.

Revista TOP
O Iate é um clube TOP, o melhor de Brasília, 
sem dúvidas. A Revista acompanha o alto 
nível de qualidade da instituição criada por 
Juscelino Kubitschek para ser “a sala de visi-
ta da nova metrópole”.

Gleide Menezes

Ações simples que geram satisfação
Recebi hoje (26 de outubro) um cartão me parabenizando pelo dia do meu 
aniversário... Adorei! Trata-se de uma ação simples que gera satisfação. 
Obrigado a todos os envolvidos.

Ângelo Ávila

Show de bola
É de extrema impor-
tância a produção 
de matérias sobre os 
jovens atletas do Iate. 
Além do incentivo a 
eles, também é legal 
para a história do 
nosso Clube. Aqui já 
“nasceram” muitos 
campeões e, certa-
mente, muitos outros 
ainda virão.

Monique Alvarenga

Nosso Clube merece
O Iate Clube de Brasília, uma das melhores opções de lazer da capital fede-
ral, merece uma publicação tão especial como esta. A Revista é nota 10 e 
todos os profissionais que fazem parte da equipe estão de parabéns!

Fabíola Amorim Gurgel

Adoro tudo no Iate
Adoro o Clube, as pessoas, o verde, a Revista 
Iate. Tudo aqui é maravilhoso e me encanta 
cada vez mais. Que venham mais 53 anos de 
muita alegria!

Adriana Jalouse
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Mario Sergio da Costa Ramos
comodoro@iatebsb.com.br

DIRETORCONSELHO FUNDADORES

HONORÁRIOS

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

Juscelino Kubitschek de
Oliveira (Patrono)
Adeildo Viegas de Lima
Agnello Paz Sobreira
Aloysio de Carvalho Silva
Aluizio Alves
Álvaro Alberto de Araujo Sampaio
Antônio Augusto Barcellos da Cunha
Armando Leite Rolemberg
Armando Ribeiro Falcão
Carlos Murilo Felício dos Santos
Carlos Quadros
Cesar Prates
Dilermando Silva
Eloysio de Carvalho Silva
Francisco Monteiro de A. Filho

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

EX-COMODOROS

Comodoro
Mario Sergio da Costa Ramos

1º Vice-Comodoro
Maurílio Santinello

2º Vice-Comodoro
Newton Ferreira da Silva Marques

DIRETORES

Administrativo e Recursos 
Humanos
André Ruelli

Cultural
Raul Prates Pinheiro Filho

Engenharia
Gustavo M. Salomon de Faria

Esportes Coletivos
Ubirajane Andrade

Esportes Individuais
Antônio Augusto P. Pinheiro

Esportes Náuticos
Márcio Rodovalho

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
Denisar Silva de Medeiros

Social
Maria Auxiliadora Calandrini Tuma

VICE-DIRETORES 

Academia
Alexandre Carlos Ferreira da Silva

Administrativo de Academia
Halmélio Alves Sobral Neto

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

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
Paulo Vanzeto

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).

O s momentos de despedida são sempre difí-
ceis, mas também nos permitem fazer uma 
refl exão do quanto caminhamos. Fora qua-

tro anos de muito trabalho, dedicação e a certeza de 
que deixamos um legado de transparência, seriedade 
e amor ao Iate Clube de Brasília. 

Apesar de ser uma mensagem de despedida, a sensa-
ção não poderia ser outra senão a de felicidade. Afi -
nal, mesmo diante de tantos desafi os, esse período à 
frente da Comodoria fi cará marcado em nossas me-
mórias para sempre. E não poderia ser diferente, pois 
nessa curta história, tivemos a honra de representar 
uma das maiores instituições de lazer do país. E isso 

é motivo de orgulho para todos que estiveram co-
nosco nessa caminhada. 

Foram muitas reuniões, eventos, obras, pro-
blemas e soluções encontradas nas situações 

mais adversas. Mas o melhor de tudo foi po-
der contar com um grupo fi el que sempre 

esteve comprometido. Aos diretores que 
passaram por aqui, meu muito obrigado. 
Com vocês, aprendi lições importantes, 
conquistei vitórias e pude evoluir como 
pessoa e profi ssional. Sem o apoio dos 
senhores, nosso projeto de moderniza-
ção do Iate Clube de Brasília não seria 
possível. 

Lembramos ainda do empenho e deter-
minação dos integrantes do Conselho 
Deliberativo das gestões 2009-2011 e 
2011-2013. Eles tiveram papel decisi-

vo para o sucesso do nosso Clube. Além dos Conselhos 
Diretor e Deliberativo, tive a felicidade de trabalhar 
com uma equipe de funcionários espetacular. Nesse 
período, conheci pessoas maravilhosas que ajudaram 
de maneira efetiva no crescimento do Clube. Alguns 
deles se tornaram amigos, outros passaram a ter mi-
nha admiração. Todos fi carão cinzelados em meu cora-
ção, pois a boa convivência merece ser respeitada. Aos 
inúmeros colaboradores que trabalharam por um Iate 
melhor, meu eterno agradecimento. Também deixo re-
gistrado um agradecimento especial à minha família, 
que ao longo desses quatro anos compreendeu minhas 
ausências em momentos de lazer e convívio social em 
prol do Iate Clube de Brasília.

Para fechar essa mensagem, não posso deixar de me 
lembrar do quadro social. Sempre acreditei que o segre-
do do nosso êxito esteve ligado ao apoio recebido pelos 
sócios. Nossa porta esteve aberta durante todos esses 
anos para recebê-los. Tentamos administrar nosso que-
rido Iate de acordo com a vontade da maioria. Por isso, 
tenho a segurança em afi rmar que o nosso Clube está 
com a cara do associado. Esperamos que os bons ven-
tos continuem soprando em nossa direção, pois nossa 
tripulação ainda tem um longo trajeto a ser percorrido. 
Obrigado e sucesso ao Iate nas próximas gestões!

é motivo de orgulho para todos que estiveram co-
nosco nessa caminhada. 

Foram muitas reuniões, eventos, obras, pro-
blemas e soluções encontradas nas situações 

mais adversas. Mas o melhor de tudo foi po-
der contar com um grupo fi el que sempre 

esteve comprometido. Aos diretores que 
passaram por aqui, meu muito obrigado. 
Com vocês, aprendi lições importantes, 
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PRESIDENTE: 
Geraldo Brindeiro

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

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

COMISSÃO FISCAL

Vilmar Amaral de Oliveira (Presidente), Henrique Sa-
muel Ponte Alencar e Murilo Santos Lobato.

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

BENEMÉRITOS

Álvaro Alberto Sampaio, Amauri Serralvo, Carlos Nas-
cimento, Ennius Marcus de Moraes Muniz, Fernando 
Boani Paulucci, George Raulino, Gerson de Sousa 
Lima, Hely Walter Couto, Humberto Carlos Sobral Bar-
reto Corrêa, José Galbinski, Léo Sebastião David, Luiz 
Carlos Garcia Coelho, 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 Sou-
za Clementino, Darione Nunes Cardoso, David Augusto de 
Avelar, Ednaldo Mesquita de Carvalho, Filinto Figueiredo 
Pacheco, Frederico Henrique Viegas de Lima, Flávio Silva 
Palma Lima, Francisco Yida, João Carlos de Castro Roller, 
João Ferreira da Silva Júnior, João Rodrigues Neto, João 
Wellisch, Lucas de Oliva Antunes, Luiz Augusto Almeida 
de Castro, Luiz Alberto Ferreira Castilho, Luiz Carlos Gar-
cia Coelho, Luiz Napoleão da Silva Brito, Manoel Henrique 
Pessoa, Mário Roberto Trompowsky do Amaral, Mauro 
Diniz Brumana, Omar José da Silva Júnior, Paulo Roberto 
de Moraes Muniz, Pedro Aurélio Rosa de Farias, Pedro Vi-
tor Mafra, Roberto Baptista, Roberto de Castro Almendra, 
Roberto Velloso, Ronald Starling Soares e Sílvio Henrique 
Marinho de Castilho.

CONSELHEIROS EFETIVOS

Alberto Godoy Garcia Coelho, Álvaro José Lindoso Veiga, 
Ana Marly de Melo Rodrigues, André de Azevedo Macha-
do, André Ruelli, Antônio Augusto Pinto Pinheiro, Cláudio 
Teixeira Gontijo, Daniel Carsalade Queiroga, Dennis Luiz 
Albuquerque de Seixas, Everaldo Maia, Fernando Pessoa 
Guerra, Gastão de Bem, Geraldo Brindeiro, Henrique Sa-
muel Ponte Alencar, Hudson Pereira de Souza, Jeremias 
Cezar Júnior, José Agamenon de Andrade Lima, José Olím-
pio Filho, Josias Ferreira Leite Júnior, Julien Machado da 

Silva Dutra, Júlio Cesar Itacaramby, Leandro de Olivei-
ra, Luciano Gonçalves de Souza Carvalho, Luiz André 
Almeida Reis, Luiz Antônio Cruvinel Gordo, Marcus 
José Reis Câmara, Maria Emília Rodrigues da Cunha 
Viana, Mário Oswaldo Gomes da Silva, Murilo Santos 
Lobato, Paulo Sérgio Costa Correia, Paulo Sérgio Ho-
landa de Araújo, Ronei Souza de Machado, Sérgio Ro-
berto Müller, Silvério Francisco de O. Rosenthal, Vilmar 
Amaral de Oliveira, Virgínia Maria Jorge, Ubirajane An-
drade, Vilma Del Lama, Vitório Augusto de Fernandes 
Melo e Yordan Cirilo.

SUPLENTES DE CONSELHEIRO

Valter José Coser, Dorival Alves de Sousa, Vicente Au-
gusto 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 Brasília.

No mês de setembro, não houve reuniões do 
Conselho Deliberativo tendo em vista o início da cam-
panha eleitoral nas eleições gerais para a Comodoria e 
para o Conselho Deliberativo.

No dia 8 de outubro, foi instalada a Assembleia Geral a 
partir das 9 horas, tendo início o processo de votação às 
11 horas, estendendo-se até às 21 horas. Terminada a 
votação e apurados os resultados, verifi cou-se a eleição 
da Chapa 600 – Rumo Certo para o Conselho Delibe-
rativo, tendo havido, contudo, empate entre a Chapa 
11 –  Novos Tempos e a Chapa 22 – Sou + Iate para a 
Comodoria.

Diante da inédita situação relativa à eleição para a Co-
modoria, houve divergência entre o Presidente da As-
sembleia e demais Integrantes da Comissão Eleitoral, 
tendo sido a questão levada a juízo, mediante ação ju-
dicial proposta pelos candidatos da Chapa 11 contra o 
Iate, iniciada em 24 de outubro e em andamento. 

Houve ainda Reunião Extraordinária do Conselho 
Deliberativo no dia 22 de outubro, na qual foram 
aprovados pelo Colegiado os nomes do Ex-Presidente 
Amauri Serralvo e do Conselheiro Nato e Ex-Vice-
-Comodoro Luiz Carlos Garcia Coelho para receberem 
Títulos Honoríficos de Beneméritos, nos termos dos 
pareceres das Comissões designadas pela Presidência. 
As propostas de concessão dos títulos foram feitas, res-
pectivamente, para o primeiro pela maioria absoluta 
do Conselho Diretor e para o segundo por, no mínimo, 

trinta por cento dos titulares do Conselho Deliberativo 
(Estatuto, art.22, § 1º). Sessão Solene para a entrega dos 
referidos títulos bem como das Medalhas do Mérito Iate 
foi marcada para o dia 5 de novembro.

Finalmente, devo encerrar. Há dois anos, no dia 
15 de novembro de 2011, assumi a Presidência do 
Conselho Deliberativo tendo sido eleito pelos meus 
pares. Agradecemos mais uma vez aos nossos queridos 
associados pela nossa eleição para o Biênio 2011/2013 
e aos Nobres Conselheiros pelo excelente trabalho rea-
lizado, especialmente aos membros da Mesa Diretora e 
aos que participaram de importantes Comissões, como 
a Comissão Fiscal, a de Orçamento e a de Obras, dentre 
outras, contribuindo de maneira signifi cativa e decisiva 
para as realizações que tanto engradeceram o nosso 
querido Iate neste período.

Saúdo os caríssimos membros da família iatista, 
renovando-lhes meus sinceros agradecimentos e 
ainda, em especial, aos dedicados servidores do 
nosso Clube, fazendo votos de que o nosso querido 
Iate continue a merecer o reconhecimento pela 
Confederação Brasileira de Clubes – como 
ocorreu em 2013 – como um dos melhores 
Clubes do Brasil. Meu cordial abraço.

Geraldo Brindeiro
conselhodeliberativo@iatebsb.com.br
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B
RASÍLIA É UMA CIDADE DIFERENCIADA EM VÁRIOS ASPECTOS. ALÉM DA 

ARQUITETURA ARROJADA, A CAPITAL IDEALIZADA PELO EX-PRESIDENTE 

JUSCELINO KUBITSCHEK, PATRONO DO IATE, SE FORMOU A PARTIR DA MISTURA 

DE VÁRIAS CULTURAS. GENTE DE TODOS OS LUGARES DO PAÍS SE REUNIU NO PLANALTO 

CENTRAL PARA CONSTRUIR UMA CIDADE QUE EM POUCO TEMPO GANHARIA IDENTIDADE 

E PERSONALIDADE PRÓPRIAS. OUTRA CARACTERÍSTICA MARCANTE DE BRASÍLIA É A SUA 

HISTÓRIA, QUE AINDA HOJE PODE SER CONTADA DIRETAMENTE PELOS PERSONAGENS 

QUE VIVERAM E PARTICIPARAM DE SEU PROCESSO DE CRIAÇÃO. 

NESTA EDIÇÃO, TIVEMOS A OPORTUNIDADE DE CONVERSAR COM UMA DAS PESSOAS 

QUE VIVENCIOU TODA A CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA. O MINEIRO JAIRO VALLADARES 

PINTO DEIXOU A CIDADE DE BOM DESPACHO E FOI PARA BELO HORIZONTE ESTUDAR. 

ADVOGADO E PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, JAIRO NÃO IMAGINAVA QUE SAIRIA DA 

CAPITAL MINEIRA PARA FAZER PARTE DE UMA HISTÓRIA QUE IRIA MUDAR PARA SEMPRE 

SUA VIDA. LOGO NO INÍCIO, CONHECEU O IATE CLUBE DE BRASÍLIA E SE APAIXONOU POR 

ESSE ESPAÇO CRIADO PARA RECEBER OS NOVOS MORADORES DA CIDADE. PASSADO MAIS 

DE MEIO SÉCULO DESDE SUA CHEGADA, ELE É ATUALMENTE O SÓCIO MAIS ANTIGO DO 

CLUBE E UM DOS GRANDES ADMIRADORES DESTE CENTRO DE LAZER E ESPORTE CRIADO 

NO CENTRO DA NOVA CAPITAL FEDERAL. O ILUSTRE IATISTA INGRESSOU NO QUADRO 

SOCIAL EM 19/10/1960.

ATUALMENTE COM 81 ANOS, CASADO E PAI DE QUATRO FILHAS, ESSE MINEIRO DE FALA 

TRANQUILA CONTOU UM POUCO SOBRE SUA CHEGADA À CAPITAL, AINDA EM FORMAÇÃO, 

E SOBRE OS MOTIVOS QUE O FIZERAM SE ASSOCIAR A NOSSA INSTITUIÇÃO. FOI UMA 

CONVERSA AGRADÁVEL E QUE MOSTRA AS OPINIÕES DE UM PIONEIRO APAIXONADO 

PELA CIDADE QUE VIU NASCER E, PRINCIPALMENTE, PELO IATE CLUBE DE BRASÍLIA.

