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Por Mario Sergio da Costa Ramos - Comodoro 

comodoro@iatebsb.com.br

O Iate Clube de Brasília consolida-se, cada vez mais, 
como marca de qualidade e de bom gosto em todas as suas 
ações, sejam elas esportivas, sociais ou culturais.

A nossa Comodoria assume o Iate buscando promover 
uma relação equilibrada entre o passado e o futuro. Teremos 
a honra de organizar as comemorações dos 50 anos desse 
verdadeiro patrimônio da nossa cidade. 

Temos que ter como meta que nossa maior contribui-
ção ao quadro associativo é intangível. Trata-se de buscar a 
harmonia entre os diversos setores do clube, harmonia essa 
que foi o sonho dos que fundaram o Iate Clube de Brasília.

A busca pela excelência dos serviços passa, necessaria-
mente, pela qualificação de noss os empregados. O clube 
com suas áreas de esportes, lazer, cultura e convivência so-
cial depende essencialmente de funcionários bem treinados 
e adequados às funções. É claro que merecemos ser bem 
atendidos. Mas antes, precisamos promover a habilidade 
de cada um daqueles que nos servem. Otimizar os recursos 
é uma obsessão da nossa administração, e o planejamento 

CONSELHO DIRETOR

para evitar o retrabalho é uma meta constante em nossas 
ações do dia-a-dia. 

A transparência é o princípio de tudo. Vamos ampliar 
os mecanismos de informação sobre aspectos da contabili-
dade, da situação financeira, das decisões da diretoria, do 
quadro de funcionários, bem como do cronograma de obras 
do clube. Desde uma simples reforma, até a realização de 
uma obra.

Implantamos a Ouvidoria do Iate no primeiro dia da 
nossa gestão. O canal de comunicação entre sócios, funcio-
nários e concessionários do Iate. Queremos ouvir o associa-
do, suas reclamações, suas sugestões, elogios ou opinião.

Fechamos o nosso primeiro mês com a aprovação do 
orçamento 2010 pelo nosso Conselho Deliberativo. Temos 
certeza de que será um ano promissor para o Iate Clube 
de Brasília.

Desejamos à família Iatista um Natal de muita paz, 
saúde e prosperidade. Que 2010 seja um ano de união, 
transparência e muitas felicidades. 

1961-1963 Geraldo Andrade Carneiro
1963-1965 Silvio Piza Pedroza
1965-1967 Marcelino Federal Hermida
1967-1968 Ciro Machado do Espírito Santo
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
2005-2009 Edson Carvalho Mendonça
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Por Amauri Serralvo - Presidente do Conselho Deliberativo 

cdelib@iatebsb.com.br

PreSideNTe 
Amauri Serralvo

1° ViCe-PreSideNTe 
Filinto Figueiredo Pacheco
2° ViCe-PreSideNTe 
Francisco Morato
1ª SeCreTáriA 
Eliana Coutinho do Oriente Cruz
2° SeCreTário 
Jeremias César Júnior

Comissão Fiscal     
João Ferreira da S. Júnior (Presidente) 
Nizar Lambert Raad e Vilmar Amaral de 
Oliveira (Integrantes Efetivos) 
Roberto de Castro Almendra, Manoel 
Henrique Pessoa e Mário Luis do Carmo 
(Integrantes Suplentes).

Fundadores
Álvaro Alberto de Araújo Sampaio, 
Antônio Augusto Barcellos Cunha, 
Carlos Murilo Felício dos Santos, Ce-
sar Prates, Dilermando Silva, Eloysio 
de Carvalho Silva, João Ferreira de 
C. Chaves, João Luiz Soares, João 
Milton Prates, José Aquino Porto, 
Léo Sebastião David, Marco Paulo 
Rabello, Mauro Borges de Teixeira, 
Newton Andrade e Oscar Niemeyer.

Beneméritos 
Álvaro Alberto de Araújo Sampaio, 
Carlos Nascimento, Ennius Marcus 
de Moraes Muniz, Hely Walter Couto, 
Humberto Carlos Sobral Barreto Cor-
rêa, José Galbinski, Léo Sebastião David 
e Roberto Alvarenga.

ex-Presidentes do Conselho  
deliberativo
Antônio Carlos E. Osório, Augusto 
César José de Sousa, Carlos Murilo 
Felício dos Santos, Fernando Neves da 
Silva, Frederico José da S. Monteiro, 
Gerson de Sousa Lima, José Alberto 
Couto Maciel, Luiz Augusto C. Macedo, 
Paulo de Tarso Santos, Reginaldo Oscar 
de Castro e José Hilário de Vasconcelos.

ex-Comodoros
Dilermando Salamed Christo, Edson Car-
valho Mendonça, Ennius M. de Muniz, 
George Raulino, Hely Walter Couto, Nel-
son Campos e Paulo Aurélio Quintella. 
  
