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ImagIne um lugar todo de vIdro, cercado de verde por todos os lados. acrescente 

um chef ItalIano preparando massas frescas e um robalo ao forno em crosta de 

azeItona preta. tempere tudo Isso com uma carta de vInhos com aromas frutados, 

corpo leve e sabor delIcIoso. ponha uma pItada de beleza e complete com um 

ambIente leve, aberto e árvores cInquentenárIas. venha para o oscar restaurante. 

o lugar que combIna os prazeres da boa mesa com desIgn, arquItetura e jardIns.

u m  lu g a r  m ág I co.

u m  c a r dá p I o  d e l I c I o s o

culInárIa ItalIana/clássIca e contemporânea

Brasília Palace Hotel (sHtN trecHo 01 - coNj. 01) 
Horário de fuNcioNameNto: de seguNda a sexta, das 12H às 
15H e das 19H às 23H. sáBado e domiNgo, das 12H30 às 16H e 

das 19H às 23H. telefoNe: (61) 3306-9060
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cartas

Leitora assídua
acho a Revista Iate ótima, desde o pa-
pel em que é impressa até às matérias. 
acompanho todas as edições e tenho as 
informações que preciso com ela. tem 
um nível de qualidade como pouquíssi-
mas aqui em brasília. 

Rosimeire Figueiredo Rodrigues

 

matéria sobre o período da seca
escrevo para elogiar 
a reportagem “um 
paraíso na seca”, 
publicada na últi-
ma revista.  é muito 
bom saber que o Clu-
be está preocupado 
em orientar os sócios 
e seus leitores em re-
lação a este período 
de baixa umidade 
no distrito federal. 
parabéns!

Paulo Araújo

Leitura agradável 
a cada edição a Revista Iate está melhor. a qualidade é ótima, a 
leitura é agradável e leve. as reportagens são amplas e nos levam a 
reconhecer ainda mais o nosso Clube.

Marcos Bicalho

crônica: A nova editoria da 
Revista iate
Ângela,

gostaria de lhe parabenizar pela Crônica 
“o maestro e o tempo”. achei o texto lin-
do, poético, profundo. mostrei para todos 
os meus familiares e eles adoraram.

Ângela Férrer Mamede

novas instalações do ciate 
a obra realizada no Ciate mostra o quanto a administração do Iate se 
preocupa com nossas crianças. somos imensamente gratos a todos pela 
atenção, dedicação e carinho com que cuidam de nossos fi lhos. transmi-
tam à diretoria do Iate nossas felicitações por mais  essa conquista. espe-
ro que a Revista Iate também publique uma matéria sobre o assunto.

Maria Tereza Xavier
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comoDoRoPaLaVRa DO

A dministrar com imparcialidade e ao mesmo 
tempo atender aos anseios de cada associado. 
esse é, sem dúvida alguma, um dos grandes 

desafi os da atual diretoria do Iate Clube de brasília. 
sabemos que a tarefa não é fácil, ainda mais quando 
se trata de um público tão diversifi cado como o nosso. 
e é justamente pensando nesse grupo heterogêneo que 
desenvolvemos todos os projetos programados para o 
ano. direcionamos cada trabalho ao único propósito de 
agradar ao sócio e a seus familiares. mas para alcançar 
o padrão de qualidade exigido por essa seleta comu-
nidade, precisamos conhecer a fundo o perfi l de seus 
integrantes. para atingir essa meta, é indispensável a 
participação de todos.

nas próximas semanas, mobilizaremos todos os 
sócios para aderirem à campanha de reca-
dastramento. esse é um trabalho fundamen-
tal ao bom andamento dos serviços presta-
dos pelo Iate, uma vez que as informações 

do nosso banco de dados precisam refl etir 
com precisão o atual quadro social. man-
tendo o cadastro desatualizado, o Iatista 
deixa de cumprir uma determinação do 
estatuto do Clube, que prevê em seu ar-
tigo 40, IX, que o sócio deve manter seus 
dados pessoais atualizados, além de co-
municar possíveis alterações em relação 
aos seus dependentes.   

sabemos que o pedido gera certo trans-
torno, pois muitas vezes o associado não 
quer se ocupar com questões de secre-

taria, que à primeira vista lhe parecem desnecessárias. 
ocorre que a falta de informações sobre os sócios causa 
grande insegurança para a administração. sem um ca-
dastro fi el, não conseguimos quantifi car com precisão o 
tamanho das famílias, as idades predominantes, a re-
gião com maior concentração de Iatistas, além de outros 
dados importantes para elaborarmos um projeto de ges-
tão efi ciente, de acordo com o perfi l de cada grupo que 
frequenta o nosso Clube. só para exemplifi car, temos al-
guns casos em que não existe sequer o número do Cpf do 
associado nos registros da secretaria. 

entendemos que situações como essas precisam de solu-
ções imediatas. mas não apenas isso. precisamos melhorar 
nosso sistema de armazenamento de dados. atualmen-
te, cada sócio possui uma pasta com toda a sua história 
no Clube. em 2013, investiremos em uma reformulação 
desse processo, utilizando o método da microfi lmagem. a 
medida, muito utilizada nas grandes corporações, acaba-
rá defi nitivamente com o uso do papel, o que trará mais 
segurança e agilidade no trato das informações.

temos a certeza de que o associado compreenderá a ne-
cessidade do recadastramento. esperamos que a medida 
melhore ainda mais a nossa instituição e também traga 
benefícios aos sócios que estão em dia com suas obri-
gações. Continuaremos trabalhando para modernizar o 
Iate, colocando-o em uma linha de vanguarda.
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mario sergio da Costa ramos
comodoro@iatebsb.com.br
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DiRetoRCONSeLHO funDADoReS

HonoRÁRioS

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

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

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

eX-comoDoRoS

Comodoro
Mario Sergio da Costa Ramos

1º Vice-Comodoro
Maurílio Santinello

2º Vice-Comodoro
Newton Ferreira da Silva Marques

DIRETORES

Administrativo e Recursos 
Humanos
Álvaro Veiga
Comunicação e Marketing
Angela Brandão
Cultural
Raul Prates Pinheiro Filho
Engenharia
Gustavo M. Salomon de Faria
Esportes Coletivos
Ubirajane Andrade
Esportes Individuais
Antônio Augusto P. Pinheiro
Esportes Náuticos
Sérgio Müller 
Financeiro
Paulo Sérgio Costa Correia
Jurídico
João Francisco Sobrinho
Médico
Vicente Augusto G. Coelho
Operações e Logística
André Ruelli
Patrimônio e Suprimentos
José Luis R. Gurgel de Sousa

Secretário
Luiz André Almeida Reis
Social
Maria Auxiliadora Calandrini Tuma

VICE-DIRETORES

Academia
Alexandre Carlos Ferreira da Silva
Administrativo e Recursos 
Humanos
Mario Carmelo Correa
Atletismo
Vilma Del Lama
Engenharia
Daniel Cardoso Danna
Esportes Aquáticos
Hélio Fernando Siqueira Celidonio
Financeiro
Álvaro Veiga
Futebol
Hudson Pereira de Souza
Futevôlei
André de Azevedo Machado
Informática
Mario Oswaldo Gomes da Silva
Jogos de Cartas
Denisar Silva de Medeiros
Jurídico
Bruno Bittar
Memorial
Ana Marly de M. Rodrigues

Motor
Carlos Henrique Simões Ayres
Patinação
Suzana Moreira
Peteca
Sebastião Marques Alonso 
Gonzales
Polo Aquático
Daniel Cardoso Miziara
Sauna e Churrasqueiras
Gastão de Bem
Secretário
Cristiano Paes de Castro 
Sinuca
João Carlos de Oliveira
Tênis
Claudio Ramos de Oliveira
Vela
André Proite
Voleibol 
Mario Macedo de Almeida e 
Castro
Windsurf
André Luís de Oliveira Pedroza
Presidente do Emiate
Maria Emília Rodrigues
Ouvidor-Geral
José Olímpio Filho
Assessores da Comodoria
José Lírio Ponte Aguiar
Sílvio Lúcio de Castilho
Ciate - Presidente
Pedro Gualberto Timóteo César

O Presidente da República, os Ministros de Estado, o Governador do Distrito 
Federal, Ari Cunha (jornalista), Cristiano da Rocha Miranda Pontes (velejador), 
Gregório da Rocha Miranda Pontes (velejador), João Gilberto Amaral Soares 
(jornalista), José Paulo Sepúlveda Pertence (ex-Presidente do STF), Lars 
Schmidt Grael (velejador) e Torben Schmidt Grael (velejador).



9Setembro / Outubro de 2012

PRESIDENTE: 
Geraldo Brindeiro

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

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

COMISSÃO FISCAL

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

FUNDADORES

Álvaro Alberto de Araújo Sampaio, Antônio Augusto Bar-
cellos Cunha, Carlos Murilo Felício dos Santos, Eloysio de 
Carvalho Silva, Léo Sebastião David, Mauro Borges de Tei-
xeira e Oscar Niemeyer. 

BENEMÉRITOS
Álvaro Alberto de Araújo Sampaio, Carlos Nascimento, 
Ennius Marcus de Moraes Muniz, George Raulino, Gerson 
de Sousa Lima, Hely Walter Couto, Humberto Carlos Sobral 
Barreto Corrêa, José Galbinski, Léo Sebastião David e Ro-
berto Alvarenga.

EX-PRESIDENTES

Amauri Serralvo, Antônio Carlos Elizalde Osório, Carlos Mu-
rilo Felício dos Santos, Fernando Neves da Silva, Frederico 
José da Silveira Monteiro, Gerson de Sousa Lima, José Al-
berto Couto Maciel, José Hilário de Vasconcelos, Luiz Au-
gusto Castro de Macedo e Reginaldo Oscar de Castro.   

EX-COMODOROS

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

CONSELHEIROS NATOS

Afrânio Rodrigues Júnior, Amâncio Irene de Vasconce-
los, Antônio de Pádua Pereira do Vale, Antônio Fiúza, 
Armando Garcia Coelho, Dario de Souza Clementino, 
Darione Nunes Cardoso, David Augusto de Avelar, 
Ednaldo Mesquita de Carvalho, Fernando Boani Pau-
lucci, Filinto Figueiredo Pacheco, Flávio Silva Palma 
lima, Francisco Yida, João Carlos de Castro Roller, João 
Ferreira da Silva Júnior, João Rodrigues Neto, Luiz Au-
gusto A. de Castro, Luiz Carlos Garcia Coelho, Manoel 
Augusto de Almeida, Manoel Henrique Pessoa, Mário 
Roberto Trompowsky do Amaral, Paulo Roberto de Mo-
raes Muniz, Pedro Aurélio Rosa de Farias, Pedro Vitor 
Mafra, Raif Jibran, Roberto Baptista, Roberto de Castro 
Almendra, Roberto Velloso, Ronald Starling Soares e 
Silvio Henrique Marinho de Castilho.

CONSELHEIROS EFETIVOS
Alberto Godoy Garcia Coelho, Álvaro José Lindoso Veiga, 
André de Azevedo Machado, André Ruelli, Antônio Au-
gusto Pinto Pinheiro, Edmar Bittencourt Filho, Everaldo 
Maia, Fernando Pessoa Guerra, Frederico Henrique Viegas 
de Lima, Geraldo Brindeiro, Henrique Samuel Ponte Alen-
car, Hudson Pereira de Souza, Jeremias Cezar Júnior, João 
Wellisch, José Agamenon de Andrade Lima, José Amado 
Henriques Júnior, José Olímpio Filho, Josias Ferreira Leite 
Júnior, Júlio Cesar Itacaramby, Leandro de Oliveira, Lucas 
de Oliva Antunes, Luciano Gonçalves de Souza Carvalho, 
Luiz Alberto Ferreira Castilho, Luiz André Almeida Reis, 

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

SUPLENTES DE CONSELHEIRO

Ubirajane Andrade, Cláudio Teixeira Gontijo, Yordan Cirilo, 
Paulo Sergio Holanda de Araújo, Dennis Luiz Albuquer-
que de Seixas, Ana Marly de Melo Rodrigues, Julien Ma-
chado da Silva Dutra, Daniel Carsalade Queiroga, Vilma 
Del Lama, Mário Oswaldo Gomes da Silva, Gastão de Bem, 
Valter José Coser, Dorival Alves de Sousa, Vicente Augusto 
Goncalves Coelho, Halmelio Alves Sobral Neto, Pedro Lício 
Gomide e Gustavo de Arantes Pereira.

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

EX-PRESIDENTES DO CONSELHO DELIBERATIVO

DeLibeRAtiVoCONSeLHO

c aríssimos amigos sócios e sócias do Iate Clube de 
brasília. reverencio nesta oportunidade a memória 
do saudoso presidente JK, patrono do nosso Clube, 

que completaria 110 anos no dia 12 de setembro. estadis-
ta, democrata, conciliador, homem de ação e de coragem, 
prosseguiu – mesmo com oposição implacável e críticas 
injustas – na sua grandiosa missão. e, com insuperável 
otimismo e entusiasmo, realizou 50 anos em 5, promoveu 
a  transferência da Capital (idealizada desde 1789, previs-
ta nas Constituições e nunca realizada), construiu brasília 
inaugurada em 1960, industrializou o brasil e transformou 
o país, conquistando a admiração, a estima e o respeito dos 
brasileiros e de todo o mundo. o presidente Juscelino Kubits-
chek de oliveira, com sua simpatia cativante e admirável 
carisma, elevou a autoestima dos brasileiros e o prestígio do 
brasil no plano internacional. o título de patrono do Iate 
lhe foi conferido em 22 de janeiro de 1961, como homena-
gem especial ao criador de brasília (art.5º, do estatuto, na 
redação em vigor na época). e o estatuto, na redação atual 
diz, no seu art. 11: “é patrono do Iate o presidente Juscelino 
Kubitschek de oliveira que, mediante seu apoio e empenho, 
tornou possível a fundação deste Clube”. 

nos meses de julho e agosto, a presidência constituiu Co-
missões para emitir pareceres sobre o relatório de ativida-
des do Conselho diretor relativo ao 1º semestre de 2012; 
a proposta orçamentária para o exercício fi nanceiro de 
2013; as propostas de concessão de títulos honorífi cos be-
neméritos aos Conselheiros natos raif Jibran e fernando 
boani paulucci; e propostas de Convênios com o Iate enca-
minhadas pelo Conselho diretor.

a presidência nomeou também dois novos membros para 
comporem, com os quatro já existentes, a Comissão desti-

nada a acompanhar a elaboração dos projetos de obras 
a serem executados ainda em 2012, ampliando o es-
pectro de representatividade do Clube e de competência 
técnica; e dois integrantes do Comitê de administração 
encarregado de examinar e aprovar os nomes indica-
dos para a condecoração com a medalha mérito Iate.

a mesa diretora do Conselho deliberativo decidiu, ad 
referendum do Colegiado, aprovar a decisão da presi-
dência ratifi cando arquivamento de processo adminis-
trativo, por perda de objeto e preclusão; e ainda aprovar 
o pedido de crédito adicional para complementação do 
projeto de cobertura das quadras de tênis g1 e g2.

foram realizadas reuniões ordinária e extraordinária, 
nas quais foram aprovadas, dentre outras ma-
térias, o mencionado relatório de atividades; as 
decisões da mesa diretora; o projeto de ilumina-
ção do campus com sistema led; o projeto para 
cobertura da piscina semiolímpica II; e as pro-
postas de concessão de títulos honorífi cos be-
neméritos. saúdo a todos os estimados membros 
do quadro social e renovo-lhes meus sinceros 
votos de muitas alegrias e felicidades na 
convivência com a família e os amigos no 
nosso querido Iate. meu cordial abraço.

geraldo brindeiro
conselhodeliberativo@iatebsb.com.br
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neméritos. saúdo a todos os estimados membros 
do quadro social e renovo-lhes meus sinceros 
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DeLibeRAtiVoCONSeLHO (COMPOSIÇÃO ATUAL)
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I
naugurado em 5 de agosto de 1996, o Centro de atIvIdades eduCaCIonaIs 

do Iate (CIate) é o lugar Ideal para CrIanças de 4 a 13 anos desCobrIrem 

seus potenCIaIs. trata-se de um Complemento eduCaCIonal Com modernas 

téCnICas pedagógICas, que desenvolve atIvIdades soCIoCulturaIs e esportIvas.

no período em que não estão na esCola, os pequenos podem desenvolver 

dIversas atIvIdades eduCatIvas no espaço, que foI totalmente reformado para 

melhor atender os alunos. o loCal é Composto por CInCo salas de aula, doIs 

banheIros adaptados para os pequenos, sala de InformátICa, sala de leItura, 

além das Instalações de um dos melhores Clubes do país.

o sóCIo pedro gualberto, atual presIdente do CIate, é Casado, tem doIs fIlhos 

e três netos. ele também presIdIu o CIate entre 2003 e 2005, quando foI prImeIro 

vICe-Comodoro. a seguIr, pedro gualberto fala um pouCo maIs sobre esse 

Importante trabalho realIzado pelos profIssIonaIs do Iate Clube de brasílIa.
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Formando 
gerações
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pedro gualberto

Revista Iate – O Ciate é um dos 
grandes responsáveis para que 
as crianças criem laços cada vez 
mais estreitos com o Iate Clube de 
Brasília.  Como o senhor analisa 
essa relação?