Um personagem 
da história iatista
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Revista Iate – Como foi a sua 
chegada à cidade e quais os mo-
tivos que o levaram a se aventu-
rar na nova capital? 

Jairo Valladares – Eu vim para Bra-
sília em 1959. Em Belo Horizonte, tra-
balhava com comunicação e por isso 
fui convidado a participar de um pro-
jeto importante na nova capital. Tra-
balhei na implantação dos veículos 
de comunicação dos Diários Associa-
dos, que mais tarde seriam chamados 
de Correio Braziliense e TV Brasília. 
Na ocasião, eu era o gerente da cons-
trução dos prédios que abrigariam 
os novos veículos. A adaptação não 
foi problemática. Afinal, a presença 
de mineiros era grande. Em alguns 

momentos nos sentíamos em casa, 
pois tínhamos uma grande comuni-
dade de Minas Gerais trabalhando 
em nosso projeto. Chegamos antes de 
tudo e tínhamos de correr. Na reali-
dade, tínhamos que seguir o “ritmo 
Brasília”, pois aqui tudo era feito com 
muita rapidez. Para se ter uma ideia, 
em apenas um ano nós construímos 
os prédios da TV e do Jornal. Todos os 
projetos de Juscelino eram feitos para 
ontem. O ritmo da construção fazia 
parte do ritmo da cidade. No caso dos 
veículos de comunicação, a pressa 
era ainda maior, pois o Correio e a 
TV Brasília deveriam estar prontos 
para fazer a cobertura da inaugura-
ção da cidade. Eles já deveriam es-

tar operando normalmente e isso foi 
muito complicado. Mas felizmente 
eles fizeram a cobertura e todas as 
emissoras filiadas à rede Tupi trans-
mitiram o evento.  

Revista Iate – E como começou a 
sua história com o Iate?

Jairo Valladares – O Iate, já em 
sua inauguração, era o melhor clube 
de Brasília. Quando me associei ao 
Iate, ele ainda não estava completo. 
Mas mesmo assim foi o primeiro clu-
be a iniciar um projeto muito boni-
to. Havia pessoas querendo fazer um 
centro de lazer à altura da nova capi-
tal. As pessoas que estavam à frente 
da administração eram todas de bom 
nível. O comodoro na época era o 
Silvio Pedroza. Ele era do Rio Grande 
do Norte e fazia parte da Casa Civil 
da Presidência da República. Silvio 
foi uma pessoa dinâmica. O relacio-
namento inicial com as pessoas do 
Clube foi bem fácil. Não tivemos difi-
culdades em escolher o Iate. Foi uma 
escolha natural. 

Revista Iate – Durante todos es-
ses anos, como foi para o senhor 
ser sócio do Clube?

Jairo Valladares – Desde o início 
foi especial. O Iate reuniu em seu 
corpo associativo pessoas especiais e 
de excelente nível. Sempre foi e sem-
pre será o melhor clube de Brasília. 
Soma-se a isso o fato de que desde a 
fundação houve uma preocupação 
com o desenvolvimento das ativida-
des esportivas e qualidade das insta-

“O Iate reuniu em seu corpo 
associativo pessoas especiais e de 

excelente nível. Sempre foi e sempre 
será o melhor clube de Brasília. 

Soma-se a isso o fato de que desde 
a fundação houve uma preocupação 

com o desenvolvimento das 
atividades esportivas e qualidade 

das instalações”
Jairo Valladares Pinto
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lações. A parte náutica, das piscinas, a área esportiva, a 
sede, enfim, tudo isso foi implantado muito rápido. Como 
a minha atividade profissional me tomava muito tempo, 
não tive condições de exercer cargos diretivos no Iate. Con-
tudo, tinha bom relacionamento com os comodoros e com 
os sócios. Durante minha trajetória, tive a felicidade de 
ver a vela iatista crescer muito. Para mim, ser sócio do Iate 
sempre foi um grande prazer e sinônimo de sucesso.

Revista Iate – Existe algum fato interessante que o 
senhor teve a oportunidade de vivenciar no Iate? 
Qual foi a maior mudança do nosso Clube?

Jairo Valladares – Uma coisa que sempre me chamou 
a atenção no Iate foi a sua área verde. A partir da ini-
ciativa do coronel Henning e de tantos outros associados, 
como o ex-comodoro Hely Walter Couto, o Iate começou a 
se transformar em um local aprazível, com preocupação 
e consciência ambiental. O fato é que, ao longo de sua 
história, o Iate se transformou em um local arborizado e 
cheio de verde. Todos aqueles que podiam se associar ti-
nham interesse em fazer parte dessa comunidade. E muito 
disso se deu em virtude da área verde que se criou no Iate. 
Os associados conseguiram montar no meio da cidade um 
local com muitas instalações, mas, acima de tudo, rodea-
do de natureza. Esse paraíso foi se formando ao longo dos 
anos e eu sou uma das pessoas que tiveram o privilégio de 
acompanhar essa transformação. 

Revista Iate – Sabemos que o senhor e sua família 
ainda frequentam o Iate. Em sua opinião, qual a 
diferença do Clube de hoje com o do passado? 

Jairo Valladares – Nunca deixei de frequentar o Iate. O 
começo foi marcado por uma relação mais íntima entre 
os sócios. Na época, não tínhamos tantas pessoas. Com o 
tempo, o Iate foi crescendo e hoje isso mudou. Temos um 
Clube grande e sempre muito movimentado. Até em razão 
da minha idade, eu não acompanho tanto as atividades 
do Clube. Os comodoros de hoje se atualizaram e com isso 
o Iate foi ganhando novos espaços. Eles modernizaram as 
instalações e elevaram a instituição a outro patamar. Em-
bora não frequente tanto, eu me sinto bem quando estou 
no Iate de hoje. Mesmo não me relacionando com tantas 
pessoas, ainda temos um bom ambiente. O Clube está em 
um bom caminho. Ele buscou se atualizar, mas sem se des-
viar de sua missão inicial, que sempre foi a boa convivên-
cia entre os sócios.

Revista Iate – Qual o lugar no Iate mais interessan-
te para o senhor? 

Jairo Valladares – O meu lugar preferido fica próxi-
mo à Sede Social, embaixo da Pérgola. Esse era o ponto 
de encontro de muitos associados. Minha esposa muitas 
vezes brigava comigo por ficar horas batendo papo e me 
divertindo com os amigos (risos). Brincadeiras à parte, esse 
lugar eu guardo com muito carinho na minha memória, 
pois passei bons momentos com pessoas queridas.  

Revista Iate – Para finalizar, como o senhor imagi-
na o Iate no futuro? É possível fazer boas previsões 
para os próximos anos? 

Jairo Valladares – Tenho uma visão otimista sobre o Iate 
Clube de Brasília. Se no começo as coisas foram mais difí-
ceis, com tantas áreas sendo criadas e poucos recursos, hoje 
a situação é mais favorável. Para o Clube ampliar suas ati-
vidades atualmente, ele terá um caminho mais fácil, pois 
a sua arrecadação permite esse crescimento. Os comodoros 
do futuro terão um caminho de asfalto e sem buracos a ser 
trilhado (risos). O tempo fará muito bem ao Iate!

Jairo Valladares Pinto

“O fato é que, ao longo 
de sua história, o Iate 

se transformou em 
um local arborizado e 
cheio de verde. Todos 

aqueles que podiam se 
associar tinham interesse 

em fazer parte dessa 
comunidade. E muito 

disso se deu em virtude 
da área verde que se 

criou no Iate”

A busca pelo sócio mais antigo do Iate não incluiu fundadores, conselheiros natos, 
beneméritos, ex-presidentes do Conselho Deliberativo e ex-comodoro.



 

 Cuidar de pessoas, nos momentos mais 
frágeis da vida. Este era o sonho da estudante de 
�sioterapia, Tatiana Rodrigues. Em 2003, ao abrir 
sua clínica, ela começou a torná-lo realidade. E 
logo a pro�ssional adotou uma �loso�a de tra-
balho desa�adora: usar sua quali�cação como 
instrumento de melhoria da qualidade de vida 
dos pacientes.  
 
 E 10 anos depois, muitas foram as 
pessoas que, a partir de um tratamento perso-
nalizado, começaram a reconstruir suas vidas e, 
conseqüentemente, sua autoestima. O protocolo 
de atendimento foi implantado para conhecer o 
estilo, a personalidade, os desejos e as limita-
ções de cada paciente. A partir de suas histórias, 
cada um é tratado como um indivíduo capaz de 
superar as di�culdades impostas por alguma en-
fermidade ou mesmo retomar as atividades após 
intervenções estéticas. 
 
 A Clínica de Fisioterapia Tatiana Ro-
drigues é especializada em �sioterapia dermato 
funcional, com ênfase na drenagem linfática pré 
e pós operatória. “Só para descomplicar, a dre-
nagem linfática é método �sioterapêutico de 
massagem altamente especializado, feito com 
pressões suaves, lentas, intermitentes e relaxan-
tes, que seguem o trajeto do sistema linfático. 
Traz vários benefícios, como redução de incha-
ços pós-operatórios, retenção de líquidos, entre 
outros. Ao mesmo tempo ela regenera a defesa 
dos tecidos, aumentando eliminação de toxinas. 
Ela devolve o equilíbrio ao organismo. Melhora 
a circulação”, a�rma Dra. Tatiana Rodrigues. Com 
a drenagem linfática, o paciente pode voltar a 
sua vida normal, além de restabelecer o funcio-
namento adequado de seu sistema imunológico.  
Muitos pacientes sequer têm conhecimento de 
que a drenagem existe e pode ser aplicada com 

qualidade de vida melhorou bastante. Me livrei 
das meias compressivas. Não sinto mais inchaço 
e faço sessões de drenagem semanais. 

 
 
 Em julho de 2012 recebi o diagnós-
tico. É um momento que a gente não esquece. 
Mas logo depois disso, a única forma de lidar 
é enfrentar e realizar o tratamento da melhor 
maneira possível. Fiz mastectomia bilateral, o 
câncer de mama era de origem genética. Havia 
um histórico familiar, meu pai teve e avó pater-
na tiveram câncer de mama. Tive que de retirar 
os linfonodos.  Mas tudo deu certo. Hoje, meus 
médicos me dizem que a cura vem dos remédios 
e da atividade física. E eu comprovei que a drena-
gem aliviou os efeitos das cirurgias e me garan-
tiu uma vida normal, livre de inchaço nos braços. 
Eu faço até musculação!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No dia mais feliz da minha vida, quan-
do meu �lho se formou na UnB, recebi a notícia. 
Era câncer mesmo. Fiz o tratamento em São Pau-
lo, mastectomia, quimioterapia e radioterapia. 
Pacote completo. Meus médicos de lá indicaram 
a drenagem linfática. Meu médico daqui indicou 

imenso sucesso. Alguns relatos são mesmo co-
moventes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Faço drenagem aqui na Clínica há 8 
anos. Comecei imediatamente depois de fazer a 
retirada do câncer de mama, com esvaziamen-
to axilar. A gente �ca muito frágil, com medo 
mesmo. O impacto do diagnóstico é devastador. 
Depois do tratamento, tudo o que a gente pre-
cisa é alguém que nos ouça, que nos entenda e 
que nos trate com delicadeza. E esta é a palavra, 
delicadeza. A delicadeza da Dra. Tatiana me con-
quistou. Com a drenagem não desenvolvi linfe-
dema, ou seja, não houve inchaço do meu braço. 
Hoje, vivo uma vida absolutamente normal. Faço 
drenagem preventiva uma vez por mês. A vida 
seguiu. Eu consegui.

 Nasci com linfedema, minhas pernas 
estavam constantemente inchadas. Engravidar 
seria um risco, mas eu estava disposta a correr 
esse risco. Era meu sonho, ter uma família. En-
tão, engravidei e fui fazer a drenagem linfática 

a Clínica e eu vim. Faço drenagem há três anos, 
de 15 em 15 dias. Não tenho linfedema, viajo de 
avião sem problemas.

 O princípio de todo o trabalho de-
senvolvido na Clínica é resgatar o bem estar do 
paciente. Leva-se em conta o estilo de vida, a 
alimentação, a relação entre tempo de resposta 
ao tratamento e o trabalho do paciente. “O aten-
dimento é personalizado porque eu preciso co-
nhecer o corpo de cada paciente. Por isso o tem-
po de cada sessão depende do que o indivíduo 
necessita. O tempo é determinado pelo processo 
corporal como um todo. E tudo é pensado para 
dar autonomia ao paciente, para que ele retome 
a vida com o corpo são.”, a�rma Dra. Tatiana Ro-
drigues. Os planos para os próximos 10 anos já 
estão traçados: formar uma equipe multidiscipli-
nar, com psicólogos e nutricionistas para otimi-
zar os efeitos bené�cos da drenagem linfática.

na Clínica Tatiana Rodrigues. Antes da gravidez es-
tava correndo e fazendo dieta. Perdi 10 kg! O meu 
endocrinologista mandou perder peso. Sem o 
linfedema eu tenho uma vida ótima. Eu faço con-
trole do linfedema com drenagem e kinesio (ver 
quadro). Estou pronta para correr atrás da vida e 
do meu �lho, que deve nascer em fevereiro.

 
 Dia 24 de dezembro, véspera de Natal. 
Eu estava fazendo a ceia quando aconteceu a ex-
plosão. O botijão de gás foi pelos ares e eu �quei 
com 42% do meu corpo queimados, com ênfase 
no rosto, braços e pernas. Muitas cicatrizes, o tra-
tamento foi a longo prazo. Fiz �sioterapia cicatri-
cial e drenagem linfática. No meu caso, ela serviu 
para drenar as toxinas que vieram com as quei-
maduras e melhorar a circulação. Fiz durante um 
ano e meio, com muita paciência, persistência e 
entrega ao tratamento. A Dra. Tatiana me atendia 
no escuro, não podia ver luz.  Contei com o apoio 
da minha família, depois da fase crítica, ia a res-
taurantes, ia ao mercado, usando máscaras e lu-
vas. Queria, de verdade, voltar a minha vida. Estou 
viva e muito bem. Fiz uma operação plástica, para 
tirar umas cicatrizes, e retomei a drenagem. Hoje, 
eu me olho no espelho e tenho orgulho de mim.   

 
 
 Tive câncer de mama, foi curado. Tive 
também de útero, e por isso desenvolvi linfede-
ma nas pernas. Apesar disso vivo uma vida muito 
ativa. Minha agenda de trabalho é intensa, nasci 
para ser médica. Adoro minha pro�ssão. E é por 
isso que eu acredito que o tratamento adequado 
com um pro�ssional quali�cado faz toda a dife-
rença. Na Clínica, faço drenagem e kinesio. Co-
mecei há um ano e meio e, de lá para cá, minha 

“Nos momentos de fragilidade é que a 
gente descobre a nossa força.”

Mara Lúcia Borges, empresária, 48 anos

“Minha família me deu forças. É preciso 
ter esperança, sempre.”

Eride Caires, aposentada, 66 anos

“Meu histórico era difícil. Mas o que é 
fácil na vida?”

Dra. Eleuza Myriam, médica, 65 anos

“Eu adoro estar de bem com a vida. 
Minhas marcas são meu sorriso e minha 

vontade de conhecer o mundo.”
Thaiz Iwata, aposentada, 59 anos

“Lutei e venci por eles: tenho marido e 
três �lhos maravilhosos.”

Sancia Ferrari, analista de comércio 
exterior, 38 anos.

“Meu sonho era ter um �lho. Mas o 
inchaço das pernas complicava tudo.”