Conselheiros Natos  
Amauri Serralvo, Afrânio Rodrigues Jú-
nior, Amâncio Irene de Vasconcelos, An-
tônio de Pádua Pereira do Vale, Antônio 
Fiúza,  Francisco Yida, Flávio Silva Palma 
lima, Armando Garcia Coelho, Dario 

de Souza Clementino, Darione Nunes 
Cardoso, David Augusto de Avelar, 
Fernando Boani Paulucci, João Carlos 
de Castro Roller, João Ferreira da Silva 
Júnior, Luiz Augusto A. de Castro, Luiz 
Carlos Garcia Coelho, Manoel Augusto 
de Almeida, Mário Roberto Trompowsky 
do Amaral, Mário Sérgio Boaventura de 
Sá, Nerione Nunes Cardoso, Patrocínio 
Valverde de Morais, Paulo Roberto 
de Moraes Muniz, Pedro Vitor Mafra, 
Raif Jibran, Roberto Baptista, Roberto 
Velloso e Silvio Henrique M. Castilho.
 
Conselheiros efetivos     
Alberto Lasserre Kratzl Filho, Alfredo 
Eustáquio Pinto, Álvaro José Lindoso 
Veiga, Carlos Alberto Cardozo, César 
Rodrigues Alves, Charles Christian 
Alves Bicca, Décio de Góis Nery, 
Ednaldo Mesquita Carvalho, Eliana 
Coutinho do Oriente Cruz, Fernando 
Boani Paulucci Júnior, Filinto Figueiredo 
Pacheco, Francisco Morato, Francisco 
Zenor Teixeira, Geraldo Brindeiro, 
Hegler José Horta Barbosa, Henrique 
Samuel Ponte Alencar, Hermenegildo 
Fernandes Gonçalves, Indalécio Mar-
tins Dal Secchi, Jeremias Cezar Junior, 
João Guilherme Baars Miranda, João 
Rodrigues Neto, José Ferreira dos 

Santos, Lindenbergue Lopes Dias, Luiz 
Carlos Raya, Manoel Henrique Pessoa, 
Marcos Alberto Carraca de Alcântara, 
Mário Luis do Carmo, Newton Ferreira 
da Silva Marques, Nizar Lambert Raad, 
Paulo César Siqueira Birbeire, Paulo 
Renato Fioravanti, Paulo Roberto Bastos 
Fialho, Pedro Aurélio Rosa de Farias, 
Quintin Antonio Segóvia Silva, Ricardo 
Cerqueira Pinto, Roberto de Castro Al-
mendra, Rogério Machado Abelheira, 
Ronald Starling Soares, Silvio Lúcio de 
Castilho e Vilmar Amaral de Oliveira. 

Suplentes de Conselheiro     
Fernando Pessoa Guerra, Antônio 
César Hummel, Paulo Antônio 
Andrade Pinto, Sérgio Roberto 
Müller, Antonio Oscar Guimarães, 
Luiz Claudio Albuquerque Garcia, 
Pedro Lício Gomide, Cássio Aviani 
Ribeiro, Josias Ferreira Leite Júnior, 
Virginia Maria Jorge Pradera, Ta-
deu Roriz de Araújo, Marcus José 
Reis Câmara, José Olimpio Filho, 
Rodrigo Sousa Troncha, Ubiraja-
ne Andrade, Paulo Sérgio Costa 
Correia, Bruno Machado Colela 
Maciel, Julien Machado da Silva 
Dutra, Márcio Augusto Andrade e 
André de Azevedo Machado.

CONSELHO DELIBERATIVO

Estamos iniciando uma nova gestão com muita alegria e 
expectativa positiva, após um processo eleitoral que parecia, 
inicialmente, conturbado, entretanto culminou com uma eleição 
magnífica, na qual a família iatista compareceu de maneira bas-
tante expressiva e teve a oportunidade de se manifestar por meio 
das urnas eletrônicas de forma absolutamente livre e democrática.

Nunca na vida do Iate ocorrera um comparecimento às elei-
ções com tanta magnitude, o que legitima, incontestavelmente, 
os novos mandatos dos eminentes senhores Conselheiros e dos 
novos componentes da Comodoria. 

Por outro lado, ficou em muito aumentada a responsabili-
dade dos eleitos, dada a expressividade dos resultados eleitorais 
obtidos e que, sem dúvida alguma, refletem o ambiente de 
insatisfação e de esperança que o resultado do pleito deixou 
inequivocamente evidenciado.

Importante destacar que os novos Conselheiros eleitos 
formam uma plêiade de bons companheiros, acostumados com 
o dia a dia do clube e, principalmente afeitos ao trabalho que 
deverão executar, com responsabilidade e dedicação, colocando 
os interesses institucionais acima dos seus interesses pessoais e 
velando sempre para o cumprimento fiel das normas estatutárias, 

em benefício do bem comum.
Ressalte-se, por absolutamente imprescindível, que os no-

vos Conselheiros contarão, porque nunca faltou, com a eficiente, 
responsável e equilibrada experiência dos Conselheiros Natos, 
que já deram inúmeras vezes demonstração de fidelidade ao 
Iate e aos seus principais objetivos, principalmente com o bem 
estar e a harmonia que deverá reinar entre toda a família iatista.

Finalmente, lembrando que já estamos nos estertores do 
ano e adentrando ao período das festas natalinas, a Mesa Di-
retora e os eminentes senhores Conselheiros, por este eficiente 
instrumento de comunicação aos associados, querem deixar aqui 
expressos os mais candentes votos de um Feliz Natal e de que o 
novo ano que se avizinha seja pleno de realizações e expressivos 
êxitos e conquistas pessoais para toda a família iatista.