Pedro Gualberto – o Ciate é muito 
importante para a sociabilização das 
nossas crianças. além disso, é impor-
tante para o próprio Iate. aqui, elas 
começam a praticar esportes, fazem 
amizades e criam laços com o Clube, 
que mais tarde seus filhos também fre-
quentarão. então, desde pequena, a 
criança cria vínculos com o Iate. tam-
bém aprende como se relacionar com 
outras pessoas que, muitas vezes, co-
nhecerá por toda a vida. temos crian-
ças que na infância eram alunos do 
Ciate e hoje são jovens e adultos que 
defendem as cores do Iate em diversos 
esportes.

Revista Iate – Os alunos tiveram 
uma surpresa especial quando 
voltaram das férias. O local foi 
ampliado para maior comodida-
de. Qual a importância dessa am-
pla reforma?

Pedro Gualberto – ela foi importan-
tíssima! quando fui vice-comodoro, 
além de presidente do Ciate, eu não 
consegui fazer essas necessárias obras. 
mas, agora, graças ao atual comodo-
ro, mario sergio da Costa ramos, que 
prometeu e cumpriu, conseguimos re-
alizar essas reformas em nossas insta-
lações. uma das principais vantagens 
foi atender a uma antiga reivindica-
ção de vários pais sobre a idade má-
xima dos alunos. até pouco tempo, a 
idade limite para ficar no Ciate era de 
12 anos. eles queriam que eles ficas-
sem até os 13, mas nós não tínhamos 
espaço para isso. então, com essas no-
vas salas, nós conseguiremos separar 
os alunos de 12 e 13 anos em lugares 
adequados. um bom exemplo são as 
turmas de 6 e 7 anos, 8 e 9 anos, que 
ficavam juntas porque não tinham lo-
cal. agora, vamos separar por faixas 
etárias. vários pais já vieram agrade-
cer pela obra. não é meu sonho ainda, 
mas é um avanço bastante significati-
vo. meu sonho seria um prédio próprio 
para o Ciate. quem sabe um dia esse 
sonho não vira realidade. 

Revista Iate – A Colônia de Férias 
do Iate está entre os principais 
eventos do Clube. Tão tradicio-
nal quanto a Festa Junina e o Ré-
veillon, a chamada “Temporada 
de Alegria” traz, semestralmente, 
duas semanas de pura diversão 

“Nosso pensamento é de 
escolher o melhor para a 

garotada. Tudo é programado 
com muito carinho e cuidado 
para a total diversão deles. 
A alegria das crianças e a 

satisfação dos pais são nossos 
retornos”
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para a criançada. Como é o cui-
dado com os colonins?

Pedro Gualberto – durante duas 
semanas, o Clube todo se mobiliza 
para receber as crianças. e não po-
deria ser diferente. a Colônia de fé-
rias do Iate tem que ser um espelho 
do que é o nosso Clube. o padrão de 
qualidade tem que se manter altíssi-
mo. o Iate é um dos três ou quatro 
melhores clubes do país. então, o ca-
rinho e a preocupação com cada um 
dos participantes são detalhes que 
fazem a diferença. assim que acaba 
uma edição, começamos na semana 
seguinte a montar o projeto para a 
próxima. é feito, um mês antes, uma 
seleção dos instrutores/monitores e 
um treinamento intenso com todos 
os profissionais envolvidos. se, por 
exemplo, nós vamos fazer uma visi-
ta a um hotel fazenda, uma equipe, 
que examina tudo, vai antes para 
conhecer o ambiente, analisar a se-
gurança, alimentação, limpeza, en-

pedro gualberto

“Após o AVC, tive que fechar meu escritório de 
advocacia e também parei de jogar peteca. Mas hoje 
eu saio de casa muito feliz em vir contribuir com o 
Ciate, que é como um filho para mim. Tem ajudado 

bastante em minha reabilitação”

tre outros pontos. eu também parti-
cipo dessa comitiva e observo tudo, 
inclusive, a questão de preços. o co-
modoro sempre fica ciente de todas 
as decisões. nosso pensamento é de 
escolher o melhor para a garotada. 
tudo é programado com muito cari-
nho e cuidado para a total diversão 
deles. a alegria das crianças e a sa-
tisfação dos pais são nossos retornos. 

aproveito este espaço para agrade-
cer aos pais e responsáveis dos colo-
nins. sabemos que a confiança é de-
positada no Iate, e não só no Ciate. 
eu queria agradecer pela confiança 
em deixar sob a responsabilidade o 
seu maior bem: os filhos. estamos 
sempre à disposição para atendê-los. 
podem nos procurar quando tiverem 
dúvidas. agradeço também ao Con-
selho deliberativo, a todos os direto-
res e aos funcionários do Iate.  todos 
eles se envolvem bastante e dão total 
prioridade e muito carinho à Colô-
nia e ao Ciate.    

Revista Iate – O senhor sofreu 
um grave problema de saúde 
há alguns anos e o trabalho no 
Ciate tem ajudado na sua reabi-
litação. Como tem sido esse pro-
cesso?

Pedro Gualberto – em primeiro lu-
gar, agradeço esse avanço na minha 
recuperação ao comodoro mario 
sergio. voltei a dirigir e a fazer vá-
rias atividades sozinho. quando me 
convidou para assumir o Ciate, ele 
já conhecia meu trabalho e entusias-
mo. apesar de minha limitação, ele 
apostou em mim. após o avC, tive 
que fechar meu escritório de advoca-
cia e também parei de jogar peteca. 
mas hoje eu saio de casa muito feliz 
em vir contribuir com o Ciate, que é 
como um filho para mim. tem aju-
dado bastante em minha reabilita-
ção. e gosto muito do que faço aqui, 
pois sei que de alguma forma estou 
colaborando para o futuro das crian-
ças e do Clube.
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o s alunos do Centro de atividades educacio-
nais do Iate (Ciate) tiveram uma surpresa 
especial quando voltaram das férias do se-

gundo semestre. o local foi ampliado e novos am-
bientes foram entregues.

a sala de informática, que agora conta com 30 má-
quinas disponíveis, sala de leitura e banheiros apro-
priados para as crianças são algumas das novida-
des. Com a ampliação, a capacidade total também 
foi alterada: passa de 200 para 320 alunos. o aten-
dimento era realizado para alunos de 4 a 12 anos. 
agora, a idade limite passa a ser 13 anos. as novas 
vagas disponíveis serão distribuídas de acordo com 
a disponibilidade das turmas, que são divididas por 
faixa etária.

“o Ciate é um local frequentado pelos fi lhos dos 
nossos sócios, e o espaço utilizado anteriormente 
não fazia jus à grandeza do Iate. Com essa refor-
ma, o Clube tem condições de atender os que se 
encontram em uma lista de espera, e isso é exce-
lente”, comenta o presidente do Ciate, pedro gual-
berto timóteo.

o comodoro, mario sergio da Costa ramos, afi r-
ma que “a educação é um dos principais pilares da 
atual gestão e, por isso, continuaremos a realizar 

Ciate: novos espaços 
para volta às aulas

melhorias nas instalações do Ciate e em outros espaços des-
tinados à nova geração. o Iate Clube de brasília se preocupa 
não somente com o bem-estar dos sócios, mas também com a 
formação daqueles que serão o futuro da nossa instituição”.

16 anos de carinho e aprendizado 
 em 5 de agosto, o Centro de atividades educacionais do Iate 
(Ciate) completou 16 anos. o local oferece o complemento edu-
cacional para crianças por meio de técnicas pedagógicas, com 
desenvolvimento de atividades esportivas e socioculturais.
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Agora, a Sala de Informática conta com 30 computadores à disposição dos alunos
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n a manhã de 21 de agosto a oportunidade de fa-
zer parte de um dos melhores clubes do brasil 
foi lançada novamente. a venda direta de três 

quotas da categoria patrimonial proprietário atraiu 14 
propostas de pessoas interessadas em integrar o seleto 
quadro social do Iate Clube de brasília. pontualmente às 
11h15, os envelopes foram abertos. o maior valor ofer-
tado alcançou r$ 90.099,99, uma alta de 14,7% em re-
lação ao ano passado, quando o preço máximo chegou 
a r$ 78.500,00. os outros dois títulos foram arrematados 
por r$ 74.104,00 e r$ 73.300,00.

a valorização do nosso título pode ser atribuída às di-
versas melhorias realizadas ao longo dos últimos anos 
e do crescimento das opções de lazer, cultura e esporte. 
a qualidade e a variedade dos eventos oferecidos ao 
quadro social também foram fundamentais para que o 
resultado fosse alcançado. “esses números aumentam 

ainda mais a nossa responsabilidade na condução do 
Iate. Contudo, também ficamos seguros de que estamos 
no caminho certo. transparência, ética e excelência nos 
serviços oferecidos ao quadro social têm pautado nossas 
decisões diariamente ao longo desse período”, ressalta o 
comodoro, mario sergio da Costa ramos. 

para o sócio roberto andrade, a alta procura também 
comprova que o patrimônio Iatista segue bem cuidado. 
“os progressos resultam de um trabalho feito com dedi-
cação por aqueles que compõem o quadro funcional e 
pelos gestores da nossa instituição.” 

no total, mais de 30 editais de compra foram vendidos. 
vale ressaltar que há mais de 20 anos o Iate não lan-
ça novas quotas no mercado. os títulos que vão para a 
venda direta são retomados, na maioria das vezes por 
inadimplência. 

Valorização:
título patrImonIal é 
vendIdo por r$ 90 mIl



Ótimo negÓcio

o segundo vice-comodoro, newton 
marques, lembra que o principal in-
teresse do Iate é manter a qualidade 
de vida do quadro social, mas res-
salta que ser detentor de um título 
da nossa instituição é um excelen-
te investimento.  “Isso mostra um 
movimento de forte demanda por 
títulos proprietários do Iate, o que 
é resultado da administração pro-
fissional da Comodoria e do Conse-
lho diretor. as pessoas mostram-se 
interessadas em ser sócias do Clube 
por meio da venda direta, dado que 

“o importante é que a atual direto-
ria fica atenta ao elevado número 
de frequentadores no Clube, prin-
cipalmente durante o final de se-
mana, bem como à necessidade de 
compatibilizar a oferta de serviços 
de qualidade aos associados com 
a realização de negócios lucrativos 
que são revertidos para o associa-
do. tudo em seu devido tempo”, 
finaliza.

Confira abaixo o gráfico com a 
evolução nos últimos anos:

o Clube recupera títulos de antigos 
sócios, pois não existe a venda de 
novos. no mercado paralelo, os tí-
tulos são negociados por um valor 
relativamente menor. entretanto, 
o pagamento de algumas taxas 
(transferência, admissão etc.), que 
totalizam cerca de r$ 6 mil, é um 
dos fatores que influenciam nega-
tivamente. além disso, o compra-
dor do título em venda direta tem o 
benefício de poder realizar o paga-
mento dividido em até 18 parcelas”, 
acrescenta marques, doutor em eco-
nomia pela universidade federal de 
pernambuco.
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p articipar do sonho olímpico 
e contribuir para a política 
nacional de esporte. essa é a 

meta do Iate Clube de brasília para 
os próximos meses. nossa institui-
ção tem apoiado um projeto que 
busca revelar novos talentos e im-
pulsionar a carreira daqueles que já 
se destacam no cenário regional. a 
ideia é criar uma proposta de traba-
lho a longo prazo, visando os Jogos 
olímpicos de 2016. para viabilizar 
esse sonho audacioso, buscaremos 
verbas oriundas da aplicação da lei 
de Incentivo ao esporte.

para quem não conhece, a lei nº 
11.438, de 2006, permite que pesso-
as físicas e jurídicas destinem uma 
parcela do imposto de renda devido 
a projetos desportivos aprovados pelo 
ministério do esporte. trata-se de uma 

Iate Clube de brasílIa apo Ia proJeto que 
pretende busCar reCursos Com o auXílIo 
da leI de InCentIvo ao esporte

esporte: sempre um 
ótimo investimento

forma alternativa de pagamento do 
tributo. a medida fomenta diversas 
atividades voltadas ao esporte. 

tudo funciona de uma maneira bem 
simples: ao invés de recolher todo 
o montante devido pelas vias tra-
dicionais, os contribuintes poderão 
destinar um percentual do imposto 
de renda a projetos desportivos pre-
viamente aprovados. a transferência 
de recursos pode ser feita por meio de 
patrocínios ou doações. será possível 
abater os valores gastos no momento 
do recolhimento ou ajuste. também 
é possível obter a restituição do tribu-
to pago antecipadamente.

cLubeS: o mAioR PotenciAL 
oLímPico Do PAíS

os clubes e associações recreativas 
constituem a base do esporte de alto 
rendimento no brasil. esses espaços 
concentram as melhores condições 
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para ações voltadas à formação e 
ao desenvolvimento de atletas de 
ponta. por essa razão e ciente da 
grandeza de sua estrutura, o Iate 
Clube de brasília decidiu apoiar 
o programa “Iate rumo aos Jogos 
olímpicos”. o projeto consiste na 
disponibilização das instalações, do 

material e dos recursos humanos do 
Clube para a busca de resultados ex-
pressivos que valorizem ainda mais 
a marca “Iate” no cenário esportivo 
internacional. 

nos próximos meses, concluiremos 
as propostas preliminares. Com o 

material aprovado, buscaremos 
parceiros que acreditem no poten-
cial esportivo do nosso Clube. as-
sim, conseguiremos apoiar as políti-
cas públicas de incentivo ao esporte 
e ainda levar o nome do Iate aos 
lugares mais altos do pódio.

o que é?