Renata Fleury, advogada, 41 anos

 Kinesio Taping é uma banda-
gem elástica terapêutica, que simula 
características da pele humana. Fornece  
tratamentos a pacientes de qualquer 
idade  e em diferentes  condições. O ob-
jetivo é garantir um efeito analgésico, 
inibindo ou facilitando a contração mus-
cular, conforme o caso. É capaz de esta-
bilizar as articulações e ajudar o sistema 
linfático. 
 Pode ser usada em conjunto 
com outras terapias, tais como cinesiote-
rapia, cromoterapia, acupuntura, hidro-
terapia, terapia manual, entre outras. 
É um recurso terapêutico que auxilia o 
músculo e outros tecidos  a reconquistar 
o equilíbrio.

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA TATIANA RODRIGUES
10 ANOS DE HISTÓRIAS DE SUPERAÇÃO

INFORME PUBLICITÁRIO

Endereço: SEP SUL 710/910, Ed Centro Clínico 
Via Brasil torre A/B, sala 525
Tel.: (61) 3442-8175
tatyrodrigues@gmail.com
facebook/tatianarodrigues�sioterapia

Dr. Tatiana Rodrigues
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na tiveram câncer de mama. Tive que de retirar 
os linfonodos.  Mas tudo deu certo. Hoje, meus 
médicos me dizem que a cura vem dos remédios 
e da atividade física. E eu comprovei que a drena-
gem aliviou os efeitos das cirurgias e me garan-
tiu uma vida normal, livre de inchaço nos braços. 
Eu faço até musculação!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No dia mais feliz da minha vida, quan-
do meu �lho se formou na UnB, recebi a notícia. 
Era câncer mesmo. Fiz o tratamento em São Pau-
lo, mastectomia, quimioterapia e radioterapia. 
Pacote completo. Meus médicos de lá indicaram 
a drenagem linfática. Meu médico daqui indicou 

imenso sucesso. Alguns relatos são mesmo co-
moventes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Faço drenagem aqui na Clínica há 8 
anos. Comecei imediatamente depois de fazer a 
retirada do câncer de mama, com esvaziamen-
to axilar. A gente �ca muito frágil, com medo 
mesmo. O impacto do diagnóstico é devastador. 
Depois do tratamento, tudo o que a gente pre-
cisa é alguém que nos ouça, que nos entenda e 
que nos trate com delicadeza. E esta é a palavra, 
delicadeza. A delicadeza da Dra. Tatiana me con-
quistou. Com a drenagem não desenvolvi linfe-
dema, ou seja, não houve inchaço do meu braço. 
Hoje, vivo uma vida absolutamente normal. Faço 
drenagem preventiva uma vez por mês. A vida 
seguiu. Eu consegui.

 Nasci com linfedema, minhas pernas 
estavam constantemente inchadas. Engravidar 
seria um risco, mas eu estava disposta a correr 
esse risco. Era meu sonho, ter uma família. En-
tão, engravidei e fui fazer a drenagem linfática 

a Clínica e eu vim. Faço drenagem há três anos, 
de 15 em 15 dias. Não tenho linfedema, viajo de 
avião sem problemas.

 O princípio de todo o trabalho de-
senvolvido na Clínica é resgatar o bem estar do 
paciente. Leva-se em conta o estilo de vida, a 
alimentação, a relação entre tempo de resposta 
ao tratamento e o trabalho do paciente. “O aten-
dimento é personalizado porque eu preciso co-
nhecer o corpo de cada paciente. Por isso o tem-
po de cada sessão depende do que o indivíduo 
necessita. O tempo é determinado pelo processo 
corporal como um todo. E tudo é pensado para 
dar autonomia ao paciente, para que ele retome 
a vida com o corpo são.”, a�rma Dra. Tatiana Ro-
drigues. Os planos para os próximos 10 anos já 
estão traçados: formar uma equipe multidiscipli-
nar, com psicólogos e nutricionistas para otimi-
zar os efeitos bené�cos da drenagem linfática.

na Clínica Tatiana Rodrigues. Antes da gravidez es-
tava correndo e fazendo dieta. Perdi 10 kg! O meu 
endocrinologista mandou perder peso. Sem o 
linfedema eu tenho uma vida ótima. Eu faço con-
trole do linfedema com drenagem e kinesio (ver 
quadro). Estou pronta para correr atrás da vida e 
do meu �lho, que deve nascer em fevereiro.

 
 Dia 24 de dezembro, véspera de Natal. 
Eu estava fazendo a ceia quando aconteceu a ex-
plosão. O botijão de gás foi pelos ares e eu �quei 
com 42% do meu corpo queimados, com ênfase 
no rosto, braços e pernas. Muitas cicatrizes, o tra-
tamento foi a longo prazo. Fiz �sioterapia cicatri-
cial e drenagem linfática. No meu caso, ela serviu 
para drenar as toxinas que vieram com as quei-
maduras e melhorar a circulação. Fiz durante um 
ano e meio, com muita paciência, persistência e 
entrega ao tratamento. A Dra. Tatiana me atendia 
no escuro, não podia ver luz.  Contei com o apoio 
da minha família, depois da fase crítica, ia a res-
taurantes, ia ao mercado, usando máscaras e lu-
vas. Queria, de verdade, voltar a minha vida. Estou 
viva e muito bem. Fiz uma operação plástica, para 
tirar umas cicatrizes, e retomei a drenagem. Hoje, 
eu me olho no espelho e tenho orgulho de mim.   

 
 
 Tive câncer de mama, foi curado. Tive 
também de útero, e por isso desenvolvi linfede-
ma nas pernas. Apesar disso vivo uma vida muito 
ativa. Minha agenda de trabalho é intensa, nasci 
para ser médica. Adoro minha pro�ssão. E é por 
isso que eu acredito que o tratamento adequado 
com um pro�ssional quali�cado faz toda a dife-
rença. Na Clínica, faço drenagem e kinesio. Co-
mecei há um ano e meio e, de lá para cá, minha 

“Nos momentos de fragilidade é que a 
gente descobre a nossa força.”

Mara Lúcia Borges, empresária, 48 anos

“Minha família me deu forças. É preciso 
ter esperança, sempre.”

Eride Caires, aposentada, 66 anos

“Meu histórico era difícil. Mas o que é 
fácil na vida?”

Dra. Eleuza Myriam, médica, 65 anos

“Eu adoro estar de bem com a vida. 
Minhas marcas são meu sorriso e minha 

vontade de conhecer o mundo.”
Thaiz Iwata, aposentada, 59 anos

“Lutei e venci por eles: tenho marido e 
três �lhos maravilhosos.”

Sancia Ferrari, analista de comércio 
exterior, 38 anos.

“Meu sonho era ter um �lho. Mas o 
inchaço das pernas complicava tudo.”

Renata Fleury, advogada, 41 anos

 Kinesio Taping é uma banda-
gem elástica terapêutica, que simula 
características da pele humana. Fornece  
tratamentos a pacientes de qualquer 
idade  e em diferentes  condições. O ob-
jetivo é garantir um efeito analgésico, 
inibindo ou facilitando a contração mus-
cular, conforme o caso. É capaz de esta-
bilizar as articulações e ajudar o sistema 
linfático. 
 Pode ser usada em conjunto 
com outras terapias, tais como cinesiote-
rapia, cromoterapia, acupuntura, hidro-
terapia, terapia manual, entre outras. 
É um recurso terapêutico que auxilia o 
músculo e outros tecidos  a reconquistar 
o equilíbrio.

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA TATIANA RODRIGUES
10 ANOS DE HISTÓRIAS DE SUPERAÇÃO

INFORME PUBLICITÁRIO

Endereço: SEP SUL 710/910, Ed Centro Clínico 
Via Brasil torre A/B, sala 525
Tel.: (61) 3442-8175
tatyrodrigues@gmail.com
facebook/tatianarodrigues�sioterapia

Dr. Tatiana Rodrigues
Pós-graduada em Dermato Funcional

Especializada na área vascular 

Oncológica, linfoterapia e gestacional
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a comodoro pela chapa Novos Tempos, Edison Garcia, é 
sócio proprietário desde 14/08/1983.

Completam a chapa proclamada vitoriosa, Sou Mais 
Iate, Alberto Lasserre (1º vice-comodoro) e Sebastião 
Gonzales (2º vice-comodoro). Eles deverão ser os princi-
pais responsáveis pelas decisões administrativas no bi-
ênio 2013/2015. Realizada das 11h às 21h, no Salão So-
cial, a votação teve 1.810 votos de sócios patrimoniais.

Com 910 votos válidos, a chapa Rumo Certo conquistou 
a disputa pelo Conselho Deliberativo. A chapa Iate é 
Você ficou com 877 votos.

EL
EIÇ

ÕE
S

IA
T

E E xemplo de democracia, recorde de compareci-
mento às urnas e muita expectativa até o anún-
cio do resultado final. Assim pode ser definido 

o dia 8 de outubro de 2013 no Iate Clube de Brasília. 
Pela primeira vez na história da nossa instituição, a 
eleição para a Comodoria terminou com empate entre 
as chapas concorrentes (901 votos válidos). De acordo 
com as Normas e Instruções Disciplinadoras do Proces-
so Eleitoral, nesse caso, o desempate é feito em favor 
do candidato a comodoro mais antigo. Por isso, Julio 
Itacaramby, admitido ao quadro social em 07/03/1983, 
foi proclamado o novo comodoro do Iate. O candidato 

Eleições Gerais 2013

Diante da inédita situação relativa à eleição para a Comodoria – o empate entres as Chapas concorrentes – houve divergência 
entre o Presidente da Assembleia e o Presidente e demais Integrantes da Comissão Eleitoral quanto à tempestividade de um 
recurso formalizado na tarde do dia 9 de outubro, tendo sido a questão levada a juízo mediante ação judicial proposta pelos 

candidatos da chapa 11 contra o Iate Clube de Brasília, iniciada em 24 de outubro e em andamento. 
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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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Banheiro Família 

Começou a funcionar na segunda quinzena de 
outubro o primeiro Banheiro Família do Iate. Lo-
calizado próximo ao Serviço Médico, o espaço visa 
proporcionar mais comodidade aos pais, mães ou 
acompanhantes de crianças com até 7 anos que 
precisam de auxílio na hora de ir ao banheiro. 

O Banheiro Família trouxe benefícios para muitos 
associados que frequentam a área do campus e 
piscinas infantis. Totalmente adaptado para pes-
soas com necessidades especiais, o espaço também 
conta com materiais de higienização especiais e 
bebedouro. 

Rotina de melhorias
O esforço para que o Iate Clube de Brasília tor-

ne-se uma instituição ainda mais completa 
marcou o fim do mandato da gestão liderada 

por Mario Sergio da Costa Ramos.

Os investimentos deram sequência ao compromisso da 
Comodoria de modernizar o Iate e priorizar a seguran-
ça do quadro social. A construção do Banheiro Família, 

a reforma da Central de Monitoramento e as melhorias 
das quadras de vôlei são apenas alguns exemplos.

A preocupação da Comodoria também foi constante 
em relação ao conforto, bem-estar e comodidade dos 
associados. Prova disso são as obras no Espaço da Lon-
gevidade, restauração da Antiga Sede, a reforma nas 
quadras de lisonda, entre outras.

Central de Monitoramento

A nova Central de Monitoramento, localizada 
na área norte, agora conta 88 câmeras, novos 
computadores (cinco no total) e TVs de monito-
ramento de 42 polegadas. O espaço também foi 
ampliado para 11m². Antes, a Central funcionava 
em uma área de apenas 5m². A nova disposição 
contribui para reação imediata em caso de qual-
quer eventualidade, pois os funcionários têm uma 
visão completa dos equipamentos, além de mais 
conforto para a realização de suas funções.

Com as novas instalações, o Iate passa a contar 
com um dos sistemas de monitoramento mais 
modernos entre os clubes do país.

Vôlei: quadras ainda 
melhores

As obras para melhorias das quadras de 
vôlei de praia estão concluídas. Entre os 
serviços foram acrescentados 18 metros de 
areia em cada quadra, instalação, refor-
ma e pintura dos alambrados e postes de 
iluminação, novas marcações etc. Desde o 
início de outubro, os espaços estão disponí-
veis para utilização dos associados.
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Melhorias no 
Espaço da 

Longevidade

O Espaço da Longevidade 
está de cara nova. Diver-
sos serviços foram realiza-
dos nos últimos meses. En-
tre eles estão a instalação 
de grama sintética, pintu-
ra e nivelamento do piso. 
Os trabalhos, concluídos 
em setembro, têm arran-
cado muitos elogios dos 
frequentadores.

Restauração da  
Antiga Sede

Realizados no fim de setembro, os 
serviços incluíram pintura, restau-
ração de madeiras, aplicação de 
verniz, substituição de forros, re-
vestimentos e instalações elétricas. 
Todos os trabalhos foram feitos sem 
alterar a estrutura original da An-
tiga Sede, que é uma das primeiras 
construções da nossa instituição. 

Vale ressaltar que manutenções 
gerais corretivas e preventivas (pe-
quenos reparos, trocas de tomadas, 
torneiras e lâmpadas) são realiza-
das diariamente pela equipe de 
funcionários da Diretoria de Ope-
rações e Logística. 

Tênis: reforma nas 
quadras de lisonda

Manter o patrimônio iatista bem 
cuidado é motivo de esforço diário 
e um compromisso da atual ges-
tão. Mais uma prova dessa aten-
ção contínua aos espaços do Iate 
Clube de Brasília foram as obras 
de revitalização das quadras de 
tênis. No fim de outubro, chegou 
ao fim a restauração das quatro 
quadras de lisonda. Entre os ser-
viços, foram renovados os pisos e 
todos os espaços receberam nova 
pintura.
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O Iate Clube de Brasília 
recebeu a visita do 
ministro do Esporte, 

Aldo Rebelo, na manhã de 23 
de outubro. Durante o encon-
tro, um grupo de sócios, dire-
tores, conselheiros e membros 
da Comodoria entregou uma 
placa ao ministro em agrade-
cimento pelo incentivo ao es-
porte olímpico nacional. Eles 
fizeram um passeio pela nossa 
instituição (Pista de Caminha-
da, Academia, Tênis, Espaço 
da Náutica, entre outros) e al-
moçaram na Antiga Sede.

Durante o encontro, o ministro 
Aldo Rebelo pôde conhecer um pouco mais da estrutu-
ra do Clube e elogiou bastante a nossa instituição. “O 
Iate é lindo e muito agradável. Já estive aqui algumas 
vezes e sempre fico encantado com a beleza do verde. 
A instituição também tem um grande potencial na for-
mação de atletas olímpicos e as instalações são exce-
lentes”, comentou.

Projeto do Iate aprovado na 
Lei de Incentivo ao Esporte

Após dois anos de muito trabalho, no início de outu-
bro, o Ministério do Esporte aprovou o projeto “Iatista 
Navegando ao Ouro” no valor de R$ 559.078,98. Com 

“O Iate é lindo, tem instalações excelentes e um grande 
potencial para a formação de atletas olímpicos”

isso, o Iate Clube de Brasília 
está autorizado a captar os re-
cursos até 7 de março de 2014 
por meio da Lei de Incentivo 
ao Esporte.

A ação visa atrair parceiros 
que invistam no desenvolvi-
mento de talentos com po-
tencial olímpico. Para custe-
ar esse sonho, o Iate buscará 
verbas oriundas da aplicação 
da Lei nº 11.438, de 2006, que 
permite a empresas públicas e 
da iniciativa privada destinar 
uma parcela do imposto de 
renda devido a projetos des-
portivos aprovados pelo Mi-

nistério do Esporte. Trata-se de uma forma alternativa 
de pagamento do tributo.

“Ressaltamos a participação de todos para a elabora-
ção e aperfeiçoamento desse projeto que certamente 
ainda dará muitas alegrias para a nossa instituição. O 
esforço das Diretorias, Comodoria e diversos funcioná-
rios merece destaque e muitos elogios. Nosso objetivo é 
criar novas alternativas de investimento para o esporte 
e atletas de alto nível do Iate Clube de Brasília”, desta-
ca o comodoro Mario Sergio da Costa Ramos.