Nunca é demais agradecer a confiança em nós depositada 
e a certeza de que poderão contar com a dedicação, empenho 
e profícuo trabalho para que o Conselho Deliberativo e a Mesa 
Diretora possam realizar suas responsabilidades com eficiência 
e responsabilidade, a fim de que reine sempre a harmonia e a 
valorização dos elementos básicos da organização e funciona-
mento do clube.
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O sonho de alcançar a excelência no trabalho realizado ao longo de 50 anos uniu Mario Sergio da Costa Ramos, 
Rudi Finger e Marcello Katalinic. Os sócios proprietários, que têm em comum um grande amor pelo Iate Clube de Bra-
sília, estarão à frente da Comodoria do Iate nos próximos dois anos. Além de melhorias no esporte, lazer e cultura, eles 
pretendem colocar o sócio como o centro das decisões do clube, que é a extensão da casa de cada Iatista.

Mario Sergio da Costa Ramos traz em seu currículo a experiência como diretor de Serviços Gerais e vice-diretor 
Financeiro. Foi conselheiro efetivo e vice-diretor de Sauna e Churrasqueiras. Com brilho nos olhos, o comodoro enfatiza 
a importância do Iate em sua vida e a vontade de fazer um clube que também se destaque pela união e transparência. 
Na entrevista, Mario Sergio, pai de três filhas e avô de dois netos, segundo ele, “razão e orgulho dos cabelos brancos”, 
comenta as metas e desafios da atual gestão.

Casado e pai de dois filhos, o 1º vice-comodoro, Rudi Finger, tem destacada participação administrativa em nosso 
clube. O sócio foi conselheiro efetivo de 1997 a 2003 e atuou como diretor Secretário por quatro biênios. Participou de 
12 comissões criadas pela Comodoria, com destaque para a venda de títulos patrimoniais. Agora, à frente da comissão 
de organização das comemorações do cinquentenário, Rudi Finger afirma que 2010 será um ano histórico para a família 
Iatista.

Sócio do Iate como dependente desde o nascimento, Marcello Katalinic adquiriu o seu título proprietário em 1984 
dando continuidade ao aprendizado adquirido em sua vida familiar: fazer do Iate seu espaço de convivência social. 
Casado e pais de dois filhos, o 2º vice-comodoro, que teve importantes participações no crescimento do Iate ao longo 
dos últimos anos, explica os planos para o setor Náutico no biênio 2009-2011.

Nas próximas páginas, os integrantes da Comodoria também falam das perspectivas para o futuro do Iate e de 
algumas propostas para que o clube continue sendo o melhor do país.

Em busca da excelência
Entrevista
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Revista Iate – Após eleição bastante disputada, uma 
chapa formada em decorrência da cisão da diretoria 
anterior chegou à frente com diferença expressiva no 
número de votos. A que o senhor atribui esse fato?

Mario Sergio – Atribuo a um planejamento de cam-
panha feito com bastante profissionalismo, aprovei-
tando a insatisfação do sócio com relação ao não 
atendimento de pequenas demandas. A proposta 
de devolver o clube ao sócio aliada à busca da 
excelência são fatores que merecem ser destacados 
para explicar uma votação tão significativa. Além, é 
claro, do expressivo apoio das grandes lideranças 
do clube.

Revista Iate – O Iate está prestes a completar 50 
anos de fundação. Atualmente, a família Iatista 
já soma 15 mil membros e é referência em lazer, 
esporte e cultura. Na opinião do senhor, qual o 
significado do Iate para essas pessoas?

Mario Sergio – O Iate é a extensão da casa de muitos 
associados. Eles encontram no clube uma gama de 
atividades em diversos setores, que realizam eventos, 
onde podem praticar seus esportes e assistirem a 
seus espetáculos de cultura. Aqui, eles têm um conví-
vio salutar e harmonioso com os amigos, bate-papo 
as conversas informais, enfim, esta é a proposta de 
uma instituição do nível do nosso clube.

Revista Iate – Após o primeiro mês à frente da 
Comodoria, como o senhor avalia os desafios 
da administração de uma instituição do porte 
do Iate Clube de Brasília?

Mario Sergio – Cada administrador que chega à 
frente de uma instituição do porte do Iate procura 
implementar o seu ritmo. E isso não é nenhum de-
mérito aos administradores anteriores. Hoje, nossos 
principais desafios são: qualificar os profissionais 
que trabalham no clube, fazer com que as contas 
sejam mais transparentes e que o associado volte 
a ser o centro das decisões. Para isso, criamos um 
eficaz canal de comunicação entre funcionários, 
sócios e concessionários, que é a Ouvidoria.

Revista Iate – Quais as primeiras medidas adotadas 
e as principais metas para os próximos dois anos?