 �A  Lei nº 11.438/06 é a  primeira 
Lei Federal de Incentivo ao Es-
porte.
 �Mecanismo de doação por meio 
de renúncia fiscal.
 �Duração provisória: 2007-2015.
 �Busca desenvolvimento social e 
esportivo.

PRoJeto DeSPoRtiVo

Conjunto de ações organizadas e 
sistematizadas por entidades de 
natureza desportiva, destinadas 

ao ensino, à pesquisa e ao desen-
volvimento do desporto. Cada 
entidade deve atender a uma 
das categorias previstas na lei 
nº 11.438/06. são elas: desporto 
de participação, desporto educa-
cional e de rendimento. 

quem tem o DiReito De 
PLeiteAR o RecuRSo?

entidades de natureza desporti-
va e recreativa: pessoa jurídica 
de direito público ou privado, 
sem fins lucrativos, que dispo-
nha expressamente em seu con-
trato social ou estatuto sobre sua 
finalidade desportiva.  

quem PoDe inVeStiR?

Pessoa física: 6% do Ir anual pago.

Pessoa jurídica: 1%   do   Ir pago 
(sobre o lucro real), trimestral ou 
anual.

quAiS oS benefícioS  
PARA A emPReSA?

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

como funciona o incentivo fiscal e quem pode apoiar?

a lei de Incentivo ao esporte (lIe) permite que 
pessoas jurídicas destinem até 1% do imposto de 
renda devido a projetos esportivos aprovados pelo 
ministério do esporte. a regra também vale para 
pessoas físicas, que podem abater até 6%, desde 
que ela opte pelo modelo de declaração completa. 
não há necessidade de contrapartida dos partici-
pantes do programa e, no caso das pessoas jurídi-

cas, o benefício não compete com outros incenti-
vos fiscais.

a lIe recebe projetos de todo o brasil e não faz res-
trição à modalidade esportiva. dessa forma, os pro-
jetos que cumprirem os requisitos legais serão apro-
vados. os programas desenvolvidos com apoio da 
lIe não possuem valor máximo ou mínimo. 
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o Iate Clube de brasília dá mais um passo à frente 
para proporcionar comodidade aos sócios. desta vez, 
os investimentos foram na área da tecnologia da in-

formação. 

o principal deles foi a mudança nos ativos de rede (switches, 
roteadores etc.). a alteração trará diversos benefícios aos só-
cios e aos vários setores do Iate. entre eles, mais agilidade e 
consistência no acesso à rede wi-fi.

“a transmissão era considerada ‘lenta’ devido ao grande vo-
lume de dados. agora, criamos ‘subdivisões’, que vão facili-
tar o acesso. pode-se fazer uma analogia: nossa rede é como 
se fosse uma ‘tubulação’. Com as modificações, criamos três 
‘canos’ independentes para passagem de dados. Cada ‘cano’ 
será responsável em atender uma determinada área do Clu-
be (administrativo, vídeo-monitoramento e wi-fi)”, explica o 
vice-diretor de Informática, mário oswaldo gomes.

após a conclusão dos trabalhos, a expectativa é de que o Clu-
be tenha uma plataforma com melhor desempenho e com a 
capacidade de atender a alta demanda mais adequadamen-
te. para o comodoro, mario sergio da Costa ramos, “medidas 
como essas representam um grande avanço na nossa institui-
ção e vão propiciar ao sócio um ambiente moderno, seguro e 
com ainda mais conforto  para o quadro social”. 

Investimentos 
em tecnologia da 
informação
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Secretaria Náutica - 01

Bar do Farol - 03
Espaço Gourmet da Náutica - 04

Tribuna de Tênis - 05
Iate Shopping (Creperia e Bar do Veleiro - 06

Banca de Revista - 07
Pergolado (próximo à Piscina Feijão) - 08

Área da Piscina do Feijão - 09
Quiosque Restaurante - 10

Iate TV - 11
Carpe Diem - 12

Áreas das Churrasqueiras - 13
Superintendência - 14
Secretaria Social - 15

Academia (musculação e recepção) - 16
Tribuna de Futebol - 17

Bar da Peteca - 18
Sauna (recepção e repouso) - 19

Sinuca - 20

Ponto de Abastecimento - 02

9

Iate Clube de Brasília
Planta de Locação de Cobertura  Wi Fi

Identificação do local coberto por WiFi

Legenda

nº

Áreas de abrangências WiFi
Demais áreas em estudo para expansão WiFi
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Trabalhos em  
ritmo acelerado

a o escolher o local que viria 
a ser a sede do Iate Clu-
be na nova capital, o ex- 

presidente Juscelino Kubitschek 
de oliveira não poderia imaginar 
que esse espaço, criado para aten-
der aos pioneiros da cidade, trans-
formar-se-ia em um dos maiores 
centros de lazer do país. basta dar 
uma volta pelo campus para com-

melhorIas estão por todas as áreas do Clube

provar a qualidade e o cuidado 
com os detalhes. 

para manter toda essa estrutura 
sempre impecável, a diretoria de 
engenharia não descansa. nos úl-
timos meses, vários pontos do Clu-
be passaram por reformas. “não 
podemos deixar de agradecer a 
compreensão do quadro social. 

apesar de alguns transtornos em 
decorrência das obras, os sócios 
têm aprovado essas empreitadas. 
nos próximos meses, continuare-
mos a investir em ações como es-
sas, que mantêm nossa estrutura 
bem conservada e adequada aos 
anseios e necessidades dos associa-
dos”, ressalta o comodoro, mario 
sergio da Costa ramos.

24 Setembro / Outubro de 2012
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Academia ainda melhor
para começar, concluímos o projeto de 
readequação e ampliação da academia. 
foram removidas as paredes centrais que 
dividiam a sala de musculação e o corre-
dor. a integração dos ambientes ampliou 
o salão, que ficou mais ventilado e com 
melhor visibilidade dos professores. além 
disso, os equipamentos foram redistribuí-
dos. assim, os sócios podem malhar com 
mais conforto. é importante destacar que 
toda a reforma foi realizada com a preo-
cupação de interferir o mínimo possível 
no funcionamento da academia.

Reforma nos estacionamentos 
outra obra importante foi a dos estacio-
namentos das Churrasqueiras e da sede 
social. entre outros serviços, os espaços 
receberam reparos e nivelamento de as-
falto. o objetivo da medida é corrigir de 
forma definitiva os estacionamentos, que 
foram danificados com a ação do tempo e 
das chuvas. vale ressaltar que há mais de 
15 anos os locais não passavam por uma 
reforma tão ampla. 

Espaço da Sinuca ganha 
banheiros
outra reforma muito aguardada pelos 
sócios foi a construção de banheiros no 
espaço da sinuca. a parte de alvenaria 
já foi concluída. a partir de agora, serão 
feitas as instalações elétrica e hidráulica, 
além da cobertura do local.

Patinadores voltam  
a treinar no Iate
ainda na área esportiva, quem também 
ganhou um novo local para treinar foi a 
turma da patinação. a quadra polivalen-
te foi revitalizada. o polimento do piso 
está pronto e o próximo passo será a de-
marcação dos espaços. “para a equipe da 
patinação (direção, coordenação e pro-
fessores), a sensação de poder ‘treinar em 
casa’ novamente é de alívio. para os pais, 
a satisfação de ver os filhos praticando o 
esporte que gosta em um ambiente sau-
dável e seguro. a alegria e entusiasmo 
estavam estampados no rostinho de cada 
criança no dia da entrega do espaço. elas 
comemoraram da melhor maneira: pati-
nando e brincando muito ao som de mú-
sicas animadas”, comenta a vice-diretora 
de patinação, suzana Campos. 
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Melhorias na Peteca
os petequeiros não ficaram 
de fora das obras mais re-
centes. as reformas de qua-
tro quadras e a pintura do 
ginásio da peteca foram 
concluídas em agosto. “a 
sugestão dessas mudanças 
veio dos próprios sócios 
que frequentam a peteca. 
agora, há mais integração 
entre os espaços, além de 
outros benefícios. as qua-
dras também estão sendo 
mais utilizadas”, comemo-
ra o vice-diretor de peteca, 
sebastião gonzales.

Náutica: 
ampliação do 

pisograma
na área náutica, con-
cluímos o serviço de 
revitalização do esta-
cionamento de embar-
cações. a grama do lo-
cal foi substituída por 
pisograma. nesse traba-
lho, realizado integral-
mente por nossa equipe 
de engenharia, conse-
guimos finalizar todo o 
processo sem afetar a 
utilização do espaço pe-
los velejadores.

Cobertura das  
quadras G1 e G2
os tenistas também têm 
muitos motivos para co-
memorar. a cobertura das 
quadras de tênis g1 e g2 
está concluída. o projeto 
inicial foi finalizado. Con-
tudo, houve um acrésci-
mo de área e o contrato 
foi ampliado. as obras 
dessa etapa vão até outu-
bro, mas os trabalhos não 
impedirão o uso das qua-
dras nesse período. 

26 Setembro / Outubro de 2012
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 “não podemos deixar de agradecer a compreensão do 
quadro social. Apesar de alguns transtornos em decorrência 
das obras, os sócios têm aprovado essas empreitadas. nos 
próximos meses, continuaremos a investir em ações como 

essas, que mantêm nossa estrutura bem conservada e 
adequada aos anseios e necessidades dos associados”

mario sergio da Costa ramos, comodoro do Iate Clube de brasília

Mais uma Churrasqueira Gourmet
ainda em setembro, mais uma Churrasqueira gourmet será concluída. 
depois do sucesso da Churrasqueira número 3, o novo espaço vai atender os 
sócios que desejam realizar eventos em um ambiente sofisticado da capital, 
às margens do lago paranoá.
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e “Depois da ampliação 
da Academia, o espaço 
melhorou bastante. 
Pela quantidade de 
usuários, essas medidas 
eram necessárias. Nossa 
Academia está cada vez 
melhor”
verônica de souza

“Acho muito importante 
esse investimento em 
obras. Esse progresso 
aumenta ainda mais a 
qualidade para o sócio. 
O Iate tem melhorado 
consideravelmente nos 
últimos anos”
adriana guimarães

“A Churrasqueira Gourmet 
é a melhor do nosso Clube. 
Para conseguir usufrui-la 
é preciso reservar muito 
tempo antes. Ela é muito 
disputada. Por isso, a 
construção de mais um 
espaço como aquele é 
importante”
João Carlos henriques

“O ambiente moderno que o 
Iate propõe ao frequentador 
devido às obras realizadas 
dão resultado. Um exemplo 
é a valorização do título do 
Clube. Chegamos aos R$ 
90 mil e com certeza isso 
também é consequência dos 
investimentos feitos”
simona forcisi

“A reforma do estacionamento 
veio em boa hora. Ficou ótima 
mesmo. O Iate precisava desses 
reparos, pois havia muito tempo 
que os locais não recebiam uma 
obra desse tamanho”
Cílio souza
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Com tantos detalhes para resolver, a aventura de alugar um imóvel pode ser bem demorada. Por isso, 
evite os altos e baixos e aproveite as vantagens da Locação Certa Dall’Oca Imóveis: um plano onde 
você recebe os 3 primeiros meses de aluguel mesmo que o inquilino deixe de pagar*. Conheça nossos 
serviços exclusivos e faça parte do grupo de proprietários mais satisfeitos de Brasília! 

O Imóvel é seu. Alugá-lo é assunto nosso.

*Consulte nossas condições.

LOCAÇÃO CERTA DALL’OCA IMÓVEIS
ALUGUEL GARANTIDO POR ATÉ 03 MESES*

/
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é com grande alegria que 
aproveito a oportunidade de 
expressar a minha ligação 

com o Iate. é assim, com um senti-
mento de “paixão correspondida”, 
que declaro o meu justifi cado amor 
ao Iate. tudo iniciou quando, nos 
idos de 1998, fui acolhida pela tur-
ma da Peteca, primeiro esporte a 
que me dediquei no clube, quando 
pude conquistar e ser conquistada 
pelos primeiros amigos.

de lá para cá, em um crescendo 
de participação e envolvimento, 
a vida do Iate como que se mistu-
rou com a minha e passou a me 
atrair, mais e mais, sempre que as 
minhas atividades profi ssionais e 
vida familiar o permitiam.

os atributos do nosso Clube são 
tantos que nos cativam a todos. no 
que diz respeito ao aspecto físico, 
destaca-se pela localização privile-
giada, beleza ímpar, infraestrutura 
invejável... se assim é fi sicamente, 
o que se dirá, então, do aspecto hu-
mano!  quatro mil sócios e familia-
res integram, dão vida, animam e 
tornam ainda mais formosa a “per-
sonalidade” objeto de nosso amor.

digo “nosso” porque sei que, como 
eu, cada sócio tem seu “canto” 
preferido, seu esporte predileto, o 
grupo de amigos com que se iden-
tifi ca, as afi nidades que o cativam, 
fazendo com que, nas mais varia-
das atividades oferecidas, cada um 
– criança, jovem ou adulto – possa 
desfrutar de uma gama infi ndável 
de eventos esportivos, festivos e 
culturais, com opções de escolhas 
pessoais, na busca e manutenção 

o meu envolvimento com o Iate, 
neste período de 14 anos, levou-
-me a colaborar com sua admi-
nistração, integrando o Conselho 
deliberativo a partir de 2005. essa 
experiência oportunizou-me viver 
o outro lado que não o simples 
desfrutar do clube, mas o de vi-
venciar o trabalho de tantas equi-
pes, ao longo de diversas gestões, 
todas focadas no contínuo e inte-
gral crescimento do nosso clube.

finalmente, como se vê, a minha 
história com o Iate caracteriza-se 
como um “relacionamento fe-
liz”, sem complicação, que só traz 
alegria, que aumenta a “serotoni-
na”, melhora o 
humor, embala 
o sono e alivia a 
dor... tudo isso 
me leva a de-
clarar: 

IATE, como
gosto de 
gostar
de você!

de uma vida saudável, tanto fí-
sica quanto emocional.

foi exatamente tudo isso que me 
cativou e conquistou, tanto que, 
ao longo desta minha história com 
o Iate, pude integrar-me, quase 
que diuturnamente, à frequência 
da academia e sauna; à prática 
da peteca, do frescobol e das cor-
ridas – viva a parceria Iate/quero-
quero – tendo a oportunidade de, 
juntamente com outros sócios e 
amigos, representar o nosso Iate 
em campeonatos e corridas, com 
a garra e honra de quem “veste a 
camisa” do clube.

acrescente-se, ainda, uma das ca-
racterísticas marcantes do nosso 
Iate: contar com um quadro social 
de frequentadores, representantes 
dos mais diversos setores da socie-
dade brasiliense, que emprestam 
ao clube seu saber e experiência, o 
que nos permite desfrutar de bate-
papos, com troca de experiências 
e orientações solidárias, com de-
bates acalorados ou simplesmente 
para “jogar conversa fora”, com 
descontração, em um ambiente 
que se caracteriza como a exten-
são de nossos lares. 