As empresas interessadas em colaborar com o projeto 
e obter detalhes sobre as contrapartidas podem entrar 
em contato com a Secretaria Náutica. Outras informa-
ções: 3329-8747.

Aldo Rebelo: 
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A o chegar a Brasília nos 
primeiros tempos da nova 
Capital procurei um clu-

be que pudesse me proporcionar 
um local de lazer. Nasci no esta-
do do Rio de Janeiro e desde me-
nino acostumei-me às delícias 
que o mar oferecia. Era muita a 
saudade da Baía de Guanabara, 
que emoldura a cidade do Rio de 
Janeiro e me trazia recordações 
inolvidáveis. Visitei vários clubes, 
ora por influência de amigos, ora 
para praticar futebol, esporte de 
minha preferência naquela época. 
Mas acabei adquirindo o título de 
sócio-proprietário do Iate Clube de 
Brasília, clube que também tinha 
futebol, além de inúmeras outras 
modalidades esportivas, sem falar, 
é claro, nas extraordinárias festas, 
frequentadas pela melhor socieda-
de de Brasília.

É impossível negar que sentia a 
distância do litoral e de minha 
cidade natal. Contudo, com meu 
ingresso neste excelente centro de 
lazer, entretenimento e de espor-

por meio de competições internas, 
interclubes, interestaduais e inter-
nacionais.  

Nessa seara, o Iate Clube de Bra-
sília tem se destacado em diver-
sas modalidades: iatismo, tênis, 
natação, peteca, voley, futebol e 
tantas outras. No iatismo, espor-
te olímpico de muita tradição, o 
clube tem uma história de muitas 
conquistas, seja em competições 
locais, nacionais e até internacio-
nais. A vela é a modalidade espor-
tiva que mais trouxe prêmios para 
o clube e também a modalidade 
que mais trouxe medalhas para o 
Brasil nas competições olímpicas, 
circunstância que atesta a quali-
dade do velejador brasileiro nas 
diversas categorias, como Star, 
Tornado, Laser, Finn, Classe 470, 
Optimist etc. Parece que o iatis-
mo teve origem na Holanda, mas 
o fato é que no Brasil e no nosso 
Iate Clube esse esporte vem obten-
do performances dignas de todos 
os elogios. Entre nós, a regata de 
maior expressão, a mais tradicio-

tes, percebi que me adequava à ci-
dade e que os finais de semana já 
não eram tão vazios, mas, ao con-
trário, eram momentos de muita 
alegria e de muita satisfação. Com 
o passar do tempo, integrei-me 
completamente à família iatista e 
hoje posso dizer que frequentar o 
Iate Clube oxigena a minha vida 
e renova as minhas forças para o 
trabalho do dia a dia. 

Como dizia Juscelino Kubitschek 
– o patrono do clube – o Iate era 
a sala de visitas da nova capital 
do Brasil. O clube recebia para vi-
sitar a sua sede ou para frequentar 
seu restaurante diversas persona-
lidades brasileiras e estrangeiras, 
circunstância que emprestava ao 
nosso ambiente uma atmosfera 
cosmopolita e elegante. 

Porém, não era só isso que distin-
guia o Iate Clube de Brasília. Lem-
bro que o Iate é um clube social, 
esportivo e cultural, tendo por ob-
jetivo promover os esportes náu-
ticos e terrestres, especialmente 

POR HERMENEGILDO GONÇALVES

Iate Clube de Brasília,
a nossa sala de visitas

1º Torneio de Vôlei 
de Praia Masculino 

7 e 8 de dezembro de 2013
A partir das 8h
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Conselheiro eleito, Hermenegildo 
Gonçalves é sócio desde 1974.

nal é a Regata JK, disputada por 
muitas embarcações entre monoti-
pos e oceanos. Essa regata foi criada 
na década de 1990 para homenage-
ar o nosso patrono e é sem favor a 
competição mais importante do ca-
lendário náutico do Distrito Federal. 

Na natação, o Iate, que tem um par-
que aquático de excelente nível, tem 
conquistado muitos troféus no Dis-
trito Federal, no Centro-Oeste e tam-
bém em competições nacionais. 

Para os adeptos ao tênis, o clube pos-
sui uma estrutura que nada deixa a 
desejar, já que possui um bom nú-
mero de quadras, algumas cobertas 
e iluminadas, o que permite a práti-
ca desse esporte a qualquer hora do 
dia. Vale ressaltar, entretanto, o tra-
balho que vem sendo desenvolvido 
na formação de novos atletas, que 
irão no futuro representar o clube 
e, com certeza, conquistar vitórias 
para o nosso esporte.

No voley o Iate também se destaca 
e já foi vice-campeão no brasilei-
ro de vôlei 45+ e levou o título no 
Torneio quadrangular 40+. Com 
efeito, após disputada final contra 
o Minas, a equipe de voleibol femi-
nino do Iate Clube de Brasília ter-
minou o XII Campeonato Brasileiro 
Máster com uma honrosa segunda 
colocação. 

Na peteca, além da conquista de nu-
merosos prêmios nas mais diversas 
competições, é importante mencio-
nar a sensacional união e amizade 

do grupo que tem proporcionado ao 
clube momentos agradabilíssimos, 
dos quais destaco a festa dos aniver-
sariantes, uma delícia de festa. A la-
mentar apenas o atraso na obra de 
reconstrução do Espaço Poliesporti-
vo Sul (local onde os petequeiros fa-
ziam as suas festas).

Uma modalidade em alta no clube é 
a sinuca. Não faz muito tempo que 
o Iate inaugurou o novo prédio da 
sinuca ao lado da peteca. A verdade, 
porém, é que, após a inauguração, 
esse agradável esporte, que tem um 
grande número de apreciadores em 
muitos países, passou a ter no clube 
um significativo número de sócios-
-praticantes. Sabidamente, o jogo de 
sinuca é um esporte muito popular 
na Inglaterra, nos Estados Unidos e 
no Brasil, mas aqui a popularização 
se dá através da sinuquinha, exis-
tente aos milhares no interior do 
país. A sinuca é um esporte que tem 
adeptos em todas as classes sociais e 
dizem que até o futuro rei da Ingla-
terra – o Príncipe Charles – é tam-
bém praticante do snooker. Está na 
hora, portanto, de nos aprimorar-
mos, talvez contratando um profes-
sor, para que o Iate tenha em futuro 
próximo um sócio que possa desa-
fiar os melhores do país, como é da 
tradição do clube em quase todas as 
modalidades esportivas. 

Mais uma vez, vamos integrar o 
Conselho Deliberativo do Iate Clu-
be de Brasília, eleitos que fomos na 
disputadíssima eleição de outubro 

passado, que atesta a voca-
ção democrática do clube. Ao 
Conselho Deliberativo compe-
te representar o quadro social, 
exercer a função legislativa e 
a função de fiscalizar os atos 
da Comodoria, sendo ainda 
responsável por investigar 
eventuais irregularidades e 
punir os culpados. O Conse-
lho Deliberativo é formado 
por membros natos e efetivos 
e a ele compete, entre outras 
atribuições, a redação do Es-
tatuto do clube, lei máxima 
de nossa instituição. Respeitar 
e fazer respeitar o Estatuto é, 
irrecusavelmente, a mais im-
portante atribuição desse ór-
gão coletivo. 

Esse é o meu ponto de vista. 
Um abraço a todos. 

1º Torneio de Vôlei 
de Praia Masculino 

7 e 8 de dezembro de 2013
A partir das 8h
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E C erca de 300 velejadores participaram da 
20ª edição da tradicional Regata JK. Re-
alizada de 14 a 22 de setembro na Raia 

Norte do Lago Paranoá, a competição, que ho-
menageia o patrono do Iate, Juscelino Kubits-
chek, é considerada a mais importante do ca-
lendário náutico do Distrito Federal. 

A disputa foi acirrada em diversas categorias. 
A juventude e a experiência velejaram lado a 
lado. A participação dos melhores velejadores 
da capital exigiu que os competidores desenvol-

20 anos de Regata JK
vessem muita habilidade e apresentassem alto 
nível técnico.

O grande campeão foi o barco Bicho Solto, ti-
moneado por André Proite e sua tripulação. A 
embarcação venceu o percurso longo RGS e a 
SMP2. Proite, que também conquistou o troféu 
em 2011 com o Bicho Solto, confessa que a com-
petição torna-se mais difícil a cada ano, pois as 
tripulações evoluem e os barcos também, com 
investimento em novas velas e outros equipa-
mentos. “Escolhi uma estratégia acertada para 

26 Novembro / Dezembro de 2013
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Classe Dingue Grupo A

1º: Eugênio Brito e Ricardo Patriani (Cota Mil)
2º: David Baker e Lucas Miranda (Cota Mil)
3º: Tarcísio do Vale e Leandro Boccia (Cota Mil)

Classe Dingue Grupo B

1º: Frederico Menezes e Stefani (Cota Mil)
2º: Márcia Maciel e Patrícia Leite (Cota Mil)
3º: Carlos Miranda e Dirceu Baggio (Iate)

Classe Optimist Estreante

1º: Marcos Augusto (Iate)
2º: Marina Gomes Garrido (Iate)
3º: Maurício Mancuso (Iate)

Classe Optimist Veterano

1º: Leonardo Areias Rodovalho (Iate)
2º: Edward Cromwell (Iate)

Classe Optimist Escolinha

1º: Bernardo Ávila (Iate)
2º: Kaio Maurício (Iate)
3º: Yan Mendes (Iate)

Windsurf Masculino

1º: Caetano Amorim (Katanka)
2º: Danillo Matos (Iate)
3º: Rogério de Faezy (Iate)

Windsurf Feminino

1ª: Rosana Brandão (Katanka)
2ª: Karla Rosa (Katanka)

Os resultados completos estão disponíveis em 
www.iatebsb.com.br.

as condições daquele dia e a tripulação trabalhou mui-
to concentrada”, relembra.

O velejador, que iniciou a carreira ainda criança, enal-
teceu o apoio que o Iate oferece às categorias de base. 
“Gosto de velejar porque requer múltiplas habilidades 
técnicas, físicas e mentais. Isso possibilita o relaxa-
mento e a diversão, ao mesmo tempo em que temos 
contato com a natureza. Além disso, não há uma ve-
lejada igual à outra, de maneira que se trata de um 
aprendizado contínuo. Aqui no Iate, temos uma con-
dição privilegiada para aprender o esporte, sobretudo 
para as crianças”, conclui.

Confira os principais resultados dos monotipos: 

Classe Laser Standard                             

1º: Felipe Nóbrega (AABB)
2º: Rogério Caetano (Clube Naval)
3º: Henrique Moura (Clube Naval)

Classe Laser Radial

1º: Vitor Costa Abreu (Iate)
2º: Caio Queiroz Uchôa (Iate)
3º: João Maximiliano (Iate)

Classe Snipe

1º: Lucas Gama e Matheus Steytler (Iate)
2º: Cezar Castro e Bruno Ferreira (Iate)
3º: Cesar Alves e Gustavo Macedo (Iate)

Classe Star

1º: Rommel Castro e Sebastião Gonzáles (Iate)
2º: Luiz André Reis e Alexandre Freitas (Iate)
3º: Frederico Henrique Viegas e Renato Moura (Iate)

Mais uma vez, o grande campeão da Regata JK foi o barco Bicho Solto, timoneado por André Proite
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Os alunos 
pediram e 
a Academia 
atendeu
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C onsiderada um dos melho-
res espaços fitness de Bra-
sília, a Academia do Iate 

busca adotar a opinião dos alunos 
como uma das principais diretrizes 
no processo de gestão. A Diretoria 
de Esportes Individuais utiliza as 
demandas da Ouvidoria, além de 
contatos pessoais, para atender as 
solicitações dos frequentadores. 
Além dos melhores equipamentos 
disponíveis no mercado, a Aca-
demia do nosso Clube conta com 
infraestrutura privilegiada, mais 
de 20 opções de aulas gratuitas e 
aproximadamente três mil alunos 
matriculados.

O comodoro Mario Sergio da Costa 
Ramos lembra que, ao longo dos 
últimos quatro anos, foi construí-
da uma sala de spinning com vis-
ta para o Lago Paranoá e o Studio 
Iate de Pilates saiu do papel. “Am-
pliamos e readequamos espaços, 
investimos em aparelhos de últi-
ma geração e profissionais mais 
qualificados, entre outras ações. 
Também incentivamos uma série 
de medidas que visam profissiona-
lizar as rotinas administrativas. A 
colaboração dos sócios nesse pro-
cesso de conquistas e melhorias foi 
bastante expressiva”, ressalta Ma-
rio Sergio. 

Com o objetivo de melhorar o ar 
ambiente da Academia, o Iate con-
tratou uma empresa especializada 
para instalação de dois grandes 
exaustores. O diretor de Esportes 
Individuais, Antônio Augusto Pi-
nheiro, destaca que o calor é um 
dos itens que era alvo frequente 
de reclamações dos alunos. “É um 
problema estrutural, mas conse-
guimos amenizar com exautores, 
pois tão importante quanto à cli-
matização é a exaustão. Após al-
gumas semanas, já podemos notar 
uma significativa diminuição da 
temperatura interna da sala de 
musculação e ergometria”, explica 
Antônio Augusto.

Com o apoio e as sugestões dos 
alunos, o Iate conseguiu propiciar 
ao quadro social uma Academia 
de primeira linha, com espaços ex-
clusivos e de alta qualidade. Mais 
uma prova disso foi a compra de 
material e disponibilização de au-
las (sempre lotadas) de kangoo 
jumps, modalidade que ajuda a 
perder calorias, entre outros be-
nefícios, com a realização de mo-
vimentos semelhantes aos de um 
canguru.

Para Pinheiro, o objetivo do inves-
timento é trazer mais conforto e 
modernidade ao local. “Em rela-

ção aos equipamentos, os alunos 
observaram que tínhamos somen-
te um flexability posterior, o que 
causava fila para o seu uso. No 
mês passado, foi entregue outra 
peça do aparelho. Na ergometria 
fomos alertados de que outras 
academias com a qualidade se-
melhante à nossa dispunham de 
um simulador de escadas. Fizemos 
uma pesquisa e constatamos a 
utilidade deste equipamento que é 
um ótimo exercício para queimar 
gordura, além de ajudar a manter 
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as coxas e os glúteos mais rígidos. 
A subida da escada exige fôlego e 
trabalha o condicionamento car-
diovascular. Os alunos já pediram 
a aquisição de mais um equipa-
mento”, ressalta o diretor de Es-
portes Individuais. 

5 anos de sucesso

Para comemorar os cinco anos de 
funcionamento em seu novo prédio, 
a Academia realizou um evento es-
pecial em outubro. A programação 
contou com o Aulão de Desafio Fun-
cional e uma disputa de Duathlon, 
com aulão de cycling e corrida na 
pista de cooper. Após as atividades 
esportivas, os alunos participaram 
de um animado coffee break. “A 
Academia se tornou um ícone no 
Iate com a frequência diária de mil 

des para todos os gostos e objeti-
vos. Nossa Academia tornou-se um 
centro de bem-estar físico e mental, 
onde se busca melhorar o condi-
cionamento, combater o stress,  
prevenir doenças, além de lazer e 
socialização”, conclui o diretor de 
Esportes Individuais.
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Mais de três décadas proporcionando qualidade de vida

Idealizada pelo conselheiro 
eleito Alfredo Eustáquio Pinto 
(Fritz), a Academia do Iate Clu-
be de Brasília foi formada, pela 
primeira vez, em 1980. O local 

funcionava em uma sala da 
Pérgula Inferior da Sede Social 
e, posteriormente, foi transfe-
rida para uma área próxima à 
Náutica (atual Edifício Multifun-

ções). Alguns anos depois, o es-
paço chegou à Antiga Academia 
(Novo Cyber Café). Devido à alta 
demanda, em setembro de 2008, 
o novo prédio foi inaugurado.

alunos. Todos os anos o número de 
sócios matriculados aumenta. Ela 
se tornou o centro da família iatis-
ta. Temos hoje uma das melhores 
academias de Brasília, com equi-
pamentos de última geração, um 
corpo funcional de alto nível, além 
da oferta de dezenas de modalida-

A Academia ampliou o horário de funcionamento nos fins de semana. Aos sábados abre das 8h às 19h. No domingo, das 9h às 17h
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NATAÇÃO

O s atletas do Iate Clube de 
Brasília conquistaram im-
portantes resultados no 

45º Torneio Interfederativo Chico 
Piscina, realizado na cidade de Mo-
coca (SP), entre 3 e 5 de outubro. 
A competição é a mais importante 
do país para as categorias Infantil 
e Juvenil.