Mario Sergio – Como eu informei na pergunta an-
terior, a implantação da Ouvidoria foi o primeiro 
ato da atual diretoria. Também tivemos uma reu-
nião com a Controladoria Geral da União (CGU), 
visando a implantação do Portal da Transparência 
do Iate. Além disso, vamos fazer uma mudança 
substancial na forma de contratação de serviços e 
compras. Posso afirmar que elas sofrerão mudanças 
revolucionárias. Outra medida foi pedir aos gerentes 
do clube que nos tragam ideias de melhorias dos 
processos de cada área, buscando redução de 5% 
nos seus orçamentos de custeio e investimentos.  
Já na apresentação do orçamento do Conselho 
Deliberativo, atendemos uma antiga reivindicação 
qual seja o cronograma físico-financeiro das obras 
a serem realizadas. Não podemos deixar de men-
cionar o sucesso pleno da confraternização de fim 
de ano dos profissionais que trabalham no nosso 
clube. Vale ressaltar que há dois anos a festa não era 
realizada. Temos consciência de que essas pessoas 
têm extrema importância para o Iate e motivadas 
desenvolvem um trabalho ainda melhor.

“Nossos principais desafios 
são: qualificar os profissio-
nais que trabalham no clu-
be, fazer com que as contas 
sejam mais transparentes e 
que o associado volte a ser o 
centro das decisões.” 
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Revista Iate –  O setor da náutica é um dos mais 
frequentados dentro do clube. O que será feito para 
oferecer mais comodidade e bem-estar aos Iatistas?

Marcello Katalinic – Em relação à comodidade e 
bem-estar, nós pretendemos melhorar a integração 
construindo um espaço de convivência, como nos 
outros setores: futebol, peteca e tênis. Esta é uma 
carência antiga da Náutica. Trata-se de um espaço 
onde você possa fazer um congraçamento. Ao mes-
mo tempo, vamos fazer um melhor aproveitamento 
daquela parte do antigo guincho e do Deck do 
Comodoro, construir um ambiente de leitura e cyber 
em cima. Embaixo, uma churrasqueira com forno 
de pizza e uma escada de acesso à parte inferior. 
Na frente do galpão, melhoraremos o piso para 
integrar os espaços.  

Revista Iate – Em fevereiro de 2010, o Iate receberá 
duas importantes competições da vela. Como estão 
os preparativos para a organização dos eventos?

Marcello Katalinic – Estamos trabalhando muito para 
realização da Copa da Juventude e Pré-olímpica de 
Vela 2010. A Copa da Juventude é o evento seletivo 
do Brasil que classifica, anualmente, jovens, de até 
18 anos, para o Mundial da Juventude. Já a Pré-
olímpica, é uma disputa que classifica os melhores 
velejadores das classes olímpicas no Brasil para a 
Equipe Permanente de Vela Olímpica. A competição 

reunirá grandes nomes da vela nacional como: Lars 
Grael, Ronald Seifert, Torben Grael, Marcelo Ferrei-
ra, Bruno Prada e Robert Scheidt. As regatas serão 
disputadas de 1º a 7 e de 22 a 28 de fevereiro de 
2010, respectivamente, mobilizando dezenas de vele-
jadores, técnicos, chefes de delegação, comissão de 
juízes, dirigentes de Clubes e Federações Nacionais. 
Sabemos dos desafios de sediar eventos desse nível, 
mas temos certeza que o Iate dará conta do recado 
em todos os sentidos e faremos bonito na organiza-
ção dessas competições, temos ótimos velejadores e 
também ótimos funcionários. 
 
Revista Iate –   O Iate tem jovens promessas 
para a vela brasileira e mundial. Como é feito 
esse trabalho de incentivo a esta modalidade?

Marcello Katalinic – Temos no Iate o velejador Ricardo 
Paranhos, que fecha 2009 como o número um do Brasil 
e 5º melhor do mundo na Classe Optimist, hoje compe-
tindo na Classe Laser 4.7. O jovem Felipe Rondina, de 
apenas 12 anos, é o primeiro optimista do ranking do DF. 
Para incentivar ainda mais promessas como esses dois 
talentosos jovens, vamos estimular e incrementar de forma 
continuada e muito forte a base, que é a escola, o Optimist. 
Pretendemos, também, fazer uma extensão do lazer para a 
competição. É tradição do clube focar em campeonatos, 
mas às vezes a gente esquece que a competição é decor-
rente do lazer. Então, vêm muitas crianças, que já têm fora 
muitas cobranças em escola, curso de inglês e, chegando 
aqui, recebem mais cobranças no fim de semana. Se não 
for uma coisa bem legal, a gente não chega nesse nível 
que estão Ricardo Paranhos, Felipe Rondina e algumas 
meninas como Sophia Grael, Elisa Ramos e Carolina 
Borges. Então, o trabalho de base é muito importante. É 
claro que continuaremos girando a roda, incentivando o 
Optimist, o Laser nos três níveis: 4.7, Radial e o Standard, 
além do Snipe, que também é um potencial grande que a 
gente tem aqui no clube. E, além dessas, o Star, que é uma 
classe importante para o clube porque é Olímpica. Também 
temos os cabinados, onde existe a competição, mas muitos 
velejadores preferem o lazer. Continuaremos incentivando as 
disputas de cabinados, mas vamos tentar outras atividades 
para desenvolver o lazer como acampamentos, encontros, 
jantares, algo mais social.