ora, da mesma forma que em 
nossas casas, no Iate podemos e 
devemos contribuir com as nossas 
críticas construtivas, opiniões aba-
lizadas e ideias inovadoras, de sor-
te que possamos identifi car, nesse 
outro lar, os efeitos de nosso toque 
e a infl uência da nossa participa-
ção, mediante a utilização de ca-
nais de comunicação disponíveis, 
como o é a “ouvidoria”.   

por vIrgInIa marIa Jorge

IATE: uma paixão 
correspondida

1ª Secretária da 
Mesa Diretora 
do Conselho 
Deliberativo, 
virginia maria Jorge 
é sócia do Iate há 
mais 15 anos. Ela já 
representou o Iate em 
diversos campeonatos 
brasileiros de peteca, 
sendo campeã na 
categoria veterana 
e vice-campeã nas 
categorias sênior e 
máster. Virginia tem 
cinco fi lhos e cinco 
netos.

na”, melhora o 
humor, embala 
o sono e alivia a 

virginia maria Jorge

mais 15 anos. Ela já 
representou o Iate em 
diversos campeonatos 
brasileiros de peteca, 

máster. Virginia tem 
cinco fi lhos e cinco 
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a edição 2012 da regata Co-
modoro reuniu mais de 220 
velejadores, em 14 e 15 de 

julho, na raia do norte do lago pa-
ranoá. no primeiro dia de competi-
ção, o vento estava favorável na lar-
gada, mas ficou mais fraco durante 
a disputa. o resultado foi uma re-
gata mais longa. no segundo dia, o 
vento continuou soprando bastante, 
o que exigiu bastante técnica dos ve-
lejadores. “as condições não foram 
as ideais, apesar de terem começa-
do bem. os velejadores precisaram 
de muita habilidade para vencer a 
competição. este ano, as velas che-

Tradição e técnica na

garam próximas umas das outras. 
Isso explica o nível de dificuldade”, 
esclarece sérgio müller, diretor de es-
portes náuticos. 

o campeão do percurso longo da 
categoria oceano foi o barco sir pe-
ter blake. um dos líderes da tripu-
lação, o sócio sebastião gonzales 
conta que já participou de outras 
edições da regata Comodoro, mas 
em 2012 foi a primeira vez que con-
quistou o lugar mais alto do pódio. 
“a equipe de proeiros do barco sir 
peter blake é nova e com pouca 
experiência de vela. entretanto, a 

vontade de aprender é muito gran-
de e nosso timoneiro, raul frattini, 
com experiência e tranquilidade, 
orienta o grupo para realizar os co-
mandos.”

gonzales ressaltou que a quantida-
de expressiva de barcos e velejado-
res experientes na raia norte tam-
bém tornou a competição ainda 
mais difícil. “não basta que uma 
equipe de velejadores seja expe-
riente, é preciso  ter  sorte também. 
nessa regata, escolhemos o bordo 
certo e as manobras foram feitas 
com um bom aproveitamento, o 

regata Comodoro
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monotiPoS:

Optimist Estreante

1º lugar: Leonardo Rodovalho
2º lugar:: Mariana Santana
3º lugar: Lucas Miranda

Optmist Veterano

1º lugar: Lucas Faria
2º lugar: Diego Campo
3º lugar: Vitor Abreu

Dingue

1º lugar: Tarcísio do Vale

que nos beneficiou no resultado fi-
nal”, finaliza.  

Saiba mais:
a primeira edição da regata Como-
doro foi realizada em 1960 e, até 
hoje, carrega uma tradição, carac-
terizada pela representatividade de 
bons competidores. em 2009, a dis-
puta contou com o maior número 
de embarcações participantes: 90 
barcos de todas as classes velejaram 
pelas águas do lago paranoá. 

veja como ficou a classificação final:

2º lugar: Rafael Lima
3º lugar: Gabriele Cornelli

Laser Standard

1º lugar: João Ramos
2º lugar: André Proite
3º lugar: Rossana Ramos

oceAno:

Resultado geral RGS - Percurso 
Longo

1º lugar: Sir Peter Blake 
2º lugar: Bicho Solto
3º lugar: Magia IV

Percurso Reduzido

1º lugar: Pantanal MT
2º lugar: Cecris V
3º lugar: Nauru

Grupo Especial

1º lugar: Bicho Solto
2º lugar: Magia IV
3º lugar: Obatalá

Regata A

1º lugar: Aconchego

Regata B

1º lugar: Cecris V
2º lugar: Red Soul
3º lugar: Rocket II

Cruzeiro A

1º lugar: Anjo Azul

Cruzeiro C

1º lugar: Sabrina VIII

Delta 26

1º lugar: Sir Peter Black
2º lugar: Biscaya II
3º lugar: Hookipa

Fast 23

1º lugar: Paturi
2º lugar: Cutty Sark
3º lugar: Brisa

Ranger 22

1º lugar: Pantanal MT
2º lugar: Pipa
3º lugar: Kauai

Velamar 22

1º lugar: Nauru

Resultado MP2

1º lugar: Mizu
2º lugar: Adrenalina
3º lugar: War
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u ma das mais tradicionais competições 

do distrito federal, a regata 24 horas 
foi realizada em 18 e 19 de agosto, no 

lago paranoá. promovida pelo Clube da ae-
ronáutica, a disputa contou com 33 veleiros, 
que enfrentaram ventos fortes durante o dia e 
a madrugada.

sob o comando de maurício albuquerque, o ve-
leiro Órion, que tinha em sua tripulação jovens 
velejadores do projeto grael, garantiu o primei-
ro lugar na categoria rgs. na delta 26, o barco 
Bora, comandado por ney barros, conquistou o 
lugar mais alto do pódio. 

RecoRDe PARA o iAte

Comandada por tarcísio do vale, a equipe do 
barco Xôpe contou ainda com rodrigo moura, 
márcio andré, vinicius lucena e renato moura, 
velejador e funcionário do Iate. o barco levou 

ventos fortes marcam

Regata B

1º lugar: Cecris V 

Cruzeiro A 

1º lugar: Vésper

Flotilha Delta 26 

1º lugar: Bora
2º lugar: Scarpat
3º lugar: Numa Boa

o prêmio Fita Azul da competição. o mérito foi 
concedido à embarcação por ter sido a mais rá-
pida do circuito. no total, foram 125,5 milhas 
náuticas, o equivalente a 232 km. Com o resulta-
do, o Xôpe estabelece o novo recorde de distância 
percorrida na regata 24h. 

Confira o resultado completo:

Flotilha Fast 23

1º lugar: Cutty Sark 

Flotilha Ranger 22

1º lugar: Quiriri

RGS-DF 

1º lugar: Orion
2º lugar: Obatalá
3º lugar: Pakato

SMP2

1º lugar: Xôpe

Fo
to

: R
ic

ar
do

 A
lm

ei
da

34 Setembro / Outubro de 2012



Televendas

3426.0111
Asa Sul

302/3
Asa Sul

207
Asa Norte

302
Águas Claras

205
Sudoeste

301

Acesse facebook.com/casars e inscreva-se!

Sua grande história de amor vai impressionar na pré-estreia.
Para manter seus convidados na maior expectativa, nada melhor que surpreendê-los  com 
um vídeo exclusivo, marcando o dia do seu casamento! Deixando a lista de presentes  na 

Casa Rio Grande do Sul, você concorre à filmagem de um Save the Date* personalizado.

*Validade da promoção: de 10 de setembro a 5 de dezembro. A premiação será realizada em três etapas, contemplando um casal em cada: 
1ª etapa: 10 a 30/9, com sorteio 5/10; 2ª etapa: 10 a 30/10, com sorteio 5/11; 3ª etapa: 10 a 30/11, com sorteio 5/12. 

O Save the Date é um vídeo produzido de maneira criativa e divertida, que avisa os convidados sobre sua festa, para que reservem a data do evento com antecedência.

Está esperando o quê?

35Julho / agosto de 2012
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e em 4 de agosto, mais de 100 atletas aproveitaram 
o dia de céu claro para disputar a primeira etapa 
do Circuito de Corridas Iate Clube 2012. a larga-

da, feita pontualmente às 9h30, foi realizada em fren-
te ao portão do ginásio de esportes. Cheios de vigor, os 
competidores partiram para o percurso de 5,3 km, que 
passou por diversos pontos do nosso Clube.

a disputa foi a fase inicial 
de um circuito composto 
por três provas. a cada eta-
pa os participantes mar-
cam pontos para a cons-
tituição de um ranking de 
corredores da nossa insti-
tuição. ao fi nal da tempo-
rada, ocorrerá premiação 
por faixa etária e distribui-
ção de troféus para os pri-
meiros colocados.

“o objetivo do Circuito Iate 
Clube de Corridas é promo-
ver a qualidade de vida. por 
isso, aqueles que quiserem 
fazer o percurso caminhan-
do também são bem-vin-
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atLEtisMo

Circuito de Corridas 
forma ranking

dos. nosso grupo está de braços abertos para receber 
novos corredores”, destaca vilma del lama, vice-dire-
tora de atletismo. 

a 2ª etapa do Circuito de Corridas Iate Clube já tem data 
marcada: 29 de setembro (sábado). a última disputa 
será realizada em novembro.

Vilma Del Lama: “O objetivo do Circuito Iate Clube de Corridas é promover a qualidade de vida”
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Atletas do Iate conquistaram as primeiras colocações em quase todas as categorias da prova

natação

o s atletas do Iate Clube de 
brasília foram destaque 
na tradicional travessia do 

fogo. eles conquistaram as primei-
ras colocações em diversas catego-
rias durante a 8ª edição da prova, 
realizada em 7 de julho, no lago 
paranoá. 

mais de 250 atletas participaram da 
disputa. o Iate, que já participou de 
outras edições do desafio, manteve 
os excelentes resultados alcançados 
em anos anteriores. 

para o vice-diretor de esportes 
aquáticos, helio Celidonio, o do-
mínio dos atletas da nossa insti-
tuição foi impressionante e os es-
paços para treinos oferecidos pelo 
Iate influenciaram para a obtenção 
das primeiras posições. “o Clube 
proporciona excelentes instalações 
e treinadores qualificados para a 
prática da natação competitiva, o 
que seguramente tem impacto dire-
to nos resultados apresentados pe-
los atletas iatistas”, finaliza.

Confira o resultado final:

300 metros infantil feminino
1º lugar: luiza Celidonio

2º lugar: fernanda Celidonio

300 metros infantil masculino
3º lugar: thiago moreira

1000 metros masculino
1º lugar: hélio Celidonio

2000 metros feminino
1º lugar: fernanda alvarenga

2º lugar: marina nascimento

3º lugar: luana obino

2000 metros masculino
1º lugar: pedro de souza

2º lugar: filipe pons

3º lugar: gustavo nascimento

Travessia do Fogo:

Saiba mais:
organizada pelo Corpo de bombeiros militar do distrito federal, 
a travessia do fogo é realizada anualmente, em comemoração ao 
aniversário da corporação, e atualmente tornou-se um dos maiores 
eventos do esporte da capital.

Iate no alto do pódIo
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Iatistas brilham 
em Curitiba

tênis

a quarta etapa do Circuito 
nacional Correios, o Cam-
peonato brasileiro Infanto-

-Juvenil, realizado em julho, em 
Curitiba (pr), contou com três tenis-
tas do Iate Clube de brasília no pó-
dio. vitor oliveira, gabriela alves e 
rafael Wagner ganharam medalhas 
em suas categorias (18, 16 e 14 anos, 
respectivamente). 

vitor oliveira participou pela últi-
ma vez da competição como atle-
ta juvenil e, depois de salvar seis 
match-points, conquistou o primeiro 
lugar. “a marca de campeão brasi-
leiro é alcançada por poucos e era a 
minha última chance. o João me-
nezes, meu adversário na final, teve 
seis chances de ganhar o jogo, mas 
eu fechei na segunda oportunidade. 
foi uma disputa muito difícil e du-

rou mais de três horas. estou orgu-
lhoso de mim mesmo”, relembra. 

gabriela alves ganhou a competi-
ção pela terceira vez e declarou que 
as vitórias estimulam ainda mais 
a sua vontade de treinar. Com par-
ciais de 6-1 e 6-3 na final deste ano, 
a atleta venceu stephanie santos, de 
são paulo. “eu consegui entrar em 
um ritmo bom, diferente dos outros 
jogos. foi a melhor partida do cam-
peonato, pois a minha adversária 
jogou muito bem. estou muito feliz, 
pois esse é o torneio mais importante 
do brasil”, comemora. 

Já o “caçula” da turma, rafael Wag-
ner, conquistou o vice-campeonato 
de duplas, com a parceria do pau-
lista eduardo ribeiro. ele, que foi o 
campeão da mesma categoria em 
2010, afirma que jogou bem e ficou 
feliz com o resultado. “ganhei expe-
riência e confiança para as próxi-
mas disputas”, conclui. 

teniStAS Do iAte noS euA

em agosto, três sócios do Iate Clube 
de brasília embarcaram para os es-
tados unidos: pedro dumont, pedro 
Wagner e vitor oliveira. eles ganha-
ram uma bolsa de estudos e, além de 
estudar, vão treinar, com profissio-
nais renomados, nas universidades 
em que foram selecionados. os tenis-
tas ficarão quatro anos no país e têm 
objetivos semelhantes: adquirir no-
vas experiências, conhecer pessoas 
novas e aprender um novo idioma. 

eles elogiaram as instalações do Iate 
Clube de brasília e são unânimes: 
“a melhor estrutura de brasília, sem 
dúvida, é a do Iate”. os Iatistas, que 
começaram a carreira nas quadras 
de saibro da nossa instituição, agra-
deceram o apoio prestado ao longo 
dos anos e garantem que foi funda-
mental para a conquista do sonho 
de treinar nos estados unidos.

Santos Dumont, Mario Sergio da Costa Ramos, 
Vitor Oliveira, Pedro Dumont e Pedro Wagner

Campeonato Brasileiro: Rafael Wagner conquistou o vice-campeonato de duplas.  
Gabriela Alves e Vitor Oliveira foram campeões nas categorias 16 e 18 anos, respectivamente
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Partidas acirradas no Torneio

o s participantes do torneio 
de tênis Iate com amor pro-
tagonizaram emocionantes 

partidas ao longo da competição, re-
alizada no mês de junho. a competi-
ção contou com belas jogadas e mui-
to  entrosamento entre os tenistas. 

os jogos foram disputados nas clas-
ses a e b – casal / mista a e b – du-
pla. no total, mais de 50 duplas 
participaram do tradicional evento 
esportivo, que este ano chegou a sua 
12ª edição.

durante a cerimônia de entrega dos 
troféus, mais momentos especiais. 
“dedicamos um minuto de silêncio 
em respeito ao dr. sydney haje, que 
era sócio do Iate e faleceu em 25 de 
junho. na sequência, fizemos uma 
homenagem ao casal marcos Cotrim 
garcia  e Kathia Cruz, responsáveis 
pela criação do torneio Iate como 
amor. eles foram agraciados com 

um troféu especial de reconhe-
cimento”, conta o vice-diretor de 
tênis, Claudio ramos.

Confira o resultado final:

DUPLA DE CASAIS

1º lugar: ralph Wagner e Clarissa 
Wagner

2º lugar: João Wellisch e denise ros

DUPLA MISTA - A

1º lugar: henrique soares e 
adriana soares

2º lugar:omar da silva Júnior e 
sylvia diez

DUPLA MISTA - B

1º lugar: fernando guerra e rosa 
okamura

2º lugar:almerindo torres e 
Claudia vieira 

tênis

No total, mais de 50 duplas participaram da 12ª edição do Torneio Iate com Amor.