Os nadadores, que representaram 
a Federação do Distrito Federal, 
participaram de oito finais e garan-
tiram a medalha de bronze no re-
vezamento 4x100m medley juvenil 
masculino. João Pedro Couto, Lean-
dro David Bressan, Antônio Corte 
Real e Pedro Patier foram os respon-
sáveis pela conquista. O técnico da 
delegação do DF foi o experiente 
treinador Fábio Costa, que também 
é professor do Iate Clube de Brasília.

O Torneio Interfederativo Chico 
Piscina acontece anualmente e 

Bronze no Interfederativo 
Chico Piscina

conta, além das delegações de 
todos os estados do Brasil, com 
atletas de países como Argentina, 
Chile, Uruguai, Paraguai e Peru.

O comodoro Mario Sergio da Cos-
ta Ramos exaltou o desempenho 

da equipe. “Parabenizamos a gar-
ra, dedicação e o espírito de grupo 
dos atletas. Tudo isso é resultado 
do comprometimento e da capa-
cidade técnica dos nadadores, que 
treinam diariamente nas piscinas 
do nosso Clube”.
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Liderados pelo experiente treinador Fábio Costa, os 
iatistas brilharam no Interfederativo Chico Piscina
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R ealizado de 14 a 20 de outu-
bro em Santiago, capital do 
Chile, o Campeonato Sul-

-Americano de Patinação Artística 
reuniu atletas de sete países: Pa-
raguai, Uruguai, Equador, Colôm-
bia, Brasil, Argentina, Cuba, além 
do anfitrião. Mais de 50 atletas re-
presentaram o nosso país. Dentre 
os convocados para compor a de-
legação brasileira, cinco atletas do 
Iate: Marta Ziller, Maria Fernanda 
Ribas, Caroline Rabelo, Camila 
Araújo e Marcela Mendonça. 

As patinadoras conquistaram 
resultados bastante expressivos. 
Os destaques foram Marcela 
Mendonça, que levou a prata na 
categoria Dupla de Dança Sênior 
Internacional e Marta Ziller, que 
ficou em 6º lugar e garantiu o 

Iatistas no Sul-Americano
PATINAÇÃO

bronze no pódio por país na ca-
tegoria Figuras Obrigatórias In-
fantil Internacional.

Maria Fernanda, a caçula do gru-
po, tem apenas 11 anos e partici-
pou pela primeira vez da disputa. 
“Fiquei feliz com a convocação. 
Eu já pratiquei natação, balé e 
tênis. Certa vez, quando vi as me-
ninas da patinação durante um 
treino fiquei encantada. Pratico o 
esporte desde os 7 anos”, lembra. 

Caroline conquistou duas meda-
lhas de bronze na edição de 2012. 
Este ano, ela acredita que o nível 
das atletas estava mais alto e, 
por competir com “meninas mais 
velhas”, ficou de fora do pódio. 
“Esta foi a segunda vez que par-
ticipei. Não consegui medalhas, 

mas, se Deus quiser, ano que vem 
eu vou de novo”, almeja.

Se no futebol a “rivalidade” Brasil x 
Argentina é tradicional, na patina-
ção não é diferente. Camila, que par-
ticipou pela segunda vez consecutiva 
do Sul-Americano, conta que, apesar 
da clássica concorrência, o clima en-
tre os participantes era muito bom. 
“Os atletas faziam as suas apresenta-
ções e em seguida permaneciam no 
local para assistir e prestigiar a apre-
sentação dos outros países. As crian-
ças fizeram amizades”, conta.

Marcela, que já participou de ou-
tras competições internacionais, 
incentiva as atletas mais jovens: 
“O meu conselho para quem está 
começando é de que não perca o 
foco”, finaliza.
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Recorde de medalhas 
no Brasiliense

As patinadoras do Iate conquista-
ram 91 medalhas na 3ª etapa do 
Campeonato Brasiliense de Patina-
ção Artística. No total, a delegação, 
composta por 54 atletas, trouxe 
para o nosso Clube 46 de ouro, 24 
de prata e 21 de bronze. O índice é 
um recorde alcançado pelas atletas 
da nossa instituição. Disputada de 
21 a 29 de setembro, na Academia 
Hollydance, a competição reuniu 
atletas de diversos clubes do Distrito 
Federal. 

A coordenadora Tathiana Resende 
aponta alguns pontos que foram 
determinantes para a conquista do 
recorde e que também são funda-
mentais para a evolução do grupo. 
“O fato de podermos treinar ‘em 
casa’ novamente facilitou a presen-
ça constante dos alunos nas aulas 
e a volta de muitos deles que fica-
ram parados. Além disso, a dedica-
ção e confiança de pais e atletas no 
trabalho que é realizado por toda 
a equipe, que não mediu esforços 
para desenvolver, da melhor forma 
possível, o nível técnico dos patina-
dores”, explica.

A vice-diretora de Patinação, Suzana Campos, reforça a importância e 
competência dos profissionais da modalidade. “Tenho excelentes pessoas 
trabalhando na  Patinação. Elas são competentes, dedicadas e responsá-
veis. São também firmes durante os treinos e competições sem deixar de 
lado o carinho que tem por cada aluna”, comenta.

Para Suzana, a Patinação é como uma grande família. “Só tenho a agra-
decer à minha equipe: Tathiana (Tatha), Nathália (Naty), Meissa (Meme), 
Bárbara (Barbie), Francilene (Lene) e à mais nova integrante, Luiza. Obri-
gada a todas pela dedicação intensa e amor ao trabalho que realizam”, 
destaca.

Francilene Rodrigues, Tathiana Resende, Suzana Campos, 
Nathália Gasparini e Meissa Mendes formam a equipe de 
profissionais que trabalha para o sucesso da Patinação
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M arcado pelo grande número de participantes 
– mais de 300 –, o Torneio Conselhos Deli-
berativo e Diretor – 4ª edição movimentou o 

Iate Clube de Brasília de 12 a 31 de outubro. A competi-
ção contou com jogos de futevôlei, peteca, sinuca, truco 
e vôlei de praia. 

Para Sebastião Gonzales, um dos organizadores e vice-
-diretor de Peteca, o evento pode ser considerado um 
sucesso total. “Tivemos pleno apoio do Conselho De-
liberativo e do Conselho Diretor, com a participação 

Disputas acirradas e 
muita confraternização

TORNEIO CONSELHOS DELIBERATIVO E DIRETOR

Cerca de 100 petequeiros, dividi-
dos em cinco categorias, participa-
ram do evento esportivo. Sebastião 
Gonzales destaca que este ano o 
Torneio Conselhos Deliberativo 
e Diretor trouxe duas inovações. 
“Convidamos quatro escolas, sen-
do duas públicas e duas particula-
res, onde reunimos sessenta atletas 
(masculino e feminino) na faixa 
etária de 15 a 17 anos. O objetivo 
da ação foi divulgar e incentivar o 
esporte junto às escolas e ao Gover-
no do Distrito Federal. Também foi 
realizada a junção das categorias 
A-Avançada e B-Intermediária, vi-
sando uma maior integração entre 
os atletas”, explica. 

Categoria 15 a 17 anos (masculino)

Campeões: Felipe Augusto e Filipe 
Pedroso (Dinatos/COC)
Vice-campeões: Ruan Santos e Caio 
César Silva (CEF 209)
3º lugar: Ignácio Poppe e Stephane 
Angbe (Escola Francesa de Brasília)

Categoria 15 a 17 anos (feminino)

Campeãs: Maria Clara e Luiza Fidelis 
(Dinatos/COC)
Vice-campeãs: Bia e Bruna  
(Dinatos/COC)
3º lugar: Larissa e Amanda  
(Dinatos/COC)

Categoria 18 a 49 anos (Masculino)

Campeões: Marlus Padovan e Elismar 
Teixeira de Vasconcelos (Iate Clube de 
Brasília)
Vice-campeões: Paulo Henrique de 
Oliveira e Bruno Coelho (Iate Clube de 
Brasília) 
3º lugar: Vinícius Resende Teixeira 
e Sidnei Fabrício Correia Lima 
(Vizinhança/DF)

Categoria A e B

Campeões: José Ferreira dos Santos 
(Iate Clube de Brasília) e Euderico 

de todos os esportes praticados no Espaço Poliesporti-
vo Sul. Foi uma ótima oportunidade para promover 
o lazer, a saúde e a interação social em nosso Clube”, 
comenta.

Durante a disputa, o petequeiro Heitor Alcebíades Fa-
ria Diniz foi homenageado pelos seus 40 anos de in-
centivo à peteca no Iate. O sócio é um dos maiores co-
laboradores do esporte em nossa instituição.

Confira os campeões:

Hosana Batista (Vizinhança/DF) 
Vice-campeões: Sebastião Marques 
Alonso Gonzales e Carlos Alberto 
Carvalho de Souza (Iate Clube de 
Brasília)
3º lugar: Victor Rodrigues e Ronaldo 
Vieira Teles (Iate Clube de Brasília)

Categoria C

Campeões: Paulo Ajuz (Curitibano/PR) 
e Célio Gouveia (Vizinhança/DF)
Vice-campeões: Cleider de 
Vasconcelos e José Vera Cruz Bezerra 
Viana (Iate Clube de Brasília)

PETECA
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O torneio, disputado nas categorias 
Ouro, Prata e Bronze, foi marcado 
por belas jogadas entre os sinuquei-

ros. Desta vez, o troféu de Maior Ta-
cada ficou com o atleta e sócio Joa-
quim Gomes Pereira. Após diversas 

melhorias realizadas nos últi-
mos anos, o Espaço da Sinuca 
do Iate é considerado um dos 
melhores do país.

Categoria Ouro

Campeão: Joaquim Gomes Pereira
Vice-campeão: José Eloa Cavalhero
3º lugar: Raul Pompeo Júnior

Categoria Prata

Campeão: Moisés do Espírito Santo 
Júnior
Vice-campeão: João Carlos de 
Oliveira 
3º lugar: Procópio de Noronha 
Sobrinho

Categoria Bronze

Campeão: Eli Issa
Vice-campeão: João Carlos 
Francischetti 
3º lugar: Marcelo Arcinethe de 
Magalhães

SINUCA

Mais uma vez, a modalidade mos-
trou que é uma das atividades de 
grande tradição no Iate Clube de 
Brasília. Disputada em dois finais 
de semana, nas categorias Princi-
pal e Máster, a competição reuniu 
24 duplas, uma animada torcida 

e muitos admiradores do esporte 
nascido nas areias cariocas.

Categoria Principal

Campeões: Luciano e Pedro Henrique

Vice-campeões: Tomás e Marcelo 

3º lugar: Bruno Maciel e Felipe Rocha

Categoria Máster

Campeões: André Azevedo e José 
Francisco
Vice-campeões: Guilherme e Gustavinho 
3º lugar: Dirceu e Léo

FUTEVÔLEI 
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O Torneio Conselhos Deliberati-
vo e Diretor – 4ª edição também 
contou com partidas de vôlei de 
praia feminino. Com a participa-
ção de atletas da AABB, os jogos 
ficaram ainda mais animados. 
“Formamos dez duplas de areia, 

onde cada sócia escolhia uma 
convidada. Ressalto a participa-
ção das jogadoras da AABB. O 
objetivo maior foi atingido: o da 
interação dos clubes e entre ou-
tras modalidades esportivas, em 
especial a peteca que sempre nos 

recebe muito bem”, agradece a 
vice-diretora de voleibol, Sandra 
Fidelis.

Campeãs: Leninha e Gê
Vice-campeãs: Elenice e Denise 
3º lugar: Débora e Dani

TRUCO

Além de partidas anima-
das, a turma do truco re-
gistrou recorde de partici-
pação. Durante dois fins 
de semana de pura des-
contração, o Espaço Po-
liesportivo Sul ficou toma-
do por sócios que, atentos, 
prestigiavam as duplas 
concorrentes. 

Campeões: Fernando Boani 
Paulucci e José Roberto Buani
Vice-campeões: Lairton 
Fernandes Miranda II e 
Sebastião Marcelo Lima 
Araújo 
3º lugar: José Flávio Loyola e 
Marlene Marques Dutra

VÔLEI DE PRAIA
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VÔLEI DE PRAIA

A equipe brasileira confir-
mou a superioridade na sé-
rie de desafios 4x4 disputa-

dos contra a Argentina em 2013 e 
venceu por 2 x 0. Cerca de 500 pes-
soas lotaram a arena montada na 
cidade paulista de Americana, em 
27 de outubro. Fabíola Constâncio, 
atleta do Iate, jogou ao lado do 
medalhista olímpico Márcio, prata 
nos Jogos de Pequim 2008, Harley, 
eleito melhor jogador do Circuito 
Mundial de Vôlei de Praia em 2008 
e 2009, e a cearense Carol Horta, 
figura constante nas etapas do Cir-
cuito Banco do Brasil. Já o quarteto 
argentino foi formado por Ian 
Mehamed, Julián Azaad, Virgínia 
Zonta e Peralta.

A vitória teve parciais de 21/18 e 
21/19, e foi a quarta da equipe bra-
sileira em quatro desafios contra os 
hermanos em 2013. “Foi excelente 
participar do desafio! Uma expe-
riência que nunca esquecerei. Foi 
maravilhoso jogar com essa equi-
pe, com atletas experientes como 
Márcio e Harley, e poder represen-
tar o Brasil e cantar o hino nacio-
nal com a torcida”, disse a atleta, 
que comentou também sobre a ri-
validade: “É um evento mais des-
contraído, mas jogar contra a Ar-

Fabíola Constâncio em alta 

gentina sempre traz uma grande 
competitividade a qualquer dispu-
ta”, brincou a atleta.

Medalhista olímpico em 2008, Már-
cio elogiou a equipe e ressaltou a 
participação de Fabíola na partida. 

“Foi um jogo divertido e muito duro, 
com muitos ralis. Prevaleceu o meu 
saque e o do Harley, as boas defesas 
da Carol e a Fabíola levantando de-
mais. É legal jogar para uma arena 
cheia e é sempre bom vestir a ama-
relinha”, comemorou Márcio.
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Atleta do Iate, Fabíola Constâncio integrou 
a equipe brasileira campeã do Desafio 4x4 
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ATLETISMO

B rasília recebeu a quarta e 
última etapa da Golden 
Four Asics, o maior e mais 

rápido circuito de meia maratona 
do país. A competição reuniu cerca 
de 3.700 corredores de diversos es-

Iate na maior meia 
maratona de Brasília

tados do Brasil e também do exte-
rior em frente ao Palácio do Buriti. 
Dentre eles, dez atletas representa-
vam o Iate Clube de Brasília nessa 
que é a maior prova de 21km da 
capital federal.