“É tradição do clube focar em campeonatos, 
mas às vezes a gente esquece que a competi-
ção é decorrente do lazer. Então, vêm muitas 
crianças, que já têm fora muitas cobranças 
em escola, curso de inglês e, chegando aqui, 
recebem mais cobranças no fim de semana. Se 
não for uma coisa bem legal , a gente não chega 
nesse nível que estão Ricardo Paranhos, Felipe 
Rondina e algumas meninas como Sophia 
Grael , Elisa Ramos e Carolina Borges. Então, 
o trabalho de base é muito importante.”
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Revista Iate – O Senhor frequenta o clube desde 
o nascimento e há mais de 26 anos é sócio pa-
trimonial. Como foi a sua participação no clube 
até hoje e como o senhor avalia o crescimento 
da vela ao longo dos últimos anos?

Marcello Katalinic – No clube, eu vejo que já participei em 
muitos setores. Tanto como sócio dependente e patrimonial, 
quanto atleta. Competi pelo Iate em campeonatos regionais, 
nacionais e internacionais. Fui campeão brasileiro quatro 
vezes (Laser Radial, Microtonner e Ranger 22), fui vice-cam-
peão Sul-Americano na classe Europa. Participei da seletiva 
olímpica em 1980. No Campeonato Mundial, obtive a sexta 
colocação, ganhando a modalidade de longo percurso, a 
mais importante na França. Fui professor de remo, da esco-
linha de vela, condicionador físico, técnico, concessionário, 
além de diretor de Esportes Náuticos, Remo, Financeiro, 
de Patrimônio, 1º e 2º vice-comodoro. Fui conselheiro em 
diversas gestões. O que falta é ser Comodoro e Benemérito 
(risos). Em relação ao crescimento da vela, com o tempo, 
houve a profissionalização e isso teve um lado bom e um 
lado ruim. O lado bom é que muita gente, agora, pode se 
dedicar a ela como uma profissão. E para quem veleja de 
uma forma mais amadora, mas leva muito a sério, como 
eu, também pode obter patrocínios e incentivos externos, 
mesmo não sendo um profissional. Já o lado negativo é que 
distanciou demais as duas pontas. Então, hoje, nós temos 
atletas profissionais competindo com atletas amadores no 
mesmo ciclo, na mesma raia. Logo, o profissional leva 
uma vantagem muito grande, mesmo antes de ir para 
água, pois tem um melhor equipamento e já esteve melhor 
preparado, porque tem o dia inteiro para treinar. Também 
não se preocupa com patrocínio, muitas vezes, já tem um 
agente que faz isso. Nosso clube é conhecido e admirado 
por todos os amantes da náutica do Brasil, temos hoje no 
pátio mais de 500 embarcações divididas entre lanchas e 
veleiros. Temos excelentes condições, um ótimo galpão, 
tratores, boxes para salvaguarda de material, marinheiros 
treinados, instrutores, enfim, sinto-me muito orgulhoso de 
fazer parte dessa tripulação. 

Revista Iate – O senhor teve uma longa participação 
nas principais decisões e avanços do nosso clube. Entre 
eles, a valorização do título. A que fatores o senhor 
atribui esse crescimento da quota patrimonial?

Rudi Finger – São três os principais fatores que con-
tribuem para a valorização do Iate Clube de Brasília: 
a localização do clube na cidade, a limitação do 
número de sócios e a qualidade aliada à seriedade 
das administrações que se sucederam nas últimas 
décadas. Isso faz com que o clube ofereça atrativos 
dos mais variados e, principalmente, uma prazerosa 
convivência entre familiares e amigos.

Revista Iate – Sempre pensando no patrimônio 
da família Iatista, recentemente, foi criada a 
comissão de licitação, a qual o senhor faz parte. 
Quais serão as principais atividades desenvol-
vidas por este grupo?

Rudi Finger – Temos várias propostas de campanha 
que vamos colocar em prática na nossa administra-
ção e uma delas é a transparência. Por isso, o papel 
da Comissão Permanente de Licitação é de suma 
importância na segurança de que o Iate Clube de 
Brasília esteja sempre adquirindo seus bens e servi-
ços com a melhor qualidade e menor preço. Além 
disso, democratizando essa atividade e oferecendo 
oportunidade a um número maior de fornecedores. 

“Posso adiantar que os brilhantes 
e sábios membros da comissão já 
apresentaram inúmeras sugestões, 
que por certo farão brilhar ainda 
mais os eventos do clube durante 
o ano de 2010. Sem falar daque-
les eventos especiais que deverão 
ocorrer. Certamente , será um ano 
histórico para a família Iatista”.
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Revista Iate – O estatuto do Iate Clube de Brasí-
lia é um dos mais bem formulados do segmento 
clubístico de todo país. O senhor acompanhou 
efetivamente as alterações para que chegásse-
mos a esse patamar. Como foi esse processo?

Rudi Finger – É verdade, participamos das altera-
ções estatutárias ocorridas ao longo desses anos, 
que prestamos a nossa colaboração espontânea 
a esse clube que tanto prezamos e temos o prazer 
de conviver com os nossos familiares e amigos. No 
que se refere à qualidade técnica do nosso estatuto, 
devo dizer que atribuo ao alto grau de especialização 
daqueles outros abnegados – associados da nossa 
agremiação – que se propuseram a emprestar horas e 
horas de trabalho em infindáveis madrugadas adentro 
para escrever o melhor na visão e experiência de 
todos. Deixo de declinar nomes para não cometer 
nenhuma injustiça. Apenas parabenizo e me solida-
rizo com todos.