Iate com amor
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Itaú masters Tour

o Iate Clube de brasília sediou, entre 24 e 26 de 
agosto, a quarta etapa do Itaú masters tour. 
tenistas renomados como thomaz Koch, Julio 

goes e givaldo barbosa disputaram acirradas partidas 
nas quadras de saibro da nossa instituição. o público 
brasiliense também presenciou, pela primeira vez, a dis-
puta feminina da competição.   

o primeiro dia do circuito foi marcado por acontecimen-
tos inesperados. pela primeira vez, em dez anos, dois 
competidores abandonaram os jogos por conta de lesões. 
pablo albano, dupla de roger guedes, foi o primeiro 

tênis

es
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e

agita as quadras do Iate
a sofrer o imprevisto. o atleta  teve uma contratura na 
panturrilha esquerda. o segundo foi alexandre simo-
ni, parceiro de thomaz Koch, que sentiu uma distensão 
muscular no lado direito da cintura.  

no segundo dia da disputa, destaque para uma brasi-
lense: Claudia Chabalgoity. a tenista, que fez dupla com 
Joana Cortez, garantiu uma vaga na final. Já no mas-
culino, o paulista marcelo saliola ganhou a chance de 
se tornar tricampeão do torneio. ao lado de alexandre 
hocevar, saliola, campeão em 2008 e 2009, conquistou a 
chance de disputar novamente a medalha de ouro. 
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paralelo à disputa principal, a organização do evento também reali-
za o pro-am, torneio que reúne na mesma quadra jogadores ama-
dores e ex-atletas profissionais do tênis. 

marcelo moreira e andré ruelli, sócios do Iate, consagraram-se cam-
peões da disputa ao lado do tenista marcio Carlsson. “dedicamos 
essa vitória ao público Iatista, que torceu e vibrou durante as parti-
das. foi uma vitória muito especial e gostaríamos de compartilhar 
com cada um dos sócios”, destaca ruelli.

toRneio AmADoR

além da competição entre os profissionais, o Itaú masters tour tam-
bém dá espaço para os sócios do clube-sede se integrarem através do 
torneio amador de duplas.  essa disputa é dividida em duas catego-
rias: até 40 anos e acima de 40 anos. 

no feminino, tereza mury e beatriz dornelles formaram a dupla 
campeã. henrique soares e João Wellisch conquistaram o primeiro 
lugar na categoria acima de 40 anos. por último, alexandre sattin e 
gustavo lírio venceram no grupo até 40 anos. 

além de se consagrarem campeões, os sócios vão representar o Iate 
na última etapa do circuito, no torneio amador Interclubes, com 
todas as despesas pagas.

“os atletas da casa marcaram presença e confirmaram um lugar no 
topo do pódio. o Iate Clube de brasília, cada vez mais, consolida-se 
como o melhor clube da capital e um dos melhores do brasil, fazendo 
parte do roteiro esportivo e turístico de nossa cidade”, enfatiza Clau-
dio ramos, vice-diretor de tênis do Iate.  

finais emocionantes

realizadas em 26 de agosto, as fi-
nais foram acirradas. sumara passos 
e sabrina giusto foram as campeãs 
na categoria feminina. as duas ven-
ceram Claudia Chabalgoity e Joana 
Cortez após um duplo set de 6-4. no 
masculino, marcio Carlsson e gival-
do barbosa impediram o tricampeo-
nato de saliola. a dupla venceu por 
parciais de 6-1 e 6-4. Com a vitória, 
barbosa assumiu a liderança do tor-
neio com 25 pontos no ranking.  

o vice-diretor de tênis do Iate, Clau-
dio ramos, declarou que foi possível 
apreciar excelentes jogos ao longo da 
competição. além disso, ressalta que a 
estrutura estava ótima e o público foi 
acolhedor e ativo. “ser escolhido para 
sediar um evento como este confirma 
todo o esforço, trabalho e dedicação 
da diretoria no sentido de fazer do nos-
so Clube um lugar melhor”, comenta.

Iatistas vencem PRO-AM

o Itaú masters tour é um campeonato em que os jogadores têm 
mais de 30 anos e, necessariamente, experiência.  para participar 
do torneio é preciso ter sido campeão brasileiro, finalista de atp 
tour ou representante brasileiro em Jogos olímpicos, pan-ameri-
canos, fed Cup ou Copa davis. 

a quinta etapa do Itaú masters tour será em salvador, nos dias 26, 
27 e 28 de outubro. angra dos reis (rJ) receberá a grande final em 
novembro.

Tenistas do Iate estiveram entre os destaques do Torneio Amador 
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Conheça as diversas opções 
de esportes que o Clube 
oferece para a criançada

Difícil é
escolher

45Setembro / Outubro de 2012

Futebol, natação, vela, tênis e vários outros 

esportes. O Iate Clube de Brasília oferece uma 

série de atividades para que as crianças possam, 

de maneira lúdica e saudável, ocupar a mente e 

desenvolver o corpo. A Revista Iate listou cada 

uma delas e como são desenvolvidas. Além disso, 

apresenta dicas de alimentação e os benefícios da 

prática esportiva na infância.

LIAMARA MENDESpoR

foToS: fELIpE bARREIRA
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e studar, correr, pular. entre 
uma brincadeira e outra, uma 
pausa para a alimentação. 

o dia a dia das crianças é agitado. 
haja  disposição para tantas ativi-
dades! Contudo, uma boa dica para 
que os pequenos gastem energia de 
maneira saudável é por meio da 
prática de esportes.

a realização de uma atividade físi-
ca na infância é um estímulo para 
que meninos e meninas ocupem a 
mente e desenvolvam o corpo. se 
praticado de maneira correta, o es-
porte pode ser um grande aliado na 
educação dos “pimpolhos” e trazer 
vários benefícios: socialização, di-
minuição de impulsos excessivos, 
potencialização da criação de hábi-
tos etc.

a psicóloga mariana garrido afir-
ma que é recomendável que pais 
incentivem os filhos a praticar 
exercícios. entretanto, a profissio-
nal faz um alerta: “é importante 
que o esporte funcione como uma 
maneira de ocupação. a crian-
ça deve se divertir e resultados 
não devem ser cobrados. ela não 
pode ter a sensação de que está 
sendo’pressionada’”.

no Iate Clube de brasília, o que 
não faltam são opções. o projeto de 
Iniciação esportiva é uma das prio-
ridades da nossa instituição. nele, 

sócios de 4 a 17 anos podem fazer 
até duas modalidades sem custo 
algum. as aulas das escolinhas 
esportivas, que funcionam diaria-
mente, são ministradas em horá-
rios variados.

Conheça os benefícios das modali-
dades oferecidas pelo Iate:

Academia / Hora 
teen

Com o aumento da porcentagem 
de jovens como o peso inadequado 
para a idade no brasil, o número 
de doenças que há alguns anos 
eram vistas apenas em adultos 
cresce e, com ela, a necessidade de 
reverter esse quadro. a Hora Teen é 
uma modalidade que desenvolve 
a coordenação motora, força e o 
equilíbrio. são realizados exercí-
cios lúdicos com o objetivo de so-
ciabilização entre crianças e jovens 
aliada a prática da atividade física.

Aulas de circo

os exercícios praticados nas aulas 
de circo desenvolvem a força, fle-
xibilidade, equilíbrio, agilidade e 
a coordenação motora. além dis-
so, contribuem para o crescimento 
saudável porque exigem constante 
alongamento do corpo.

futebol

se para os adultos o futebol é uma 
paixão, para os atletas mirins não 
é diferente. o esporte mais popular 
do brasil também é um dos que 
mais possuem adeptos no Iate. 
além de melhorar a capacidade 
cardiovascular, estimular a veloci-
dade de reação, coordenação mo-

tora, o futebol também faz com 
que a criança aprenda a ser menos 
individualista. “o gabriel adora 
jogar. acredito que o futebol é im-
portante para que a criança apren-
da o espírito de coletividade. além 
disso, meu filho fez muitos amigos 
na escolinha. então, além do be-
nefício físico, acho que a amizade 
que ele fez é o que mais importa”, 
conta o sócio andré luís da Cunha, 
pai do gabriel Cunha, de 8 anos.

futsal

atividade que desenvolve habili-
dades motoras gerais como: loco-
moção, coordenação, domínio da 
bola, manipulação e equilíbrio, 
por meio de movimentos especí-
ficos, que identificam e valorizam 
as regras e características básicas 
do esporte. 

46 Setembro / Outubro de 2012



47Setembro / Outubro de 2012

natação

Com mais de 400 alunos, de idades 
variadas, a escolinha de natação é 
um sucesso! a atividade é excelente 
para o desenvolvimento pulmonar, 
melhora o desenvolvimento neu-
romotor e estimula um sono mais 
tranquilo. para o sócio marcelo 
squarisi, pai do João marcelo squa-
risi, de 9 anos, a natação trouxe di-
versos benefícios para o filho. “au-
mento do apetite e concentração 
são interessantes. Como o gasto de 
energia é alto, a ansiedade é reduzi-
da. além do João, tenho outro filho 
e ele também participa da escolinha 
de natação”, conta.

Patinação

mais de 220 alunos estão matri-
culados na escolinha de patina-
ção e a lista de espera não para 
de crescer. recentemente, a nova 
quadra poliesportiva foi entregue 
e as aulas voltaram a ser minis-
tradas no Iate. os benefícios para 
os atletas mirins são a melhora 
do condicionamento cardiovascu-
lar, estimula a coordenação mo-
tora e o equilíbrio. 

Peteca

totalmente aeróbica, uma parti-
da de peteca é divertida para os 
pequenos atletas. os movimentos 
são repetitivos e rápidos. a moda-
lidade proporciona aumento da 
capacidade cardiorrespiratória e 
auxílio na redução de peso. no to-
tal, os petequeiros contam com 12 
quadras para a prática. 

Squash

quem acha que o squash é um 
esporte indicado somente para 
adultos está enganado. a partir 
dos 7 anos, meninos e meninas 
já podem dar início aos treinos. 
as quadras do Iate figuram en-
tre as melhores do país e são 
um convite para o ingresso na 
modalidade, que é um excelen-
te exercício aeróbico, diminui os 
sentimentos de ansiedade, ajuda 
a relaxar e a dormir bem, entre 
outros benefícios.

tênis

o tênis oferece grandes benefícios 
físicos e psicológicos para as crian-
ças.  aumento da força muscular, 
coordenação dos movimentos, ve-
locidade, agilidade, flexibilidade 
são alguns exemplos. “a saúde da 
Camila melhorou muito a partir 
do momento que ela começou a 
jogar tênis. a maior diferença foi 
na concentração. ela está aprimo-
rando cada vez mais a atenção no 
jogo e na escola”, relata nelson de 
almeida, pai da Camila de almei-
da, de 11 anos.

Vela

a vela é um dos esportes que ganha 
cada vez mais destaque no meio espor-
tivo e o Iate acompanha o crescimen-
to. a meninada tem a oportunidade 
de aprender a velejar, começando pela 
Classe optimist – uma embarcação de 
pequeno porte, considerada o ponto de 
partida para o esporte. “o diferencial 
da vela é que não se trabalha apenas 
a integração, pois isso existe em todo 
esporte. a bruna estabeleceu autocon-
fiança e segurança, pois no barco não 
tem ninguém com ela”, diz flávio pa-
trício, pai da bruna patrício, de 8 anos.

Acesse  www.iatebsb.com.br e veja os horá-
rios disponíveis em cada modalidade.

Judô

promove o controle muscular, aper-
feiçoamento do reflexo, desenvolvi-
mento do raciocínio etc. além disso, 
o praticante é estimulado a manter 
o respeito aos companheiros e ga-
nha autoconfiança.
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a liada ao desenvolvimento 
de uma atividade esporti-
va, a alimentação também 

contribui para o crescimento saudá-
vel das crianças. para a nutricionis-
ta Camila Cialdini, são pequenas 
atitudes e escolhas dos pais que fa-
zem a diferença na formação de um 
bom hábito alimentar dos filhos. 
“aprendendo desde cedo o conceito 
de saúde e nutrição, a criança cres-
ce com maior consciência e, uma 
vez, realizada a educação alimen-
tar, previne o filho de mais tarde 
viver um processo de reeducação 
alimentar, principalmente se ligado 
a uma patologia”, reforça. Confira 
as dicas da profissional: 

Cardápios coloridos:  as cores 
dos alimentos ajudam a compor a 

também é importante
Alimentação 
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apresentação dos pratos e são óti-
mas para atrair a atenção e o ape-
tite da criança. lembre-se: primeiro 
comemos com os olhos e isso não é 
diferente nas crianças.

Montagem do prato:  as pre-
parações devem ser sempre di-
versificadas, assim como seus 
acompanhamentos. é interessan-
te, montar o prato de diferentes 
maneiras, com os alimentos em 
posições contrárias aos dias ante-
riores, principalmente quando se 
trata de arroz e feijão. varie os ti-
pos desses alimentos, como: feijão 
carioca, feijão preto, feijão bran-
co com salada, arroz branco, ar-
roz com açafrão e arroz com bró-
colis. use sua criatividade! faça 
desenhos, carinhas…

Alimentos preferidos:  sempre 
que possível, inclua nas refeições 
da criança os alimentos de maior 
preferência, assim ela aceitará com 
mais facilidade as outras opções. 
atenção! a presença de alimentos 
preferidos não impede que o prato 
contenha novas preparações e/ou 
alimentos previamente rejeitados, 
muito pelo contrário.

Importância da alimenta-
ção:  na medida do possível, ex-
plique para a criança a função 
dos alimentos, a importância de 
cada grupo alimentar, o porquê a 
dieta deve ser tão variada e não 
conter apenas biscoitos ou choco-
lates. Introduza na hora da refei-
ção assuntos ligados a uma boa 
nutrição.
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Modo de preparo do alimen-
to: a família e a criança não pre-
cisam ter cardápios diferentes ou 
preparações separadas. os alimen-
tos usados habitualmente pelos 
adultos devem ser também consu-
midos pelos pequenos. recomenda-
-se, neste caso, adaptar a prepara-
ção de acordo com a faixa etária 
do seu filho. uma nova elaboração 
no preparo dos alimentos faz com 
que as crianças aceitem, com mais 
facilidade, o que lhe for oferecido. 
Cozinhe ou desfie as carnes ao in-
vés de assar ou grelhar, prefira le-
gumes cozidos e frutas macias na 
sobremesa.

Refeição em família: Completan-
do a questão anterior, é interessan-

te que os pais façam o consumo dos 
mesmos alimentos que seus filhos. 
Coloque no seu prato e no da criança 
todas as opções do cardápio ofereci-
do no dia, mesmo que esse contenha 
algum alimento que ela rejeita. uma 
das maneiras, se não a mais impor-
tante, de aprendizagem é o espelha-
mento em seus pais. a criança copia 
e observa tudo que os pais estão fa-
zendo. não adianta fazê-la comer 
algo que você mesmo não come.