Pontualmente às 7h, com tempera-
tura por volta dos 16 graus e um 
belo espetáculo do nascer do sol, os 
corredores largaram em direção à 
Concha Acústica. O percurso leve e 
declive proporcionou a quebra de 
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recordes pessoais para pratica-
mente todos os iatistas. “Já par-
ticipei de algumas provas longas 
no Brasil e em outros países, mas 
sempre que corro em Brasília fico 
encantada com a beleza da nos-
sa cidade. As retas largas e lon-
gas ajudam bastante a baixar o 
tempo”, comentou a sócia Moe-
ma Malheiros Pontes, que cravou 
01:47:02.

O sócio João Roberto da Cunha 
destacou a megaestrutura e a 
“excelente” organização do even-
to esportivo. “O percurso é muito 
bonito e o clima estava bastante 
agradável. Este ano, fiquei sur-
preso com o alto número de par-
ticipantes e turistas. É uma prova 
rápida e ajuda grande parte dos 
corredores a saírem de lá com re-
corde pessoal nos 21km”.

Além de todos os detalhes técnicos 
da corrida, o cenário contribuiu 
para incentivar os participantes. 
Após a largada, os corredores se 
integraram a uma paisagem que 
mistura a arquitetura genial de 
Oscar Niemeyer e o cerrado bra-
siliense. Passando pelo Memorial 
JK, Palácio do Planalto, Catedral 
e Arquidiocese de Brasília, o tra-
jeto combina velocidade e pontos 
turísticos da capital federal.

APOIO LOGÍSTICO

Com o objetivo de facilitar o des-
locamento dos atletas que partici-
param da meia maratona Golden 
Four Asics, o Iate ofereceu trans-
porte para levar os corredores até 
a largada da corrida. Os iatistas 
se encontram às 6h na Concha 
Acústica e de lá seguiram, no ôni-
bus do Clube, até o local de início 
da prova, na Praça do Buriti.

PROCURA RECORDE

Considerada uma das principais 
meias maratonas do país, a etapa 
de Brasília da Golden Four Asics 
2013 entrou para a história do 
circuito como a prova com maior 
número de inscrições na cidade 
desde 2011. As vagas foram esgo-
tadas um mês antes da corrida. 
No total, 3.500 pessoas se inscre-
veram para a competição.

A maioria dos atletas do Iate conquistou seu 
recorde pessoal nos 21km na Golden Four Asics
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Talento
NAS PISTAS DO NOSSO CLUBE
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Nome: Marta Ziller e Silva

Idade: 13 anos 

Esporte: Patinação Artística

Média semanal de treino: 15 horas 

Melhor desempenho: Campeã Brasileira 2009, 
2010, 2011 e 2013. Vice-campeã em 2011, 2012, 
2013. Medalhista Sul-Americana em 2013 no 
pódio por país.

Sonho / meta: Participar de um Mundial

Ídolos: Débora Sbei, Tanja Romano e Tathiana 
Resende (Tatha)

Maior qualidade: Humor

Maior pecado: Explosiva e perfeccionista demais

Para relaxar: Ver um � lme e sair com os amigos

 Lema da vida: “A tragédia da vida não é que 
ela acaba muito cedo, mas sim que demoramos 
demais para realmente começá-la”

Eu em uma palavra: Persistente

Cantinho preferido do Iate: Quadra e a beira 
do lago

O Iate pra mim é: O lugar do meu treino e do 
meu lazer
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Apetitosa e saudável
Pizza integral possui sabor semelhante ao da 

tradicional. Contudo, número de calorias é menor
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P oder saborear uma bela pi-
zza “sem culpa” é o desejo 
de muitos (ou quase todos) 

mortais. É praticamente impossí-
vel resistir à tentação de um quei-
jo suculento, derretido sobre uma 
massa fresquinha e com um re-
cheio especial. 

Para os que querem manter-se em 
forma, mas não abrem mão da 
tradicional pizza, uma novidade 
promete aliviar a “dor na cons-
ciência” daqueles que não conse-
guem se controlar diante de um 
apetitoso pedaço: a pizza integral.

A principal diferença está na 
composição das massas. A pizza 
integral substitui uma parte da fa-
rinha branca, utilizada na tradi-
cional, por farinha integral. Além 
disso, aveia e outros grãos inte-
grais (gergelim e chia são alguns 
exemplos) podem ser adicionados 
à receita da preparação.

“As farinhas integrais são ricas 
em fibras, vitaminas do complexo 
B e minerais como o magnésio. As 
fibras auxiliam no trânsito intesti-
nal e absorvem parte da gordura. 
Como as fibras aumentam o ín-
dice glicêmico da receita, a taxa 
de absorção de açúcares fica mais 
lenta, evitando assim picos de in-
sulina”, explica Camila Beiró, nu-
tricionista do Iate.

As vitaminas do complexo B estão 
relacionadas ao correto funciona-
mento do metabolismo. Já a vita-
mina E tem poder antioxidante, 
ou seja, combate o envelhecimen-
to precoce das células. O magné-
sio possui função importante na 
produção da serotonina, neuro-
transmissor que regula o humor, 
além de estar relacionado às con-
trações musculares e a formação 
óssea. 

Vale ressaltar que o sabor da pizza 
integral é muito semelhante ao 
da tradicional. Por isso, os aman-
tes da iguaria que ainda não co-
nhecem a novidade podem ficar 
tranquilos! O prazer ao apreciar 
cada pedaço será praticamente o 
mesmo. 

A contraindicação é apenas para 
pessoas que possuem doença celí-
aca ou intolerância ao glúten, já 
que farinha integral e aveia pos-
suem a proteína em suas compo-
sições.

Recheio pode ser 
o grande vilão

Se você acredita que a massa é con-
siderada a parte mais calórica da 
pizza, engana-se. O valor das calo-
rias presentes em uma fatia pode 
até dobrar dependendo do recheio 
escolhido.

A massa, em uma fatia de tama-
nho médio, possui cerca de 130 ca-
lorias. Em geral, o molho é pouco 
calórico. Normalmente, a quanti-
dade utilizada em cada fatia não 
representa um índice considerável. 
Sendo assim, a soma de massa e 
molho equivale a aproximada-
mente 130 calorias. Caso a muça-
rela seja acrescentada, por exem-
plo, o número de calorias pode 
subir para 280. 

A nutricionista alerta que deve-se 
dar preferência a recheios menos ca-
lóricos. “Vegetais, como rúcula, abo-

brinha, escarola, brócolis, tomate in 
natura ou seco, são ótimas opções. 
Além disso, proteínas magras e com 
alto valor biológico, tais como peito 
de frango, atum, salmão e cogume-
lo, são recomendadas”. 

Alimentos como calabresa, bacon 
e queijo tipo catupiry agregam 
muitas calorias à preparação. Eles 
são ricos em gordura saturada e 
conservantes químicos. Em longo 
prazo, podem fazer mal à saúde e 
gerar doenças como colesterol alto, 
hipertensão e diabetes.

Sempre que possível, utilize molho 
de tomate de produção caseira e 
com tomates orgânicos. Dessa for-
ma, o aproveitamento das qualida-
des do licopeno sem a interferência 
de conservantes e de agrotóxicos é 
ainda maior. A substância, que dá 
a cor avermelhada ao fruto, é an-
tioxidante e também responsável 
por evitar o envelhecimento preco-
ce e o câncer de próstata.
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A pizza “ideal”
A regra para uma pizza com baixo valor calórico 
é: massa fina, integral, com até dois ingredientes 
no recheio (sem considerar o molho de tomate), 
sem alimentos gordurosos e borda normal. 

A “receita” é da nutricionista clínica funcional 
Adriana Lauffer.

Confira outras dicas da profissional para que você 
possa comer pizza sem prejudicar (muito!) o ema-
grecimento:

Boa pedida  
em Brasília
A Pedacinho  Pizzas, uma das mais tradi-
cionais pizzarias de Brasília, existe há mais 
de 21 anos. As opções integrais no cardápio 
fazem parte da linha “fashion” do estabele-
cimento, com destaque à Pedacinho Nobre 
(muçarela, tomate seco, tomate cereja, fo-
lhas de rúcula cortadas e parmesão em ti-
ras) e à Pedacinho Estilo (muçarela, lombo 
tipo canadense, tomate seco, champignon, 
cebola, azeitonas verdes e orégano). O pre-
ço de cada fatia é R$ 6,10.

Sabor da pizza Valor calórico

•	 Evite as pizzas que possuam em sua receita ali-
mentos em conserva, pois são ricos em sódio (sal).

•	 Não regue sua pizza com azeite. Por mais saudá-
vel e saboroso que seja, quando você estiver co-
mendo agregará mais calorias à refeição.

•	 Resista à tentação da borda recheada, pois acres-
centarão cerca de 200 calorias em média, por fa-
tia. Dependendo do sabor da pizza, pode assumir 
um valor calórico estrondoso.

•	 Quanto às bordas simples, não deixe de comê-las 
achando que auxiliará a emagrecer. Dessa forma, 
você acabará comendo mais fatias e, consequen-
temente, mais recheio da pizza. Ou seja, acabará 
aumentando as calorias ao invés de reduzir.

Veja abaixo a lista de calorias de cada pizza (fatias 
de 130g):

Escarola

Atum

Mussarela

Calabresa sem queijo

Catupiry

Calabresa com queijo

Quatro queijos

Frango com catupiry

Portuguesa

220

278

280

370

406

415

420

450

450
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A chegada de 2014 se aproxima e nada como uma 
inesquecível celebração para comemorar a passagem 
do ano. O tradicional Jantar de Réveillon do Iate Clube de 

Brasília será em 31 de dezembro, a partir das 22h, no Salão Social. O 
evento promete surpreender sócios e convidados.  

Sucesso em edições anteriores, a banda Squema Seis foi escolhida 
para, pela terceira vez consecutiva, ser a grande an�triã. Com um 
repertório eclético, os músicos prometem não deixar ninguém 
parado. Sucessos nacionais e internacionais das últimas décadas, 
além de diversos hits atuais animarão a noite. O grupo Luz do Samba 
também fará uma participação especial na festa.

Um cardápio variado, produzido por um renomado buffet da capital, 
com jantar completo, saladas, sobremesas e diversas frutas será 
oferecido aos participantes.

“Convidamos todo o quadro social para celebrar o início do novo 
ano. Temos certeza que o Jantar de Réveillon 2014 será marcado pela 
so�sticação e grandiosidade. Os preparativos estão a todo vapor e o 
objetivo é que todos os convidados possam, no futuro, lembrar com 
muito carinho e alegria desta que promete ser uma incrível noite”, 
almeja Maria Auxiliadora Calandrini Tuma, diretora Social. 

Con�ra outros destaques do melhor Réveillon de Brasília:

Réveillon 2014:
Imperdível!
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Berçário
Um dos grandes destaques do Réveillon do Iate é o Ber-
çário. O exclusivo espaço, contará com total estrutura 
e conforto para atender às mães e seus bebês. Profissio-
nais estarão de prontidão durante toda a festa para que 
os familiares possam curtir a noite tranquilamente. 

Open bar

Logo após a clássica “contagem regressiva” para a 
chegada de um novo ano, o brinde entre amigos e 
familiares é uma tradição. Além do espumante, ao 
longo de todo o evento os convidados terão água, 
cerveja, refrigerante, suco, vinho e whisky (8 anos) 
à disposição.

Brinquedoteca

Crianças de até 12 anos também poderão se divertir 
com segurança na Brinquedoteca. Uma sala de jo-
gos em rede, cinema e vídeos será montada.

Queima de fogos
À meia-noite, uma queima de fogos iluminará a 
Orla da nossa instituição. Cerca de duas toneladas 
de explosivos deverão ser utilizadas no show piro-
técnico, considerado um dos mais belos da cidade, 
com duração de aproximadamente 15 minutos.
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Squema Seis
Com mais de 30 anos de carreira, a Banda  Squema Seis, administrada por 
Maurício Tuchal (Vocalista), Onivaldo de Oz (Baterista) e outros músicos, é 
referência em Brasília e também em outros estados. Vencedora de vários prê-
mios, a banda foi escolhida pelo terceiro ano consecutivo para animar a festa.

Confira os preços 
do 1º lote*:
(* válido até 15 de dezembro)

Sócio
Lugar à mesa: R$ 310
Lugar à mesa (criança de 0 a 
14 anos): R$ 100

Conveniado (Clube da 
Aeronáutica)
Lugar à mesa: R$ 370
Lugar à mesa (criança de 0 a 
14 anos): R$ 115

Convidado
Lugar à mesa: R$ 400
Lugar à mesa (criança de 0 a 
14 anos): R$ 120

Rádio Táxi

Devido à alta deman-
da, obter um táxi na 
madrugada do primei-
ro dia do ano pode ser 
uma tarefa difícil. Para 
que a volta para a casa 
seja realizada de ma-
neira segura, o serviço 
de Rádio Táxi poderá 
ser utilizado. Se neces-
sário, basta solicitar 
aos profissionais iden-
tificados no Salão para 
que seja feita a solicita-
ção de um veículo.

Os ingressos estão disponíveis na Superintendência do Clube, 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados e domingos, 
das 8h às 16h. Outras informações: 3329-8700.



Show de Patinação 2013  30/11 e 1º /12 às 20h
Local: Ginásio de Esportes do Iate Clube de Brasília

Entrada: 1kg de alimento não-perecível

FICHA TÉCNICA
COORDENADORA: Tathiana Resende

PROFESSORES: Bárbara Barreto, Luíza Penha, Meissa Mendes e Nathália Gasparini
ORGANIZAÇÃO: Superintendência de Esportes e Secretaria de Patinação

REALIZAÇÃO: Iate Clube de Brasília

Informações:
www.iatebsb.com.br
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Pés: cuidados  
evitam desconfortos 
e garantem higiene

Objeto de fetiches e conquistas, os pés são 

uma parte do corpo que requer atenção 

especial. “Não é só pela beleza ou higiene. 

Problemas nos pés causam um enorme 

desconforto”, alerta o dermatologista 

Ricardo Fenelon. “Não há quem se sinta 

bem com unhas encravadas, por exemplo. 

Ou quem não se constranja por ter chulé 

e precisar tirar o sapato diante de outras 

pessoas”, complementa. Os problemas 

mais corriqueiros são o engrossamento da 

sola, as unhas encravadas e os odores. Para 

cada situação, há maneiras de prevenir e 

alternativas viáveis de tratamento. A seguir, 

os problemas mais comuns e as orientações 

para prevenção e tratamento: 
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Queratose: engrossamento 
da sola dos pés

Um dos problemas recorrentes que atinge a sola 
dos pés, principalmente de quem usa sapatos 
por longos períodos, é o “engrossamento” da 
pele na planta dos pés, chamado cientifica-
mente de hiperqueratose – adensamento da 
pele que reveste a planta dos pés, em função do 
atrito constante com o calçado e o chão. Com 
ela, podem surgir rachaduras nos pés. Segundo 
o dermatologista Ricardo Fenelon, é uma dis-
função muito fácil de solucionar. “Até o velho 
e bom óleo de amêndoas pode ser usado para 
combater o problema”, receita. O ideal é apli-
car essa substância, ou ainda vaselina salicila-
da, todas as noites, na sola dos pés, antes de 
dormir.

Unhas encravadas

É a queixa mais frequente no consultório der-
matológico, quando o assunto é unha. O pro-
blema se manifesta geralmente nos pés, devido 
ao corte inadequado. A recomendação é para 
manter um corte reto na unha dos pés. Quan-
do o corte é arredondado, permitimos que o 
canto das unhas penetre o tecido periungueal, 
levando ao encravamento. A manipulação ina-
dequada desta unha encravada pode levar a 
vários problemas, incluindo até a formação de 
um tumor benigno, chamado granuloma pio-
gênico. Em caso de encravamento, evite a ma-
nipulação pela manicure. Se ainda não houver 
inflamação no local, um pedicuro especializa-
do pode ajudar. Caso haja qualquer manifes-
tação infecciosa, o ideal é procurar um derma-
tologista de sua confiança para tratar a região.