Revista Iate – O senhor é o presidente da Co-
missão Especial que apresentará os projetos 
alusivos às comemorações dos 50 anos do clube. 
Como estão esses preparativos e o que o sócio 
pode esperar para essa grande festa?

Rudi Finger – De fato, meio século de vida não é 
para qualquer um. Os 50 anos do Iate Clube de 
Brasília não poderiam e nem passarão em branco, 
daí o senhor comodoro ter instituído uma comissão 
para sugerir projetos com vistas a turbinar os eventos 
dentro do seu cinquentenário. Posso adiantar que os 
brilhantes e sábios membros da comissão já apre-
sentaram inúmeras sugestões, que por certo farão 
brilhar ainda mais os eventos do clube durante o ano 
de 2010. Sem falar daqueles eventos especiais que 
deverão ocorrer. Certamente, será um ano histórico 
para a família Iatista.
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Peteca

As cores do Iate brilharam no Campeonato 
Brasileiro de Seleções Feminino de Peteca 2009, 
realizado no Clube Engenharia de Goiânia, 
Goiás, no fim de outubro. 

Nosso clube foi muito bem representado 
com destaque para a dupla formada por Márcia 
Gomes e Virgínia, que conquistou o título da 
categoria veterana (acima de 51 anos). Thaís 
Holanda e Ludmilla Campos também merecem 
parabéns, pois ficaram com o terceiro lugar na 
categoria sênior (31 a 40 anos).

Masculino
Os petequeiros do Iate Clube de Brasília 

também fizeram bonito no XX Campeonato 
Brasileiro de Peteca, realizado de 13 a 15 
de novembro no Country Clube de Goiânia, 
Goiás. 

Na competição, o destaque ficou para os 
sócios José Ferreira, Sérgio Almeida e Rafael 
Horta, campeões na categoria 60+. Cabe 
ressaltar que o sócio José Ferreira é campeão 
brasileiro 13 vezes (3º da esq. para dir.) 

Durante o Brasileiro de Peteca, a sócia Márcia Gomes, presi-
dente da Federação Brasiliense, recebeu da Confederação Brasilei-
ra uma placa de membro Benemérito da Peteca. 

Por ser o atleta mais novo da competição, o Iatista Thales 
Valim Ângelo também foi homenageado.

Confiras outros resultados dos atletas do Iate:

Categoria mirim, até 12 anos dupla: 
3º lugar: Thales Valim Ângelo e Hugo Ramos Régis 

Categoria sênior, 31 a 40 anos:
3º lugar: Daniel Carvalho e Daniel Cavalcante

Categoria magnus, 51 a 60 anos:
3º lugar: Sebastião Gonzáles, Newton Marquez e Luiz Jorge de Mello

Brasileiro de peteca: Iatistas são campeões

Homenagem

Muitos desconhecem, mas o jogo, 
genuinamente brasileiro, além de 
ser uma brincadeira divertida, é 
um ótimo exercício. São aproxi-

madamente 250 calorias queima-
das por hora. Atualmente, mais 
de sete milhões de pessoas prati-

cam peteca no Brasil .
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Os nadadores do Iate Marina e Gustavo Nascimento, que tiveram suas bases em nosso clube, são apostas de ouro para as 
Olimpíadas de Londres, na Inglaterra, em 2012, e no Rio de Janeiro, em 2016. A afirmação foi feita pelo presidente da Confe-
deração Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Coaracy Nunes Filho. Em carta enviada aos Iatistas, o dirigente destaca os 
ótimos resultados conquistados nas últimas competições e a superação a cada disputa. 

Campeã brasileira escolar nos 100m costas, Marina Nascimento também é a atual campeã brasileira nos 100m e 200m 
costas. Devido ao resultado nos jogos escolares, foi convocada para as disputas no Sul-Americano, que será realizado em de-
zembro, no Equador. Já Gustavo é campeão brasileiro nos 100m livre. A carta de reconhecimento veio em função do 1º lugar no 
ranking brasileiro da prova de 50m costas, que ele conquistou em 2008. Marina recebeu a mensagem, pois superou o recorde 
brasileiro nos 200m costas, no início do ano.

A relação de amizade e torcida dos irmãos Nascimento vem de muito cedo. Ambos nadam desde os sete anos, mas Marina, 
mais nova, sempre prestigiava as provas disputadas pelo irmão. “Eu torcia muito e ele foi a minha inspiração. Comecei a nadar 
por causa dos bons resultados dele”, revelou.

Gustavo, que chama a irmã, carinhosamente, de Teté, garantiu que, atualmente, é um dos maiores fãs da promissora na-
dadora. “Na realidade, é um torcendo pelo outro. Eu fico roendo as unhas esperando ela bater em primeiro e tenho certeza que 
ela também fica nervosa nas minhas provas” finalizou.

Marina e Gustavo Nascimento rumo às olimpíadas

Nataçao~

Se depender do empenho e da dedicação dos irmãos, a família Iatista 
pode esperar excelentes notícias dos próximos jogos. 

Para Marina, a Espanha deveria ser o país sede dos jogos de 2016. “Por mim, 
seria em Madri , pois o Rio eu já conheço e adoraria viajar para a Espanha. Mas vou 
treinar pra caramba, pois quero muito estar lá”, explicou a sorridente nadadora.