Insistir com as novidades:  nem 
sempre a criança concorda em comer 
uma preparação que lhe é oferecida 
pela primeira vez. algumas precisam 
provar o mesmo alimento de oito a 
dez vezes antes de aceitá-lo e incluí-lo 
nos seus hábitos alimentares.

também é importante
Alimentação 

Participação culinária:  en-
volver a criança na escolha e no 
preparo dos alimentos. exemplo: 
leve-a ao sacolão para ajudar nas 
escolhas de frutas, verduras e le-
gumes, permitindo que ela leve 
uma de sua preferência ou mesmo 
uma novidade. ensinar a criança 
a fazer uma salada de frutas, as-
sistirem uma preparação de bolo e 
mexer nos alimentos.

Autonomia: deixar a criança con-
trolar o quanto comer. não forçar! 
respeite a sensação de saciedade. Já 
o número das refeições ao dia pode 
ser imposto pela família. deixar 
que ela coma sozinha, oferecendo 
ajuda ocasionalmente. preparar os 
alimentos de forma que a alimen-
tação seja fácil para ela.

Respeito:  não forçar a criança e 
nem castigá-la no caso de recusar se 
alimentar. é melhor deixar que ela 
não coma do que tornar a ocasião 
um momento de desentendimento 
e insatisfação para filho e pais. res-
peite a decisão. mais tarde ela irá 
procurar alimentação. nessa hora, 
ofereça opções, mas sempre de re-
feições saudáveis.
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Pouco ativo 
(de 5 a 7 pontos):
É indicado que a introdução às ativida-
des físicas seja feita por meio dos espor-
tes que tenham caráter lúdico e convívio 
social. Por exemplo: judô, vôlei, natação, 
peteca, squash, tênis, futebol/futsal e 
aulas de circo. No começo, evite esportes 
que exijam muito fisicamente.

r
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s Agitado 

(de 12 a 15 pontos):
Alguns benefícios encontrados no espor-
te, como o estímulo da concentração e o 
respeito às regras, são importantes para 
pessoas agitadas. Dê prioridade a exer-
cícios que gastem bastante energia. Por 
exemplo: futebol/futsal, atletismo, vôlei, 
natação, polo aquático e aulas de circo.

Introvertido 
(de 8 a 11 pontos):
Inicialmente é interessante colo-
cá-lo em um esporte individual 
até que adquira familiaridade com 
atividades físicas e aprenda a se 
relacionar melhor. Por exemplo: 
patinação, peteca, squash, tênis, 
vela, atletismo, judô e natação.

1 – Na hora de fazer o dever de casa:

A) fica agitado e tem dificuldade para se concentrar;
B) demonstra insegurança na hora de responder as questões, 
mesmo sabendo a resposta;
C) costuma deixar o dever pra depois.

2 – O que os professores falam sobre o comportamento do 
seu filho na escola:

A) levanta muito durante as aulas, chegando a atrapalhar o 
andamento das lições;
B) limita-se a fazer suas atividades;
C) evita as aulas de educação física.

3 – Nas atividades exercidas pelo seu filho dentro de casa:

A) não gosta muito de ficar dentro de casa;
B) tem preferência por atividades solitárias;
C) prefere não se envolver em atividades físicas, embora 
goste de interagir com amigos (pela internet, por exemplo).

4 – No relacionamento com familiares:

A) demonstra dificuldades em seguir as regras familiares;
B) costuma não falar sobre assuntos pessoais;
C) normalmente não gosta de ajudar nas atividades.

C rianças tímidas ou agitadas podem ter no esporte 
uma ferramenta importante de auxílio no desen-
volvimento de seus potenciais.

responda às questões abaixo levando em consideração o 
item que melhor descreve o comportamento do seu filho. 
some o número de pontos e correlacione às categorias 
listadas.

o objetivo do teste não é fornecer diagnósticos e sim aler-
tar os pais sobre a importância do exercício físico para 
uma vida adulta saudável. enfatizamos que, na escolha 
do melhor esporte para seu filho, é importante levar em 
consideração interesses e características individuais.

Pontuação: A: 3 pontos;    B: 2 pontos;    C: 1 ponto.

o esporte pode ser um aliado
ca
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Teste elaborado pelas psicólogas e sócias do Iate Mariana Morena R. Garrido CRP – 11803 e Ialê Garrido CRP – 12675.
As profissionais atendem no Consultório: SMHN Quadra 2 Bl. “C” Sala 1403 – Asa Norte Ed. Dr. Crispim.

Telefones: (61) 3242-0596 / (61) 8220-8989. e-mail: mariana.garrido@gmail.com.

5 – No relacionamento com amigos:

A) gosta de realizar atividades físicas com os 
amigos;
B) se relaciona com poucas pessoas;
C) prefere atividades que não exijam muito 
esforço físico.
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t atuagens e piercings são cada vez mais 

comuns, e o que era visto como ato de 

rebeldia tornou-se normal. mas os dese-

nhos e os acessórios necessitam de cuidado espe-

cial quanto à higienização. 

“antes de se submeter às agulhas, é importante 

que o interessado procure um estúdio conceitua-

do. o profissional deve seguir o que a lei exige 

e determinar regras dentro de seu estabelecimen-

to. o cliente tem que se sentir seguro e confian-

te quanto a sua escolha. lembrando, ainda, que 

pessoas com menos de 18 anos precisam de au-

torização formal do responsável”, reforça eric 

schwartz, o boreu, tatuador desde 1994. 

diante de tantos fatos e esclarecimentos, ficou 

mais fácil decidir e tomar as devidas precauções 

sobre as artes corporais, afinal, recursos não fal-

tam.  Confira as dicas da Revista Iate:

arTes 
CORPORAIs
exigem 
cuidados 
específicos
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em 2009, a lei nº 4.398, de 27 
de agosto, que determina regras 
em relação à conservação dos 
estúdios de piercing e tatuagens, 
foi sancionada. de acordo com a 
norma, os instrumentos utiliza-
dos precisam passar por um pro-
cesso de limpeza rigoroso. Caso 
a lei não seja cumprida, o dono 
do estabelecimento poderá pagar 
uma multa que varia de r$ 500 a 
r$ 50 mil. 

Conforme o regulamento, os ma-
teriais reutilizáveis devem passar 

sa
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por uma lavagem com detergente 
hospitalar e, em seguida, serem co-
locados na autoclave, um aparelho 
esterilizador. o profissional deve 
usar touca, luva, máscara e avental 
durante a pintura da tatuagem para 
evitar contato com resíduos e até 
mesmo sangue do cliente. 

eric schwartz e danny gomez, tatua-
dores renomados do distrito federal, 
falaram sobre o código em entrevista 
a um programa de televisão. eles afir-
maram que, após a publicação da lei, 
será possível maior controle sobre os 

leI aumenta rIgor em estúdIos 
infratores. os dois concluíram que 
a regra servirá como elemento de 
confiança e credibilidade aos lo-
cais com alvará. 

quando uma pessoa vai fazer 
uma tatuagem ou um piercing 
deve estar atenta sobre as normas 
e condições dessas artes. os mate-
riais devem ser abertos na frente 
do cliente e o tatuador deve expli-
car o que será feito e descartado. 
os procedimentos posteriores de-
vem ser de responsabilidade da 
pessoa.

•	 lave a tatuagem com água morna e sabone-
te neutro, massageando o local com a mão 
suavemente e seque com cuidado.

•	 aplique uma fina camada do creme reco-
mendado sobre a área tatuada – três vezes 
ao dia – durante dez dias.

•	 nos três primeiros dias, cubra a tatuagem 
com filme pvC a cada aplicação do creme.

•	 sobre a área tatuada, cascas serão formadas. 
não remova, não coce e não arranhe. deixe 
que saiam sozinhas.

•	 durante o período de cicatrização, não tome 
banho de sol, mar, piscina, sauna, hidromas-
sagem, banheira etc.

•	 os pigmentos são sensíveis à luz, por isso, 
sempre que for expor sua tatuagem ao sol, 
use bloqueador solar.

•	 após a completa cicatrização da tatuagem, 
duas a três vezes ao ano você poderá passar 
um creme esfoliante para remover células 
mortas, usando em seguida um creme hidra-
tante recomendado para o seu tipo de pele.

•	 verifique diariamente se as “bolinhas” do seu 
piercing estão bem atarraxadas, evitando perdas. 

•	 evite roupas justas que fiquem em contato com o 
piercing, pois dificultam a aeração. atritos causa-
dos por roupas apertadas, pesadas ou movimen-
tos excessivos podem causar queloides, irritação 
da pele, formando uma mancha vermelha ao 
redor do piercing, que pode levar à rejeição.

•	 não faça sauna, banho de piscina, banheira, 
mar e sol nos primeiros 30 dias. depois deste pe-
ríodo, sempre faça a limpeza após cada imersão.

•	 não deixe que outra pessoa toque no piercing du-
rante a cicatrização.

•	 não tenha contato com fluidos de outras pesso-
as. ex.: suor, saliva, secreções, sangue etc.

•	 evite a ingestão de chocolate, carne suína, ovo, 
fritura e bebidas cítricas.

•	 em casos de piercings bucais, use antissépticos 
apropriados.

piercings

Cuidados com

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

www.alfaseguradora.com.br    SAC: 0800-774-2532

A
LF

A 
S

E
G

U
R

A
D

O
R

A 
- C

N
P

J 
02

.7
13

.5
29

/0
00

1-
88

  |
  A

LF
A 

P
R

E
V

ID
Ê

N
C

IA
 E

 V
ID

A 
- C

N
P

J 
02

.7
13

.5
30

/0
00

1-
02

O melhor da vida acontece
nos momentos de tranquilidade.
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ANA LuIzA AMARALpoR

n o contexto atual, as 
mudanças constantes, 
a alta competitivida-

de do mercado e os problemas 
complexos impostos pelo modo 
de vida contemporâneo colo-
cam em relevo a importância da 
criatividade e da inovação. es-
tudos revelam que as empresas 
buscam cada vez mais pessoas 
com um perfil criativo, que não 
apenas executem tarefas, mas 
consigam gerar novas ideias e 
aproveitar oportunidades.

no entanto, a criatividade não é 
importante apenas no contexto 
corporativo. ela também pode 
ser muito útil para lidar com as 
múltiplas tarefas do nosso dia a 
dia como trabalhar, cuidar dos 
filhos, progredir nos estudos, 
aprender uma nova língua e 
ainda conseguir manter a for-
ma na academia! em outras pa-
lavras, adotar uma atitude mais 
criativa é fundamental para 
quem quer ter mais qualidade 
de vida e solucionar criativa-
mente pequenos desafios como 
driblar a falta de tempo ou até 
mesmo a birra de uma criança.

pesquisas indicam um declínio 
da criatividade ao longo do de-

senvolvimento humano em função 
do sistema tradicional de ensino e 
das convenções sociais. somos pro-
gramados para seguir paradigmas e 
essa orientação gera uma percepção 
seletiva e padronizada que inibe o 
pensamento criativo. 

o nosso sistema de ensino, de forma 
geral, ainda utiliza um modelo pas-
sivo-reprodutivo de ensinar que en-
fatiza a memorização de conteúdos 
com o objetivo de formatar o aluno 
para a prova. essa metodologia me-
ramente informativa apresenta o 
conhecimento de forma fragmenta-
da e não exercita o pensar criativo. 
o problema é que a criatividade é 
antagônica à cópia e à repetição. 
a capacidade de criar surge exata-
mente da possibilidade de quebrar o 
padrão, sair do modelo e transcen-
der o que está posto. 

o fato é que a criatividade ainda 
não é bem-vinda na escola. o nosso 
ensino enfatiza o erro, foca numa 
única solução para os problemas, 
não estimula a problematização, e 
não favorece a singularidade. na 
maioria dos casos, as lições que 
aprendemos na escola são diame-
tralmente opostas às necessidades 
profissionais da sociedade pós-in-
dustrial.

Ana Luiza Amaral
Doutora em Educação pela 
UnB, diretora do Instituto de 
Desenvolvimento e Aprendizagem 
Criativa (IDEIA), palestrante e 
consultora na área de criatividade 
e inovação. Contato: analuiza@
institutocriativo.com.br

a boa notícia é que a criati-
vidade pode ser despertada, 
desenvolvida e aprimorada 
constantemente. é possível 
aprender a “pensar fora da 
caixa”. para isso, é fundamen-
tal investir desde cedo numa 
educação criativa que desperte 
a paixão pelo conhecimento e 
dê espaço para a imaginação 
na sala de aula. 

VOCÊ É 
CrIaTIVo?



Benefícios do Pilates

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

Pilates
É um sistema único de 

exercícios precisos 

e centralizados, de 

alongamento e 

fortalecimento, 

realizados em 

aparelhos específicos 

ou no solo. 

Foi desenvolvido há 

mais de 90 anos 

pelo alemão, 

Joseph Pilates.

61• 3202 0922
106 Norte

Ana Paula Milhomem 
c. 61 9115-4149

Karla Xavier 
c. 61 9221-4704

Pilates CURTA NOSSA FAN PAGE
facebook.com/statuspilates
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Talento
noS tAtAmeS Do noSSo cLube

Nome: Rafael Manggini Ferreira

Idade: 11 anos

Esporte: Judô

Média semanal de treino: de 7 a 8 horas 
semanais

Melhor desempenho: Quarto lugar da 
Oitava Copa Minas de Judô, realizada 
Belo Horizonte, em julho de 2012, com 
participantes de vários estados do Brasil

Sonho / Meta: Olimpíadas de 2016 e com 
certeza os Jogos Olímpicos de 2020

Ídolo:  Leandro Guilheiro (judoca brasileiro) 
e Ilias Iliadis  (judoca grego)

Minha maior qualidade: Não desistir jamais

Meu maior pecado: Falar demais

Para relaxar: Jogar videogame

Lema da minha vida: Melhorar a cada dia

Eu em uma palavra: Persistência

Cantinho preferido no Iate: Piscina do 
Toboágua

O Iate pra mim é: Local para encontrar e 
brincar com os meus amigos
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é tema de palestra
a palestra Dueto Ele x Ela, realizada em 15 de 

agosto, atraiu cerca de 130 pessoas para um 
evento inédito em nossa instituição. os tópicos 

Sexualidade conjugal e Sexualidade na visão masculina fo-
ram debatidos pelos médicos paulo guimarães e davi 
rodrigues. o tema Tantrismo, trabalhado pela terapeu-
ta sexual e sexóloga Iara nárdia, gerou muitos elogios 
do público. 

os conteúdos foram ministrados, simultaneamente, em 
dois locais. as mulheres assistiram à palestra na antiga 
sede. Já os homens receberam dicas de sedução e relacio-

namento no salão social. ao final das apresentações dos 
especialistas, a organização da palestra promoveu um 
encontro para o “debate final” entre os participantes de 
ambos os sexos.

para a presidente do encontro máster do Iate (emiate), 
maria emília rodrigues, a discussão foi um sucesso e 
atingiu os resultados planejados. “os participantes esta-
vam curiosos e fizeram muitas perguntas. Isso é interes-
sante e mostra que os temas das palestras, tratados com 
muita seriedade e respeito, realmente agradaram ao pú-
blico”, comenta.

sexualidade
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Revista Iate – O que fazer quan-
do o casamento/relacionamen-
to cai na rotina?

Iara Nárdia – quando detectado 
o problema pelo casal, há a neces-
sidade de muito diálogo, para que 
juntos possam não só minimizar, 
mas também solucionar completa-
mente o problema. lembro que os 
quatro fundamentos  básicos  do re-
lacionamento são: direito de priva-
cidade, de liberdade, respeito e por 
último, e não menos importante, o 
diálogo.