Chulé

O dermatologista Ricardo Fenelon explica que o mau 
cheiro causado pelo chulé é chamado cientificamente de 
bromidrose, que significa alteração no cheiro do suor. “O 
pé transpira. A transpiração em si não possui cheiro al-
gum. Mas, em contato com bactérias que se instalam na 
superfície da pele, o suor transforma-se em ácidos graxos 
voláteis que causam o mau cheiro”, explica Fenelon.

No caso específico do chulé, evitar sapatos fechados por 
uso prolongado, secar bem os pés antes de calçá-los, usar 
produtos antissépticos, como talcos e desodorante, e sem-
pre que puder colocar o sapato ao sol são algumas saídas 
para eliminar o problema.
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•	Enxugar bem os pés após o banho, para evitar que 
a umidade facilite o aparecimento de micoses.

•	Evitar sapatos fechados por longos períodos. Isso 
favorece a maceração dos pés, com proliferação de 
fungos e bactérias, levando ao aparecimento do 
popular chulé (chamado cientificamente de bro-
midrose).

•	Evitar o uso de sapatos apertados e desconfortá-
veis, que levarão ao aparecimento de calosidades.

•	Diante de qualquer anormalidade, consulte um 
dermatologista para receber orientações corretas.

DICAS PARA CUIDAR 
DOS PÉS
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MARCO ANTONIO REISPOR

O Livox surgiu da necessidade de 
Carlos Pereira de se comunicar 
com sua filha, Clara, de 6 anos, 
que tem paralisia cerebral. A Cla-
rinha é um dos 15 milhões de bra-
sileiros que não falam. Esse tam-
bém é o caso meu filho, o Vinícius, 
autista, de 5 anos.

Quando conheci o sistema, pro-
curei uma forma de inseri-lo na 
rotina do meu garoto, como uma 
ferramenta terapêutica que pode-
ria ajudá-lo a quebrar a barreira 
da comunicação.  Fiz contato com 
o Carlos Pereira e com uma rede de 
profissionais e familiares. Precisa-
va trazer o Livox para Brasília.

Feitos os contatos, chegou a hora 
de definir o local que abrigaria o 
evento – um dia para apresentação 
do sistema e outro para treinamen-
to. Eu tinha certeza do espetacular 
alcance social do sistema Livox e, 
como se tratava de um evento sem 
fins lucrativos, logo imaginei que 
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O que é um clube?

A primeira resposta que 
nos vem à cabeça re-
mete a um lugar de 

lazer, prática de esportes, pró-
prio para o encontro entre 
pessoas que têm algo em co-
mum. Porém um clube pode 
ser mais, sem deixar de cum-
prir essas funções básicas que 
nos fazem sentir aquele lugar 
como o quintal da nossa casa.

No primeiro final de semana 
de novembro, o Iate mostrou 
que, mais do que possível, 
isso é necessário. Servir aos 
seus sócios e se abrir para a 
comunidade também deve 
ser uma vocação do Iate Clu-
be de Brasília.

A Antiga Sede recebeu o ana-
lista de sistemas Carlos Perei-
ra, criador do Livox, primeiro 
aplicativo de comunicação 
alternativa para tablets, de 
apoio a deficientes com difi-
culdades na fala. O sistema aju-
da pessoas com autismo, esclero-
se lateral amiotrófica, paralisia 
cerebral, sequelas de derrame 
cerebral, entre tantas outras con-
dições incapacitantes.

O Livox funciona com toques na 
tela sobre cerca de 14 mil figuras. 
Ele ‘quebra’ a comunicação em 
partículas menores, diminuindo 
a complexidade cognitiva do pro-
cesso de comunicação e facilitan-
do o entendimento e a aquisição 
de conhecimentos pelo deficiente.

Como algumas deficiências mo-
toras impedem um toque preciso, 
o Livox dispõe de um recurso que 
corrige eventuais excessos e, as-
sim, decodifica a real intenção do 
usuário. Também é possível acres-
centar imagens, áudios e vídeos, 
de acordo com as necessidades 
de cada pessoa, ou redigir frases, 
narradas em sequência pelo equi-
pamento.

poderia ‘vender’ a ideia ao 
Iate.

Foi a partir daí que o Iate pro-
vou que um clube, por mais 
seletivo que seja (e clubes são, 
por natureza, seletivos), pode 
cumprir uma importante fun-
ção social. O seu engajamento 
superou as minhas melhores 
expectativas. Desde os primei-
ros contatos com a gerente de 
Saúde, Maria Rita, e com o su-
perintendente, Nilton, o Iate 
logo se mostrou mais do que 
um colaborador; foi um par-
ceiro, que entendeu a impor-
tância da inclusão da pessoa 
com deficiência e colocou à 
nossa disposição todos os re-
cursos materiais e humanos 
necessários. Tudo isso nos en-
cheu de alegria e orgulho por 
pertencer ao Iate.

Ao receber as pessoas com 
deficiência, o Clube se abre à 

comunidade e, ao mesmo tempo, 
se volta para o seu sócio. Que esta 
continue sendo a prática nos próxi-
mos anos. Afinal, garantir a exce-
lência como local de lazer e convi-
vência e ajudar a melhorar a vida 
de quem precisa vai fazer do Iate 
muito mais do que um clube.

Sócio do Iate, Marco Antonio Reis 
é jornalista e tem 44 anos. Contato: 
marcoantonioagencia@gmail.com
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F ruto de uma parceria entre o Ciate, Diretoria Social e outros dez par-
ceiros, o desfile beneficente Ser fashion é ser solidário encantou e emo-
cionou o público presente. Cerca de 500 pessoas acompanharam a 

apresentação.

Realizado em 11 de outubro no Salão Social, o evento, que teve como ob-
jetivo principal a arrecadação de alimentos para a Associação Brasileira 
de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias 
(Abrace), reuniu mais de 100 crianças.

Com looks coloridos, roupas de banho e mostrando muito charme e desen-
voltura, os “modelos” se revezaram na passarela em duplas, trios e indi-
vidualmente. Além dos pequenos sócios e alunos do Centro de Atividades 
Educacionais do Iate (Ciate), 20 crianças da Abrace participaram do desfile. 
No total, mais de 250kgs de alimentos foram arrecadados. O clima de soli-
dariedade esteve presente do início ao fim.

“Acreditamos que foi um momento muito especial para todos. As crianças, 
principalmente as da Abrace, esbanjaram muita alegria e emoção para o 
público. O clima do Salão Social estava lindo. Recebemos pedidos para que 
o desfile seja realizado anualmente”, conta a coordenadora do Ciate, Maria 
de Fátima Dantas, a Tia Fátima.

Parceiros:

CL Balões

Dania Produções

Fruto Futuro

Lord Perfumaria

Mansão Catavento

Rádio Transamérica

Refrigerantes Cerradinho

Scouting Agência de Modelos

Torteria Di Lorenza

Vivi & Luiz

Ser fashion é 
ser solidário
Desfile promoveu arrecadação 
de alimentos para a Abrace
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MARATONA INFANTIL: DIVERSÃO 
PARA TODA A FAMÍLIA

As crianças se divertiram na manhã de 26 de outubro 
na área verde próxima à Piscina do Feijão. A tradi-
cional Maratona Infantil reuniu muitos pequenos cor-
redores, que foram divididos em categorias diversas, 
para a saudável competição. Os familiares ficaram 
na torcida. Para recuperar as energias após a prova, 
houve distribuição de pipoca, algodão-doce, cachorro-
-quente, refrigerante e picolé.

SÓCIO GANHA CARRO EM 
PROMOÇÃO DA PETROBRAS 

O associado Joffre Filho abasteceu o carro no Ponto 
de Abastecimento do Iate, participou da promoção Pe-
trobras 60 anos e, após sorteio realizado em setembro, 
foi contemplado com um Peugeot 208. A entrega do 
veículo aconteceu em 25 de outubro e contou com a 
presença do gerente executivo da Petrobras Distribui-
dora, Álvaro Antonioli de Toledo, além do comodoro 
Mario Sergio da Costa Ramos.

TÊNIS: TORNEIO AGITA TURMA 
DO ESCOLÃO
Com partidas bastante disputadas e bom nível 
técnico, o 1º Torneio de Duplas Barbecue do Esco-
lão de Tênis do Iate foi um sucesso. A competição, 
realizada em 26 de outubro, teve o objetivo de 
integrar os alunos e reuniu 22 tenistas. Confira o 
resultado final.

Campeões: George Marcel  e Guilherme Aguiar  
Vice-campeões: Armando Assumpção e André 
Mitraud  
3º lugar: Gisele Garcia e Luiz Issão  
4º lugar: Cláudia Vieira e Bruno Fracaro 

ENCONTRO DE 
CAPOEIRA REÚNE 150 
CRIANÇAS
Com objetivo de promover a interação 
das crianças de maneira prazerosa, cul-
tural e divertida, o Iate realizou o 5º En-
contro de Capoeira Kids. O evento ocor-
reu em 19 de outubro (sábado), com 
início às 9h, no Salão Social. Mais de 
150 crianças participaram do encontro.

IATISTAS FATURAM TÍTULO 
BRASILEIRO DE RGS

O Iate Clube do Rio de Janeiro sediou o 44º Circuito 
Rio de Vela Oceânica, também válido como Campe-
onato Brasileiro da Classe RGS. Com ventos de mais 
de 30 nós, a competição foi marcada por regatas lon-
gas e duríssimas condições de disputa. A bordo do 
veleiro Tangará, os iatistas Lars Grael, Renata Grael, 
Servio Túlio Cipriani Andrade e Renato Moura foram 
os vencedores da disputa. Invicto nas quatro regatas, 
o barco Tangará ficou com o título do Circuito Rio e 
também do Brasileiro de RGS. 

Foto: Fred H
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Até o fi m de outubro, 1.700 reservas de churrasqueiras foram feitas 
no Iate. O índice equivale a uma média de 141 por mês. 

Nos primeiros dez meses de 2013, o Setor de Segurança registrou 1.218 
notifi cações de trânsito. Os exemplos mais frequentes são: estaciona-
mento irregular, falta de identifi cação do veículo em vagas preferenciais, 
automóveis abertos e mal estacionados etc.

No primeiro semestre deste ano, o Departamento de Operações e Logísti-
ca enviou 491 produtos para doação. A estimativa é de que, ao fi nal 
do segundo semestre, cerca de 690 itens sejam doados para instituições 
de caridade.  

O Clube consume diariamente uma média de 229 kWh. No total, o 
consumo mensal de energia é de aproximadamente de 6.870 kWh. 

Cerca de 20.000 litros de água são consumidos por hora em nossa 
instituição. Por dia são quase 480.000 litros e por mês o índice chega 
a 15.000.000.00 litros.
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co social. O valor alcançado com a 
venda dos ingressos foi repassado à 
instituição.

Dia da beleza  
para idosos

Também em setembro, funcioná-
rios do Salão de Beleza do Iate, em 
parceria com o Encontro Máster do 
Iate (Emiate), proporcionaram o Dia 
da beleza para 30 idosos do Lar São 
Francisco de Assis. Localizada no 
Núcleo Bandeirante, a entidade foi 
fundada há mais de 30 anos. Corte 
de cabelo, manicure e pedicure fo-
ram alguns dos serviços oferecidos. A 
ação faz parte do projeto Amigos Vo-
luntários, que periodicamente visita 
instituições diversas com o objetivo 
de levar carinho e solidariedade.

A presidente do Emiate, Maria Emília Rodrigues, 
acompanhou a visita e garante que auxiliar os mais 
necessitados é uma forma de transmitir amor. “Acre-
dito que quem ajuda é mais beneficiado do que quem 
recebe. Ver o sorriso no rosto dos idosos foi muito es-
pecial”, conta. 
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P romover ações para ajudar 
os mais necessitados é uma 
das diretrizes do Iate Clube 

de Brasília. Eventos, campanhas, 
bazares etc. são realizados frequen-
temente em nossa instituição e tam-
bém em locais determinados.

Em 28 de setembro, o Iate, em par-
ceira com a Câmara de Desenvol-
vimento Lojista Jovem do DF, pro-
moveu uma Feijoada Beneficente. 
O objetivo do evento foi arrecadar 
recursos para a campanha Criança 
Sorriso Aberto, que em 2013 chega a 
sua 14ª edição. 

A cantora Adriana Samartini e a 
banda Capital do Samba foram os 
responsáveis pela animação da fes-
ta. Mais de 500 pessoas estiveram 
no Salão Social e se divertiram ao 
som de sucessos do samba, axé e 
outros ritmos.

Este ano, a proposta tinha como objetivo beneficiar a 
Casa da Criança Batuíra, localizada em Ceilândia. O 
local, que funciona há mais de 20 anos, desenvolve 
atividades de acolhimento institucional, com a finali-
dade de amparar crianças e jovens em situação de ris-

Iate e solidariedade: 
parceria de sucesso
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A comemoração do Dia das Crianças reuniu uma legião de famílias no Salão Social 
em 12 de outubro. Mais de 500 pessoas estiveram presentes para curtir um dia de 
muita diversão e alegria. 

A novidade deste ano foi o espetáculo Monster High. A animação conta as aventuras de seis 
monstrinhos que estudam na escola homônima e passam por situações vividas no dia a dia 
da juventude “normal”. A Companhia Néia e Nando foi a responsável pela apresentação.

Além disso, os pequenos iatistas também participaram de outras diversas atividades: ginca-
nas com personagens animados, pintura de rosto e brinquedos infláveis. Para completar a 
festa, o evento contou com a presença do mágico Steiner, que promoveu uma interação com 
a plateia e convidou as crianças para participar de alguns números do show. 

Dia das Crianças: 
diversão para mais 
de 500 sócios
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E m 31 de outubro, sócios e convidados foram embalados por grandes clássicos da 
música popular brasileira na Antiga Sede. Yara e Alberto Gambirasio, acompa-
nhados de outros experientes músicos, apresentaram o show Uma noite de MPB 

na Quinta Cultural. O evento foi um sucesso! As vendas esgotaram-se dias antes da 
apresentação e cerca de 200 pessoas estiveram presentes.

Noite de MPB 
na Antiga Sede
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Show com a banda

Informações:
Vendas: 3329-8700

www.iatebsb.com.brIate Clube de Brasília

O réveillon mais badalado de Brasília!

Serviços:
- 
- Berçário (0 a 12 anos) com brinquedoteca, 
- 

sala de jogos em rede, cinema, vídeos e lanches;
- Manobristas;
- Rádio Táxi;
- Posto médico;
-Show pirotécnico.

Pagamento em até 3x 
nos cartões de crédito
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“O Iate Clube de Brasília é 
emblemático como a Capital: sua ‘sala 
de visitas’, nas famosas palavras do 
Presidente JK, Patrono do nosso Clube”
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Geraldo Brindeiro: 
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Revista Iate – Durante os últi-
mos dois anos o senhor se es-
forçou na defesa dos interes-
ses do Clube e na melhoria do 
patrimônio iatista. Como o se-
nhor avalia esse período que 
esteve à frente da Presidência 
do Conselho Deliberativo?

Geraldo Brindeiro – Foi um pe-
ríodo de grandes realizações em 
benefício do nosso querido Iate e 
da família iatista. 

Os resultados do trabalho reali-
zado pelo Conselho Deliberativo, 
com seriedade e dedicação, foram 
excelentes. 

O Conselho Deliberativo, Gestão 
2011/2013, não se limitou a rea-
lizar as quatro reuniões ordinárias 
previstas no Estatuto. Realizou 
inúmeras reuniões extraordiná-
rias, atingindo o total recorde de 
25 (vinte e cinco) reuniões nas 
quais houve intensos e produtivos 
debates, seguidos de importantes 
deliberações, exaurindo sempre a 
pauta, nos termos regimentais e 
estatutários.