Gustavo disse que será a realização de um sonho participar de uma olimpíada.  
“A cada competição temos que melhorar, isso é um fato. É aquela coisa de superação 
mesmo. Estou treinando três horas por dia para conseguir chegar lá”, destacou o atleta.

Perfil : 
Marina de Oliveira Nascimento
Data de nascimento: 24/11/1995
Naturalidade: Juiz de Fora, Minas Gerais
Altura: 1,63
Peso: 60 kg
Prova preferida: 100 metros costas

Perfil : 
Gustavo Luiz de Oliveira Nascimento
Data de nascimento: 18/07/1994
Naturalidade: Juiz de Fora, Minas Gerais
Altura: 1,77
Peso: 69 kg
Prova preferida: 100 metros livre
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Garra, superação, empenho e determinação. Essas quatro palavras podem definir o desempenho dos nadadores do Iate, 
que representaram o Lago Sul, na edição 2009 das Olimpíadas da Cidade. No placar geral, pela primeira vez, a Região Admi-
nistrativa sagrou-se a grande campeã, seguida por Taguatinga e Sobradinho.

Para agradecer e parabenizar os atletas, no fim da tarde de quarta-feira (28/10), o administrador do Lago Sul, Paulo Zuba, 
esteve no nosso clube. Na oportunidade, ele entregou a cada Iatista um certificado de reconhecimento e fez pequeno discurso 
pontuando a importância da participação do Iate para que o título da disputa ficasse com o Lago Sul.

Esta foi a terceira fez que os nadadores do Iate Clube de Brasília integraram a equipe da Região Administrativa. Em 2007, 
o Lago Sul ficou em terceiro lugar e no ano passado foi o vice-campeão. No fim do encontro, o administrador Paulo Zuba apro-
veitou para informar que deseja continuar com a ajuda dos atletas nos próximos anos.

Natação participa das Olimpíadas da Cidade
Administrador do Lago Sul agradeceu os atletas pela brilhante performance

“Esse apoio tem sido funda-
mental para que o Lago Sul fique 
sempre entre os melhores nesta 
disputada competição que é a 
Olimpíadas da Cidade. Espera-
mos que essa parceria continue 
por bastante tempo, pois está 
dando muito certo”. Paulo Zuba, 
administrador do Lago Sul

Realizada pelo Jornal Correio 
Braziliense, a 3ª edição das 

Olimpíadas da Cidade reuniu 
mais de cinco mil atletas de 

todas as Regiões Administrativas 
do Distrito Federal . Durante os 
finais de semana do mês de se-
tembro, eles disputaram meda-
lhas e troféus nas modalidades 
de natação, atletismo, voleibol , 

judô, basquete e futsal . 

Nataçao~
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A cada competição os nadadores do Iate Clube de Brasília alcançam 
excelentes resultados pelo país a fora. Desta vez, o saldo positivo foi conquis-
tado no Troféu Chico Piscina, realizado em Mococa, São Paulo. 

Na competição, os Iatistas trouxeram cinco medalhas ao todo. Em mais 
uma apresentação espetacular, Marina Nascimento garantiu o ouro nos 100m 
costas infantil. Arthur Moreno, Matheus Marques e Thomaz Alejarra ficaram 
com a prata do revezamento 4x100m livre infantil.  

As cores do Iate Clube de Brasília brilharam forte no Sydney World 
Masters Games, realizado entre 10 e 18 de outubro. Francisco Miguel 
Lopes da Silva (Iate/Anna-Aslan/Beirute) representou muito bem o nosso 
clube e o Brasil na competição, disputada na Austrália. O atleta viajou 
com 63 nadadores, integrantes da Delegação Brasileira, que se juntaram 
a quase dois mil nadadores de outros países.

As nadadoras do Iate Clube de Brasília Marina Nascimento 
(200m costas) e Luana Obino (50m livre) conquistaram o ouro em 
suas provas no Campeonato Brasileiro Infantil, disputado entre 12 
e 15 de novembro em Vitória, no Espírito Santo. 

Ao todo, nossa equipe trouxe cinco medalhas, uma de prata, 
duas de bronze, além dos dois ouros. Luana também conquistou 
a prata nos 100m livre e Marina levou o bronze nos 100m costas. 

Outro atleta que deu boas braçadas e garantiu presença entre 
os melhores do Brasil foi Arthur Moreno, bronze nos 200m livre. 
Parabéns aos nadadores do Iate!

Nadadores faturam medalhas 

Iatista participa de mundial 

Iatista participa de mundial 

Competição reuniu os melhores de todo o país na faixa de 14 a 16 anos.

Saiba mais 
O Troféu Chico Piscina, dividido em provas in-

fantis (para nadadores nascidos em 1995 e 1996) e 
juvenis (1993 e 1994), é uma competição de seleções 
estaduais. Ao mesmo tempo, nos últimos 15 anos, a 
disputa tem tido uma versão internacional . Este ano, 
foram cerca de 20 equipes compostas por mais de 400 

atletas. Os competidores estrangeiros vieram da Argen-
tina, Costa Rica, Chile, Peru, Uruguai e Paraguai . Pelo 

Brasil , concorreram 14 seleções e o Iate Clube de Brasília, 
mais uma vez, representou o Distrito Federal . 