Revista Iate – Qual infl uência 
tem o sexo sobre a qualidade de 
vida do indivíduo?

Iara Nárdia – a relação sexual 
é uma atividade que exige muito 
do físico, psicológico e do sentimen-
to. sendo também uma forma de 
extravasar certas tensões, além de 
ser recomendado e salutar a todas 
as pessoas, sem muitas restrições. o 
indivíduo estando bem consigo mes-
mo, dentro de suas capacidades psi-
cológicas e sentimentais, pode estar, 
sim, apto a desenvolver suas ativi-
dades sexuais em qualquer idade.

Revista Iate – Após o nascimen-
to de um fi lho, a frequência se-
xual costuma diminuir. Existe 
alguma recomendação para 
resgatar o desejo?

Iara Nárdia – essa diminuição 
talvez se dê por conta dos afaze-
res e  preocupações  inerentes a este 
novo e pequeno ser que demanda de 
toda a atenção. mas acredito que o 
fato de um novo ser não seja o fato 
da perda da libido do casal. 

é importante que o casal realize fan-
tasias sexuais. desde que ela não 

Iara Nárdia é terapeuta sexual, consultora e conselheira de relacionamentos. Trabalha a sexualidade, sensualidade, sexo tântrico, sexo na 
terceira idade, entre outros temas. Contato para palestras e cursos: iaragermano@yahoo.com.br.

venha a ferir a integridade moral 
de uma das partes e que sejam com-
partilhadas de comum acordo, sa-
tisfazendo a ambos. também é bom 
salientar que esses desejos/fantasias 
não devem se tornar uma obsessão.

Revista Iate – Diminuição sexu-
al pode resultar em traição?

Iara Nárdia – sim, desde que esta 
diminuição tenha sido ocasionada 
pela perda da libido, pois essa se-
ria a  essência  sexual de qualquer 

indivíduo. eis aí mais uma vez a im-
portância do diálogo dentro do rela-
cionamento, pois talvez a perda da 
libido possa ser ocasionada por qual-
quer motivo. por exemplo, quando 
há um problema da baixa da auto-
estima do indivíduo.

Revista Iate – Qual conselho você 
deixaria para os nossos leitores?

Iara Nárdia – surpreenda, declare-
-se, ame-se, ame, conquiste, recon-
quiste a cada dia, quebre tabus.

5 perguntas para

Iara Nárdia
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saber usar o computador 
ou dispositivos móveis 
não é privilégio dos 
jovens e pode gerar 
novas perspectivas para 
todas as idades

Cada vez mais
conectados
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a tecnologia é um caminho 
sem volta. e não anda, cor-
re. desde a popularização 

da rede mundial de computadores, 
o mundo entrou numa nova era. 
de uns anos para cá, a internet tem 
sido o meio mais utilizado para ler 
notícias em tempo real, fazer down-
load de fi lmes, músicas, reencontrar 
amigos ou simplesmente adquirir 
conhecimento.

Isso não é problema para os nativos 
digitais. Já os adultos criados em 
tempos analógicos têm tido certas 
difi culdades ao longo dos últimos 
anos. mais ainda para as pessoas 
da terceira idade, que acompanha-
ram não apenas uma mudança de 
comportamento, como o desenro-
lar da evolução tecnológica. hoje, 
no entanto, com tantas possibili-
dades e facilidades, não é difícil se 
conectar. 

de olho nesse avanço, o Iate, que 
já oferecia cursos de informática 
aos sócios, incluiu no cronogra-
ma o Curso de tecnologia. nele 
são desvendados os mistérios dos 
dois dispositivos eletrônicos mais 
vendidos e modernos do planeta: 
o iphone e o ipad. as vagas estão 
concorridas e quem fez não se arre-
pende. “gostamos muito, fi camos 
bastante satisfeitos. Com o curso, 
concluímos que é uma das maio-
res invenções dos últimos tem-
pos”, conta suely sarmento, que 
frequentou as aulas com o mari-
do, eduardo sarmento. “o ipad é 
bastante funcional. hoje, não vivo 
mais sem ele. faz parte do meu dia 
a dia”, acrescenta a sócia.

Jovens
X

terceira idade

uma reclamação comum entre as 
pessoas da terceira idade é que os 
filhos e netos não têm paciência 
para ensinar a usar os computa-
dores. foi a partir de depoimentos 
como esses que o encontro máster 
do Iate (emiate) incluiu o Cur-
so de tecnologia. À frente das li-
ções está o instrutor de tecnologia 
marcos vale. “Comparando com 
alunos mais jovens, os da terceira 
idade são muito mais dedicados 
e exigem mais empenho de nós, 
instrutores. eles perguntam bas-
tante, o que traz um dinamismo 
diferente para as aulas, muito 
bom e positivo”. 

“o ser humano é movido pelo pra-
zer. na terceira idade, você não 
trabalha mais, teve várias expe-
riências de vida, tende a ser mais 
depressivo e, em alguns casos, tem 
suas expectativas da aposentado-
ria totalmente frustradas. por isso, 
estar ativo, desenvolvendo ativida-
des que exigem mais da pessoa é 
fundamental. Com certeza, a vida 
fi cará mais animada”, afi rma vale.

cinco milhões
conectados

a verdade é que a terceira idade 
já está bastante presente na inter-
net. de acordo com dados da pes-
quisa da Comscore brasil, aproxi-

madamente 7% dos internautas 
brasileiros possuem mais de 60 
anos. ou seja, se for considerado 
os 81 milhões de usuários no bra-
sil previstos pelo Ibope em 2012, 
serão 5,7 milhões de idosos nave-
gando na rede até o fim do ano. 
em 2009 e 2010, esse percentual 
era de 5%.

Carlos Weastone da Costa, apo-
sentado há 17 anos, é “viciado” 
em tecnologia, algo cada vez mais 
comum na terceira idade. ele usa 
e-mail, internet e celular diaria-
mente e disse que, por ser um cos-
tume frequente, sabe lidar muito 
bem com os aparelhos. “quando 
não conhecemos algo, não temos 
como sentir falta daquilo. hoje é 
diferente, pois a tecnologia está 
incorporada na nossa vida. é um 
veículo de comunicação rápido, 
fácil e efi ciente. a ausência desses 
meios afetaria qualquer um, inde-
pendente da idade”, afi rma. 

para aqueles que ainda têm receio 
em usar o computador, o incenti-
vo da família é essencial para que 
se torne mais ativo e parceiro da 
tecnologia, segundo o instrutor do 
Iate. “a pessoa de mais idade pre-
cisa ser estimulada por pessoas pró-
ximas. mesmo que a princípio ela 
não queira ir a um curso ou usar 
um dispositivo, incentive-a. vai va-
ler a pena”, aconselha vale.

O sócio Carlos Weastone da Costa é viciado 
em tecnologia, algo cada vez mais comum 
na melhor idade

A paixão pela tecnologia 
uniu ainda mais o casal 
Suely e Eduardo Sarmento
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2.729 SÓCIOS MATRICULADOS. a maioria é feminina: 
as mulheres representam 55% do total, e os homens, 45%.

POR DIA, CERCA DE 800 ALUNOS frequentam a 
academia do Iate Clube de brasília.

a academia do Iate oferece 24 MODALIDADES em escala de 
horário. Cycling Indoor, dança do ventre, Jump, pilates e treinamento 
funcional são algumas das opções.

diariamente, cerca de 1.500 TOALHAS são utilizadas pelos 
frequentadores do espaço.

a academia possui um sistema de refrigeração e umidificação que é 

100% ECOLÓGICO e não agride o meio ambiente.

68 Setembro / Outubro de 2012



69Setembro / Outubro de 2012

cu
rt

as
ia

t
e

Iate ganha 
bandeIras 
eletrônIcas de 
alta tecnologIa
Impedimentos, faltas e outros 
lances ficarão mais fáceis de ser 
marcados nas partidas de futebol 
realizadas no Iate. nosso Clube 
recebeu, por meio de doação, um 
par de bandeiras eletrônicas de 
tecnologia avançada, que permi-
te que as marcações sejam preci-
sas e ágeis.

bernardo adler, dono da empresa 
criadora da tecnologia,   veio ao 
Clube em junho, na companhia do 
sócio nizar raad. durante a visita, 
acompanhou uma partida de fute-
bol no Campo society e, ao obser-
var que não existiam as bandeiras 
para marcações, fez a doação.

Como funciona: quando a ban-
deira é erguida pelo auxiliar, o 
árbitro recebe um sinal vibratório 
(por meio de um dispositivo que 
estará acoplado ao braço ao lon-
go da partida). por meio do alerta, 
em tempo real, o profissional pode 
realizar as marcações com mais 
agilidade e precisão.

mais de sete mil pessoas participaram da 5ª Maratona de Revezamento Pão 
de Açúcar de Brasília, realizada em 12 de agosto, na esplanada dos ministé-
rios. o Iate Clube de brasília esteve representado por seis equipes. após os 
42.195 metros de percurso, cumpridos com muita superação, nossos atle-
tas se divertiram em uma animada confraternização. “tudo foi perfeito, 
todos correram muito bem. harmonia e amizade foram a tônica da maio-
ria dos momentos. houve um clima de festa do início ao fim da prova. é 
bom ver pessoas sorrindo e foi isso que vimos. boas energias andaram por 
lá”, destaca o conselheiro nato ednaldo mesquita, um dos grandes incen-
tivadores do grupo.

PesquIsa 
comProva 
qualIdade de 
alImentos
o setor de alimentação e nutri-
ção, subordinado à diretoria admi-
nistrativa e de recursos humanos, 
realizou uma coleta de amostras 
de saladas cruas e carnes em sete 
estabelecimentos que oferecem re-
feições aos frequentadores do Iate. 
as amostras foram transportadas 
ao laboratório lamal, localizado 
na universidade de brasília (unb), 
para análise. o objetivo era avaliar 
se os alimentos estão de acordo com 
os padrões legais vigentes, exigidos 
pela agência nacional de vigilân-
cia sanitária (anvisa), em relação 
à presença de microrganismos. os 
laudos apresentaram resultados ne-
gativos, o que comprova que existe 
um cuidado criterioso na prepara-
ção dos alimentos comercializados 
em nossa instituição, garantindo a 
segurança de quem os consome. 

em parceria com o emiate, a vice-diretoria de Jogos de Cartas re-
alizou o III torneio de truco em homenagem aos pais, em 18 e 19 
de agosto. a competição reuniu diversas famílias para a disputa do 
lugar mais alto do pódio. após partidas acirradas e muitos gritos 
de “truco”, os Iatistas participaram de uma confraternização mui-
to animada no espaço da peteca.

veja como ficou a classificação final:

1º lugar: eduardo figueira marques de oliveira e davi abreu 
marques de oliveira 
2º lugar: haroldo da Costa amorim e luisa silva W. da Costa 
amorim 
3º lugar: antônio Carlos Xavier gomes e Indalécio martins dal 
secchi

torneIo de truco homenageIa PaIs

atletas do Iate PartIcIPam de maratona
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dIversão garantIda nas férIas

a 44ª Colônia de férias e a 12ª vela nas férias, realizadas de 1º a 14 

de julho, repetiram o sucesso das edições anteriores. mais de 370 

crianças participaram de diversas atividades ao ar livre, passeios 

externos, brincadeiras lúdicas e ofi cinas de circo, teatro, música, capoei-

ra, entre outras.

Com o tema Alegria hoje e sempre, a temporada de alegria realizou uma 

verdadeira viagem musical de volta aos anos 80, 90 e início do século 

XXI. vários clássicos da turma do balão mágico, trem da alegria, sandy 

e Júnior, Xuxa e outros artistas foram executados ao longo das atividades 

para animar os colonins.

a cerimônia de encerramento foi um verdadeiro show. Coreografi as cria-

tivas e peças de teatro encantadoras foram apresentadas para o público. 

a solidariedade também foi um ponto alto. no total, conseguimos arreca-

dar 869 quilos de alimento, que foram doados para a instituição abrace.

o comodoro em exercício, maurílio santinello, elogiou o empenho de 

todos os que colaboraram para o sucesso do evento. “o nosso muito obri-

gado às crianças pelo aprendizado e alegrias que trouxeram nessas duas 

semanas ao Iate. agradecemos também aos pais, por acreditarem no 

prestígio dos eventos da nossa instituição. por fi m, o nosso agradecimento 

especial aos profi ssionais, que demostraram muita dedicação, carinho e 

amor em cada momento desta temporada de alegria”, conclui.
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Temporada

de alegria:
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“os meus fi lhos participam desde quando 
eram mais novos. os grandes destaques 
da colônia do iate são a organização, 
segurança e alegria. os monitores são 
bem treinados. conseguimos ver o 
entrosamento, e a energia é muito boa”

Cristina Montenegro, mãe da luísa montenegro, 11 anos; 
victor montenegro, 10 anos; e henrique montenegro, 14 anos

“eu ‘cresci no 
iate’. Já participei 
da colônia de 
férias e agora é a 
vez da natália. é 
indescritível! ela 
gosta das músicas 
e até chamou 
uma colega para 
participar”

Christinne Alarcão mãe da 
natália alarcão

“Já é a quarta vez 
que a catarina 
participa da colônia. 
ela gosta muito e 
todo ano pede para 
voltar”

Luiz Rocha,
pai da Catarina rocha 

“nós já nos 
conhecíamos e 
é a segunda vez 
que participamos 
da Vela nas 
férias. Adoramos 
velejar. quando o 
vento está forte é 
melhor ainda!”

Rafael Martins – 13 anos
Rafael Vieira – 14 anos
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Luau do Iate:
Kid abelha relembra 

grandes sucessos
C erca de 4 mil pessoas estiveram, em 3 de 

agosto, na orla do Iate para curtir o show 
da banda Kid abelha, no luau do Iate 

2012. paula toller, george Israel e bruno fortuna-
to realizaram uma apresentação inesquecível. a 
abertura foi ao som de No Seu Lugar, um dos gran-
des clássicos da banda, que comemora 30 anos de 
carreira este ano. em seguida, a canção Nada Tanto 
Assim, emocionou a plateia.

antes do anúncio da música inédita Caso de Verão, 
a vocalista paula toller elogiou a noite, a lua e 
brincou com os fãs. “eu quero agradecer a presen-
ça de todos vocês por terem deixado, nesse ‘frio-

zinho’, a cama quente em casa, as olimpíadas, a 
Carminha (personagem de novela) e o ‘mensalão’ 
para assistir o Kid abelha”. 

os músicos relembraram sucessos que marcaram 
gerações: Eu Só Penso em Você, Fixação, Grand’ Hotel, 
Nada Sei, Te Amo Pra Sempre, entre outros. ao deixar 
o palco, o trio ouviu gritos de “bis” e atendeu ao 
pedido do público.  

no retorno, para fechar a noite com “chave de 
ouro”, os clássicos Como Eu Quero e Pintura Íntima 
levaram o público ao delírio. 