Revista Iate – O que o senhor 
leva de aprendizado dessa ex-
periência?

Geraldo Brindeiro – No ano 
que vem, em 2014, completarei 
40 (quarenta) anos ininterruptos 
como sócio do Iate. Em razão de 
minhas intensas atividades pro-
fissionais e, sobretudo, da minha 
vida pública como Procurador-

O Dr. Geraldo Brindeiro, sócio proprietário do Iate desde 1974, 

foi Procurador-Geral da República no governo do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso durante oito anos, de 1995 a 2003.

Casado com a senhora Paula Romaine Brindeiro, de nacionalidade norte-

americana – onde conheceu quando morou nos Estados Unidos, de 1981 a 

1984, durante a realização dos cursos de mestrado e doutorado em YALE – 

tem três �lhos: Margaret Ann Brindeiro, George Andrew Brindeiro e Charles 

Thomas Brindeiro.

-Geral da República durante oito 
anos, nunca pude dedicar-me a 
trabalho voluntário em prol do 
Iate, que tantas alegrias trouxe 
para mim e para minha família. 

Por isso, quatro anos atrás, em 
2009, decidi aceitar os insisten-
tes convites para atuar primeiro 
como Conselheiro, depois como 
Diretor Jurídico e, finalmente, 

como Presidente do Conselho De-
liberativo. As experiências nos 
cargos, principalmente no cargo 
de Presidente do Conselho Deli-
berativo, foram muito enriquece-
doras para melhor conhecimento 
desse nosso magnífico Clube e me 
proporcionaram imensa alegria e 
satisfação ao contribuir volunta-
riamente para o bem-estar e a feli-
cidade da família iatista, e ainda, 
conhecendo pessoas fantásticas e 
fazendo novas amizades.

Revista Iate – Qual a impor-
tância do Iate Clube de Brasí-
lia em sua vida?

Geraldo Brindeiro – O Iate tem 
sido para mim e minha família – 
desde que meus filhos eram ainda 
bebês e depois crianças – um local 
de grande felicidade, de lazer e 
prática de atividades esportivas. É 
realmente extraordinário o prazer 
de frequentar o nosso querido Clu-
be, com esta imensa área verde, e 
usufruir de todos os benefícios que 
ele oferece.

Revista Iate – O que podemos 
esperar para os próximos 53 
anos da nossa instituição?

Geraldo Brindeiro – É difícil dizer 
o que ocorrerá. Mas faço votos de 
que o nosso querido Iate continue 
a merecer o reconhecimento pela 
Confederação Brasileira de Clubes 
– como ocorreu neste ano de 2013, 
quando celebramos o 53º aniver-
sário de sua Fundação – como um 
dos melhores Clubes do Brasil.

“O Iate tem sido 
para mim e minha 

família – desde 
que meus filhos 

eram ainda bebês 
e depois crianças 

– um local de 
grande felicidade, 
de lazer e prática 

de atividades 
esportivas. 
É realmente 

extraordinário 
o prazer de 

frequentar o nosso 
querido Clube, com 
esta imensa área 

verde, e usufruir de 
todos os benefícios 

que ele oferece”
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B rasília começou a existir na primeira Constituinte no Impé-
rio Brasileiro, em 1823, numa proposta colocada por José 
Bonifácio de Andrada e Silva, argumentando quanto à ne-

cessidade da mudança da capital para um ponto mais central do 
interior do país e sugerindo ainda para a cidade o próprio nome 
que a tornou famosa em todo o mundo. A história de Brasília e os 
principais personagens desse enredo são conhecidos por todos. Po-
rém, existem muitas pessoas desconhecidas que trabalharam na 
idealização da visão do santo italiano, São João Bosco, e também 
foram responsáveis pelo sucesso da capital federal. Muitos desses 
guerreiros ainda convivem entre nós e hoje podem contar um pou-
co da história de nossa cidade. 

Nesta edição, trouxemos uma fi gura conhecida no Iate e que tam-
bém fez parte da construção de Brasília. Atualmente com 76 anos, 
o funcionário Onair Dorneles de Albergaria tem orgulho de fazer 
parte da história da cidade e também da nossa instituição. Um dos 
profi ssionais mais empenhados do nosso Clube, o senhor Onair 
chegou a Brasília em 1963. Seu primeiro trabalho foi no canteiro 
de obras da Universidade de Brasília. Por lá, iniciava-se uma tra-
jetória de muito esforço e dedicação que transformaria a vida de 
um pioneiro simples que deixou suas origens para começar a vida 
em uma cidade ainda em formação. “Cheguei e meu primeiro ser-
viço foi na construção da UnB. Depois eu entrei para o comércio, 
por minha conta. Eu tinha uma mercearia na invasão próxima 
ao Iate, depois fui para a Vila Buritis. O negócio não deu certo e 
voltei a trabalhar como empregado. Fui para um condomínio na 
107 Sul para trabalhar como porteiro e depois fui contratado pelo 
Iate, na área de serviços gerais. Cheguei em fevereiro de 1978. Co-
mecei nas quadras de tênis. Depois fui para o Ginásio de Esportes. 
Trabalhei uns três anos na obra e, ao fi nal, fui para os vestiários. 
Estou nessa função há mais de 20 anos”, lembra.

Onair recorda de muitas histórias, mas uma em particular ele fez 
questão de registrar. “Quando eu tinha nove anos no Clube, eu 
pedi ao comodoro da época para me mandar embora. Ele disse 
que não poderia fazer isso, pois os associados iriam reclamar com 
ele. Nessa mesma época eu conheci o coronel Henning. Ele me 
encontrou certo dia e eu disse que estava chateado. Expliquei que 
estava triste porque queria sair para arrumar a minha casa. Ele 
perguntou se podia me fazer uma proposta. Eu disse que sim. Foi 
então que ele pediu para o comodoro me ajudar. Eles fi zeram um 
acordo comigo e rapidamente eu voltei. Isso resolveu minha vida. 
Essa história fi cou marcada na minha memória e eu sou grato 
pela ajuda que recebi”, explica emocionado.

Depois de tantos anos de serviço, Onair não quer parar. Ele prefere 
fi car no Iate e continuar sua história de serviços na cidade que 
lhe abriu as portas. “Aqui eu trabalho tranquilo. Dou-me muito 
bem com o associado. Estou no Iate sempre alegre. Enquanto eu 
tiver forças estarei aqui. Enquanto os médicos deixarem, eu quero 
continuar no trabalho. Se tiver que sair será muito triste. O que eu 
vou fazer em casa? Esperar o dia da morte sentado? Prefi ro fi car 
aqui”, brinca. 

Em mais uma oportunidade, o Iate se orgulha de ter em seu qua-
dro funcional pessoas diferenciadas e importantes não apenas 
para o Clube, mas para a história de Brasília!

Dedicação e 
amor ao Iate



Não é de agora que os consumidores reclamam da qualidade da energia elétrica que utilizam. Diversos  fatores contribuem 
para que a energia chegue em nossas residências e estabelecimentos com muito ruído, distorções e variações de 
tensão. Crescimento dos núcleos habitacionais,  desequilíbrio da rede por furto de cabos, gambiarras, queda de postes, 
transformadores antigos, entre outros, são responsáveis pela baixa qualidade da energia e pelos altos custos de reposição 

de equipamentos elétricos e eletrônicos queimados.

Quando a concessionária corta o fornecimento, seja por problema na rede de transmissão, queda de raios ou apagões involuntários, 
ao retornar, a  tensão é sempre maior porque todos os equipamentos elétricos estavam ligados e todos irão religar ao mesmo tempo. 
Isso provoca transtornos nos equipamentos elétricos conectados à rede e os mais sensíveis, como:  sistemas de áudio e vídeo, “Home 
Theater”,  centrais de segurança e  monitoramento,  comunicação de dados, refrigeração, “ No Breacks”, motores e bombas elétricas 
queimam e o prejuízo é inevitável.

Preocupado com o aumento dos custos com manutenção e reposição de equipamentos elétricos e eletrônicos, o Comodoro 
convocou o Setor de Engenharia e Manutenção para fazer um levantamento da situação da rede elétrica do Iate, visando conhecer 
os problemas mais freqüentes e propor uma solução para minimizar as perdas. 

O objetivo foi buscar solução inovadora, tecnologias atuais e casos de sucesso. Em maio de 2012, iniciou um processo de pesquisa, 
visitando estabelecimentos, tais como: Instituto de Geociências e o Centro de formação CEFTRU, ambos da UNB, Comando Geral de 

Movimento, diversas lojas do Grupo Tecar Veículos, rede de Super Mercados Caíque, Vernet Comunicação 
de Dados, Lá boulangerie, restaurante Soho e obras realizadas pela Vitor Odísio Engenharia.

Após conhecer os resultados optou pela implantação do Sistema de Proteção da Rede 
Elétrica da Energitec. Um dispositivo digital de proteção da rede, baseado na tecnologia de 

Oxido de Zinco como elemento ativo contra surtos de tensão provocados por descargas 
atmosféricas. O equipamento opera com tempo de resposta na ordem de 8 a 20 micros 
segundo e permite drenar qualquer variação da tensão e estabilizar a rede. Com diversas 
funções, proporciona ao gestor de manutenção informações sobre a rede elétrica em 
geral.

Em outubro de 2012 deu inicio a primeira fase e foram instalados 12 unidades nos 
setores com maior incidência de queima de equipamentos, como: Superintendência, 

CPD, CIATE, Academia de Ginastica e Ed. sede.  Decorridos 11 meses, foram avaliados os 
registros das ocorrências e as respostas obtidas após 568 

surtos, principalmente, durante o período das chuvas. 
Como nos demais estabelecimentos, o sucesso com 

a implantação destes equipamentos foi expressivo 
e mais 13 unidades estão sendo instaladas,  

ampliando a proteção da rede, até atingir todas 
as unidades previamente indicadas. 

TECNOLOGIA
Da Redação  |  Foto: Divulgação

BAIXO CUSTO!
Energia limpa!

Maiores informações:
Gênese Informática Ltda, 
Distribuidor exclusivo dos produtos Energitec. 
Email: fernandojf@geneseinfo.com.br
Fone: 61-3326-3071 | 8153-7198

PROTEÇÃO DA REDE CONTRA SURTOS ELÉTRICOS

LOGO GÊNESE
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C asas, quintais ou outros ambientes enfeitados com belas 
orquídeas ganham um ar mais alegre e elegante. Contu-
do, infelizmente, com o passar do tempo as plantas enfra-

quecem e morrem. Naturalmente, a maioria das pessoas descarta 
o vaso da planta. O Iate propõe que você traga-o para a nossa 
instituição. Aqui, a orquídea poderá florir novamente e embelezar 
ainda mais o campus.

A Diretoria de Operações e Logística é a responsável por receber os 
objetos. Outras informações: 3329-8728.

Doe vasos de orquídeas 
e embeleze o Iate
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Saiba mais
As orquídeas  são  plantas  que 
compõem a família da Orchida-
ceae, que pertence à ordem As-
paragales, considerada uma 
das maiores famílias de planta 
existente. Com diversas cores, 
formas e tamanhos, as orquíde-
as estão presentes em pratica-
mente todas as partes do mun-
do, com exceção da Antártida.
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Memória
Ilustre visita

O Iate Clube de Brasí-
lia sempre recebeu 
visitas ilustres ao 

longo das últimas cinco dé-
cadas. Juscelino Kubitschek, 
Oscar Niemeyer, filhos de 
ex-presidentes, ministros, go-
vernadores, inúmeros parla-
mentares e atletas olímpicos. 
A lista de personalidades que 
estiveram em nossa institui-
ção é extensa. 

Contudo, uma das visi-
tas mais marcantes foi a 
de Alysson Paulinelli, ex-
-ministro da Agricultura. 
Recentemente, esse mineiro, 
atualmente com 77 anos, foi 
escolhido uma das 100 per-
sonalidades mais influentes 

do agronegócio nacional. 
Em 21 de setembro de 1975, 
Paulinelli ajudou a plantar 
as primeiras árvores do Bos-
que das Churrasqueiras. A 
área, inaugurada durante a 
gestão do então comodoro 
Hely Walter Couto, até hoje 
encanta os frequentadores 
pela beleza e ar puro.

O Memorial, localizado na 
parte superior da Antiga 
Sede, possui diversos registros 
da data, que ficou marcada 
como o início do processo de 
arborização do Bosque das 
Churrasqueiras, um dos pon-
tos mais admirados da nossa 
instituição. 
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S e você se lembra de assistir fi lmes em videocassete, gravar músicas em fi tas, 
revelar fotos de alguma viagem e “discar” números em espiral de um telefone, 
não tem jeito: você é, como eu, o que acadêmicos agora chamam de “imigran-

te digital”.

O termo, por si só, é revelador. Por mais que se adapte bem, todo imigrante será sem-
pre um pouco estrangeiro, um pouco deslocado. Por mais que aprenda a pensar e a 
viver imerso em nova linguagem, seu olhar terá sempre a memória de outro mundo 
como base de referência.  Por mais que queira, um imigrante nunca será um nativo.

Nesse mundo, como se sabe, os donos do pedaço são a garotada. São eles que agora 
nos ditam as regras, escolhem nossos eletrodomésticos, e dizem frases como “você 
não aprende mesmo, hein?!”.  Mas se enganam os que pensam que as aulas que 
chegam do ciberespaço se restringem aos botões.

Ana Maria que o diga. Andava chateada há meses com uma situação no trabalho. 
Sentia-se frustrada e ameaçada. Chegou em casa com a cabeça a mil. O barulho do 
jogo eletrônico do fi lho adolescente foi o estopim que faltava para explodir:

- Você quer fazer o favor de desligar essa porcaria? Vai fazer alguma coisa útil na 
vida, pelo amor de Deus!

- O que está chateando você, mãe?

A pergunta assim, tão direta e interessada, desconsertou Ana Maria. Ela sentiu von-
tade de chorar, de contar ao fi lho sobre o medo de perder o emprego, de usar um 
palavrão para ofender o chefe. Mas disse apenas que era “coisa de adulto”. Então, o 
Paulinho veio com essa:

- Lembra como eu também estava chateado?  É que eu não conseguia passar essa 
fase do jogo de jeito nenhum. Aí, eu decidi que nenhum zumbi cuspidor de fogo ia 
me vencer.

Ana Maria não se lembrava de haver visto Paulinho cabisbaixo. Mas achou que 
zumbi-cuspidor-de-fogo era uma boa defi nição para o seu chefe também.

- E como você fez para vencer o jogo?

Paulinho, então, lhe explicou que ele não havia vencido o jogo, só passado de fase. 
Que todo jogador sabe que tem que tentar vinte mil vezes até conseguir. Que a meta 
é superar um desafi o de cada vez. E que quando alguém fi ca fi nalmente bom em 
um nível, é sinal que já está pronto para outra fase, ainda mais difícil. O menino 
explicou também que a recompensa de uma fase é ganhar poderes para a seguinte. 
E que a graça do jogo não é chegar ao fi m, mas se divertir.

Ana Maria ouvia enquanto preparava o jantar. Antes de deixar a mesa, agradeceu 
a Paulinho: você é meu superpoder. Naquela noite, fi nalmente dormiu bem. A vida 
lhe parecia clara como a diferença entre zeros e uns. Ao amanhecer, seu zumbi já 
não era assustador. Ela estava pronta pra trocar de fase. 

SUPERPODERES E 
IMIGRANTES DIGITAIS

Paulinho, então, lhe 

explicou que ele não 

havia vencido o jogo, 

só passado de fase. 

Que todo jogador sabe 

que tem que tentar 

vinte mil vezes até 

conseguir. Que a meta 

é superar um desafi o 

de cada vez. E que 

quando alguém fi ca 

fi nalmente bom em 

um nível, é sinal que já 

está pronto para outra 

fase, ainda mais difícil”
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