Confira as fotos no www.iatebsb.com.br.
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“o show está 
‘bombando’! estou 
relembrando 
as músicas da 
minha época e me 
divertindo muito”

susana Campos e  
armando pamplona

“o show foi um 
sucesso. o Kid 
Abelha arrasou! 
Além disso, 
a decoração, 
organização e o 
público foram 
outros destaques 
do Luau. em 2013 
vamos participar 
novamente. o iate 
está de parabéns”

raquel almeida e  
diego viegas
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“A festa está uma 
maravilha. é um 

‘ambiente família’. 
nós podemos 

trazer os nossos 
filhos sem se 

preocupar e isso é 
muito bom” 

adriana e paulo sérgio 
ambrósio

“A organização 
do Luau está 

excelente. Aqui 
podemos ver 
muita gente 

bonita em um 
mesmo local. 
no próximo 

ano estaremos 
presente mais 

uma vez”

Jeremias César e  
Juliana arruda
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onde realmente importaonde realmente importaonde realmente importa

www.farobrasil.com.br 061 4062.0211 FARO BRASIL, propaganda pra emocionar
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u m dia repleto de atividades e muita ani-
mação. assim pode ser definido o dia 
dos pais no Iate. o evento, realizado 

em 12 de agosto, próximo à piscina do feijão, 
contou com diversas brincadeiras, contador de 
histórias e muita música. 

o músico paulo beissá prestou uma homena-
gem aos “papais Iatistas” e cantou grandes clás-
sicos da música popular brasileira. Já as crian-
ças se divertiram na cama elástica, piscina de 
bolinhas e pula-pula.

a tradicional gincana dos pais também exigiu 
que as famílias demonstrassem muita habilida-

dia dos Pais 
recheado de atividades

flashes

iate

de e sintonia durante as provas. “o objetivo do 
evento é proporcionar momentos de descontra-
ção em família nesta data tão especial”, ressalta 
o comodoro, mario sergio da Costa ramos.

Você sabia?
no brasil, o dia dos pais é comemorado no se-
gundo domingo de agosto. a criação é atribuída 
ao publicitário sylvio bhering, um dos funda-
dores da associação brasileira de propaganda. 
em meados da década de 1950, bhering festejou, 
pela primeira vez, em 14 de agosto de 1953, o 
dia de são Joaquim, patriarca da família.
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O saxofonista Leo Gandelman 

foi a atração principal 

da edição de agosto do 

projeto Quinta Cultural. O músico 

apresentou diversos clássicos da música 

popular e instrumental, além de lançar 

seu novo show. Mais de 500 pessoas, 

entre sócios e convidados, prestigiaram 

o evento, realizado no salão social.

Antes do show, Leo Gandelman 

conversou com a equipe da revista 

Iate sobre sua carreira “de quase 50 

anos”. Entre outros assuntos, o músico 

lembrou que foi eleito durante 15 anos 

consecutivos “o Melhor Instrumentista 

Brasileiro” pelo concurso Diretas na 

Música, do Jornal do Brasil. 

Leo Gandelman, que também alcançou 

grande sucesso nos Estados Unidos, 

protagonizou seis temporadas na Blue 

Note, uma das mais conceituadas casas 

de show em Nova York. Toda essa 

notoriedade o levou a vender mais 

de 500 mil cópias de seus dez discos 

gravados. 

Leo
“lançar meu novo projeto 

no Iate foi uma honra”

Gandelman:
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Revista Iate – O que o público 
pode esperar para o show desta 
noite, que teve os ingressos to-
talmente esgotados?

Leo Gandelman – é uma apresen-
tação de lançamento do novo traba-
lho, que é um Cd e um dvd. são 
composições minhas em parceria 
com o david feldman, pianista que 
trabalha comigo há muitos anos. 
é um show inédito. uma ousadia 
minha, pois vou fazer uma apre-
sentação com muitas músicas que 
ninguém nunca ouviu. é um lança-
mento, um momento muito especial 
para mim. esse trabalho é uma visão 
pessoal sobre a música do final dos 
anos 50 e início dos anos 60. espe-
cificamente a música produzida no 
rio de Janeiro, que foi o sambaJazz 
e a bossa nova. um movimento que 
se espalhou pelo mundo e marcou 
a música brasileira definitivamente 
no mundo. a gente homenageia ar-
tistas e instrumentistas como sérgio 
mendes, J.t. meirelles, paulo moura, 
raul de souza, edson machado, ed-
son maciel e muitos outros que con-
tribuíram para a fase mais produti-
va, não só na quantidade, mas na 
qualidade também. 

Revista Iate – Qual foi a última 
vez que você tocou em Brasília? 
O público é sempre receptivo? 

Leo Gandelman – foi no Clube do 
Choro, no início do ano, em uma 
homenagem a Chico buarque. eu 
tenho encontrado sempre uma pla-
teia muito receptiva em brasília. é 
um dos lugares que está responden-
do, no brasil, com muito carinho 
para a minha música. Inclusive o 
raul (prates, diretor Cultural) este-
ve lá no Clube do Choro com a gen-
te e sentiu o calor que recebemos do 
público. a cidade não tem só um 
público musical, mas hoje é uma 
capital também musical do país. 
brasília tem lançado para o brasil e 
para o mundo músicos espetacula-
res, de primeiro time. Inclusive na 
nossa banda, hoje à noite, teremos 
a presença do andré vasconcellos 
no baixo, que é de brasília e toca 
com o hamilton de holanda, outro 
destaque daqui. 

Revista Iate – Com 25 anos de 
carreira, é possível dizer quais 
foram os momentos mais mar-
cantes da sua história musical?

Leo Gandelman – não existe, 
numa trajetória dessas, um mo-
mento. eu costumo dizer para o 
meu filho, que é também músico, 
que a carreira de um artista não se 
faz em um show, evento ou maté-
ria. a nossa história é feita do dia a 
dia. agora, com certeza existem vá-
rios momentos marcantes, histórias 
inesquecíveis. eu poderia ficar aqui 
horas falando para vocês, contando 
histórias de gravações, de show, de 
tanta coisa que a gente passou. es-
tou com 56 anos e sou músico desde 
os 6 anos. são 50 anos de música, 
imagina só quanta história? quan-
tas músicas eu já toquei? e quantas 
ainda não toquei? (risos). 

Revista Iate – O que você tem 
preparado de novidades para 
os próximos meses?

Leo Gandelman – o lançamento 
de hoje é de 2012. as composições 
foram feitas em 2010 e o trabalho 
de produção em 2011. demorei 
para chegar, viabilizar, porque sou 
um artista independente e não é 
fácil alavancar tanto a produção, 
como Cd e dvd. então, demorou 
para que eu conseguisse viabilizar 
um projeto a altura do que espe-
rava. o disco saiu pelo meu selo 
que se chama Saxsamba, e tem a 
distribuição da microservice. estou 
dedicando esse ano ao lançamento 
do disco. nós sairemos daqui e va-
mos para niterói, são paulo, belo 
horizonte, entre outros lugares. em 
2013, eu já pretendo vir com um 
trabalho novo, que já está “no for-
no”. ou melhor, no forno não, está 
na geladeira ainda. mas vai para o 
forno em breve (risos). 

Revista Iate – E quais foram 
suas impressões do Iate Clube 
de Brasília?

Leo Gandelman – eu achei o Clu-
be lindo em todos os sentidos. é tudo 
muito organizado. fiquei bastante 
feliz com o convite da diretoria Cul-
tural. é uma oportunidade muito 
bacana fazer um lançamento à al-
tura do que eu esperava para o meu 
trabalho. é a primeira vez que eu 
venho ao Iate, mas espero que não 
seja a última (risos). é uma honra 
lançar meu novo projeto aqui no 
Iate, que é um lugar simplesmente 
maravilhoso.

“Eu achei o Clube lindo em todos os 
sentidos. É tudo muito organizado. 
fiquei bastante feliz com o convite 

da Diretoria Cultural. É uma 
oportunidade muito bacana fazer 
um lançamento à altura do que eu 

esperava para o meu trabalho“

Leo Gandelman
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n ascido na cidade mineira de diamantina, em 
12 de setembro de 1902, Juscelino Kubitschek de 
oliveira foi, desde o início, um dos grandes in-

centivadores da construção do Iate Clube de brasília. JK 
tinha um carinho especial por nossa instituição e a ela se 
referiu certa vez da seguinte forma: “o Iate é, de muito, 
a sala de visita da nova metrópole”. por tudo o que fez 
pelo brasil e pela ligação que tinha com o Iate, Juscelino 
foi escolhido o patrono do nosso Clube. 

desta forma, o site do Iate (www.iatebsb.com.br) dedica 
diversas páginas para lembrar um pouco da vida e obra 

deste notável brasileiro e reverenciar todo seu legado. 
também como forma de homenagear a figura humana 
e histórica de Juscelino, o Iate criou a regata JK, que, em 
2012, chega a sua 19ª edição. 

no memorial do Iate, estão disponíveis diversas infor-
mações sobre a vida de Juscelino Kubitschek, incluindo 
fotos históricas. no setor, você também pode encontrar 
depoimentos preciosos de pessoas que conviveram in-
timamente com JK e que deram uma noção mais hu-
mana do caráter e presença de espírito desse grande 
brasileiro.

JK esteve presente na inauguração das primeiras obras do Iate Clube de Brasília
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nossa gente
t alvez muitos não acreditem nessa frase, mas 

quem nunca parou para pensar no famoso 
dito popular “nada acontece por acaso”? a 

expressão pode até parecer clichê, mas quando ou-
vimos certas histórias, não conseguimos parar de 
pensar como simples escolhas podem alterar o rumo 
de nossas vidas. um exemplo que se encaixa perfei-
tamente nesse bordão é a trajetória da gerente de se-
cretaria, maria alice de oliveira. 

a história dessa paulista de rosana esbarrou por aca-
so no Iate Clube de brasília e, quase que sem querer, 
o que era para ser apenas um trabalho temporário 
se transformou em uma ótima parceria que dura há 
mais de 17 anos. “vim para o Iate ajudar no período 
de carnaval. nessa época, a secretaria era muito mo-
vimentada. o contrato inicialmente era de 30 dias. 
ao fi nal desse período, o pessoal não me mandou em-
bora e até hoje estou por aqui”, contou sorridente.

a dedicação e a seriedade de alice nas tarefas diárias 
lhe renderam inicialmente o cargo de auxiliar admi-
nistrativa. nesse período, ela aprendeu todo o serviço 
da secretaria. “sempre trabalhei nesse setor (aponta 
para a sua sala na entrada do Clube). Conheço todo 
o processo. desde a confecção da carteirinha até as 
normas de admissão, estatuto e outros assuntos mais 
complexos. trabalhei em várias eleições, passei por 
muitas gestões e acabei adquirindo uma experiência 
muito grande aqui”, lembrou. 

ao ser questionada sobre o tempo que passou no Iate, 
ela conta como aproveitou cada momento no Clube. 
“nesses anos de empresa, aprendi muito com os dire-
tores, sócios, comodoros e funcionários. além disso, 
soube enxergar o lado positivo de algumas experiên-
cias ruins, sempre fui assim. tento levar minha vida 
deixando as difi culdades de lado”, comentou.

em relação ao trabalho, nossa dedicada gerente fala 
sobre o segredo de tamanha efi ciência. “eu realmen-
te gosto do que faço. adoro trabalhar com atendi-
mento. até hoje eu ainda vou ao balcão atender o 
associado. fico feliz em poder conversar com as pes-
soas. acho que isso é uma vocação”, ressaltou. 

alice ainda lembrou daqueles que sempre estiveram 
ao seu lado no Iate. “durante minha trajetória, fi z 
amizades com muitos colegas de trabalho que passa-
ram por aqui. hoje, tenho um suporte fundamental 
da minha equipe da secretaria. sem essas pessoas, 
não conseguiria ter sucesso. além deles, em todos es-
ses anos, tive o apoio incondicional do luiz Cláudio. 
ele sempre me ajudou a superar as difi culdades com 
conselhos que chegavam na hora certa. a todas essas 
pessoas, meu muito obrigado”, destacou emocionada.  

o Iate Clube de brasília agradece a sua gerente pelos 
anos de dedicação. que essa relação profi ssional de su-
cesso, fruto do acaso, se prolongue por muitos anos. 
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e-mail: angela@iatebsb.com.br

J á ouvi muita gente dizer que sente inveja da boa vida dos bebês. da sua 
rotina de colo, papinha na colher, banho morno de banheira.

sei não, gente. ser bebê não parece moleza. Já se viu dependente da boa 
vontade alheia para comer, para se vestir e até para manter limpo o bum-
bum? Já pensou no que é ter dores ou vontades e não conseguir explicá-las? 
Já tentou erguer sua cabeça e não pôde? Já sentiu frio ou calor e esteve im-
potente frente a tais sensações? a resposta para todas essas perguntas é: sim, 
claro. todos nós já fomos bebês, afi nal. mas, graças aos cuidados da natureza, 
a gente esqueceu como era.  

o lado ruim do esquecimento, no entanto, é que deixamos pra trás também 
a força irresistível que tínhamos justamente por nos mostrarmos frágeis. 
talvez por isto, testemunhar o crescimento de um fi lho seja uma lição de 
vida tão emocionante. poucas vezes vi um adulto vivenciar seus dias com a 
mesma sabedoria dos pequenos.

via de regra, bebês olham nos olhos das pessoas que se aproximam, demons-
tram afeto sem afetamento, experimentam novidades com coragem, lançan-
do-se de corpo inteiro às descobertas. bebês também adoram suas imagens no 
espelho, independente de serem gordos ou magros, carecas ou cabeludos. e 
demonstram o devido encantamento pelo que há de mais simples e belo à sua 
volta, como folhas que caem das árvores, gotas de chuva na janela e sombras 
de pessoas projetadas no asfalto.

mais incrível ainda, bebês já nascem sabendo como enfrentar difi culdades. 
quando estão tristes, cansados ou com dor, eles simplesmente choram. não fa-
zem teatro sobre suas fraquezas, não procuram culpados. aceitam o abraço e o 
colo de quem lhes quer bem – mesmo que o afago não ajude a solucionar o pro-
blema. e tão logo passa o incômodo, pronto, acabou o choro. lá vão eles, inquie-
tos e serelepes, desvendar o mundo de novo, sem se prender ao que já passou.

até porque – e aí está mais uma lição – bebês gostam mesmo é de esticar o que 
é bom. basta ver como reagem aos prazeres que conhecem. seja no acolhimen-
to do seio materno, no frescor da brisa sobre o rosto ou no cafuné depois do 
banho, eles se entregam ao momento por completo, fecham os olhinhos para 
curtir, se aconchegam no calor do corpo alheio sem pudor.

um suspiro sempre me escapa quando penso que já fomos assim um dia... se 
é para que sintamos inveja dos bebês, que seja pelos motivos certos, então: 
por sua capacidade de exercer a entrega com tanta doçura. vai que, de tanto 
invejar, a gente até reaprenda?

oS bEbÊS E A INVEJA

Via de regra, bebês 

olham nos olhos 

das pessoas que 

se aproximam, 

demonstram afeto 

sem afetamento, 

experimentam 

novidades com 

coragem, lançando-se 

de corpo inteiro às 

descobertas”
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d esde julho deste ano, os sócios do Iate têm a sua disposição um profissional para 
engraxar botas e sapatos. o serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 
16h às 21h e aos sábados, das 10h às 17h, no espaço saúde. são duas opções de 

trabalho: a graxa comum e a graxa acrescida de tinta. outras informações: 3329-8729.

Você sabia?

a profissão de engraxate surgiu em 1806, quando um operário poliu as botas de um ge-
neral francês e foi recompensado com uma moeda de ouro. no brasil, os primeiros pro-
fissionais surgiram em são paulo, em 1877. a princípio, todos eram de origem italiana. 

mais um serviço 
para facilitar o 
seu dia a dia
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