Nataçao~
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Pilates na Academia do Iate
Além de contar com uma excelente estrutura e modernos apa-

relhos, a Academia do Iate também colocou à disposição dos seus 
alunos a modalidade ‘Pilates’, um sistema de condicionamento físico 
que fortalece os músculos essenciais para a postura, melhora a flexibi-
lidade e ajuda a realinhar o corpo. O método também tem sido muito 
utilizado para a reabilitação de complicações em joelhos, ombros e 
panturrilhas, entre outros benefícios. Venha para a Academia do Iate e 
aproveite mais esta novidade. Mais informações: 3329-8755. 

Saiba mais
O Pilates é um método de condicionamento físico cujo nome homenageia o fisiatra alemão Joseph Pilates, que durante a 

Primeira Guerra Mundial foi feito prisioneiro e transferido a um campo de trabalho britânico, onde precisou reabilitar soldados 
feridos. Para isso, ele construiu uma espécie de maca com molas, cordas, pesos e pisos deslizantes que chamou de “reformer”. 

Muitas personalidades do esporte, do cinema, da música e da dança se encarregaram de divulgar a técnica junto aos meios 
de comunicação, causando um certo furor inicial. Mas não há duvidas de que sua permanência se deve a méritos próprios. O 
Pilates une a filosofia dos exercícios ocidentais “mais dinâmicos e com ênfase na musculatura” com a filosofia oriental, que se 
concentra no controle do corpo e na fluidez. Como consegue? Através de uma série de 500 movimentos muito intensos e com 
poucas repetições, realizados numa maca muito parecida com a original. Os resultados aparecem em curto prazo e são muitos: 
corrige a postura, alivia as tensões, afina e tonifica o corpo, e até combate a celulite. Como se não bastasse, pode ser praticado 
por pessoas da terceira idade, portadores de lesões, gestantes e deficientes físicos. (Fonte: www.discoverybrasil.com)

Academia



31

Marotinha reúne meninada
Os pequenos sócios participaram de mais uma edição da Marotinha “Os incríveis corredores”. Os 

bebês que já engatinham também disputaram na categoria “Gugu Dadá”. A festa também contou com 
sorteio de bicicletas e distribuição de cachorro-quente, refrigerante, pipoca, algodão-doce e picolé. Além 
disso, todas as crianças foram premiadas com medalhas de participação. Para animar o evento, foram 
escalados os DJs Teen, do Clube do DJ, que fizeram bonito nas montagens e mixagens. 

Atletismo
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O ‘3º Torneio Francisco Morato 2009’ reuniu os melhores sinuqueiros do Iate, entre 17 e 22 de novembro, 
no Espaço da Sinuca. Quem prestigiou as partidas não se decepcionou e pôde ver jogadas de alto nível, com 
tacadas de efeito, além de caçapas magistrais. Ao todo, a disputada competição contou com mais de 40 Iatistas. 

Nos dias 21 e 22 de novembro, foi realizado o 8º Torneio de Truco do Iate Clube de Brasília. Desta vez, a competição 
fez uma justa homenagem aos 86 anos de Pedro Alvarenga. Com grandes disputas, emoção e ótimo público, o torneio 
manteve a tradição dos anos anteriores.

CLASSE A
1º colocado: Almerindo Torres 
2º colocado: Joaquim Gomes
3º colocado: Raul Pompeu

Torneio agita Espaço de Sinuca 

Torneio de Truco homenageia Pedro Alvarenga

Confira como ficou o resultado final :

Premiação 

Veja como ficou a classificação: 

Sinuca 
e

Truco

CLASSE C
1º colocado: Luiz Augusto C. Macedo 
2º colocado: Antonio Carlos - Carlão
3º colocado: Paulo Otávio

CLASSE B
1º colocado: Vilmar Amaral
2º colocado: Cleider Vasconcelos 
3º colocado: Ivanildo Denivaldo

O 8º Torneio de Truco do Iate também contou com uma 
animada entrega de troféus aos melhores colocados. O clima de 
alegria e descontração tomou conta do Bar da Peteca durante 
toda a premiação. Acesse www.iatebsb.com.br e confira as fotos. 

Dupla campeã
Pedro Alvarenga e 
Paulo Cesar de Oliveira

Dupla 2ª colocada
José Gomes de Matos Filho e 
João Menezes Sobrinho

Dupla 3ª colocada
Procópio de Noronha Sobrinho e 
Sebastião Augusto Buani
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TenisT̂enis^

Entre 19 e 25 de outubro, os torneios Century Open e Ladies Open reuniram 77 duplas nas quadras do Iate Clube 
de Brasília. Participaram das disputas duplas masculinas em que a somatória das idades dos integrantes foi de 100 anos 
ou mais. As duplas femininas foram formadas pelo somatório de idades igual ou maior que 75 anos. Disputadíssimos, 
os jogos finais foram realizados em um domingo ensolarado nas quadras de saibro do nosso clube.

O tenista Vitor Martins Rocha conquistou o 
lugar mais alto do pódio na 3ª etapa do Circuito 
Anapolino de Tênis, realizado em Anápolis, Goiás, 
entre 15 e 18 de outubro. O Iatista jogou a partida 
final com o ganhador da 2ª etapa. Parabéns ao jo-
vem atleta por mais esse ótimo resultado alcançado!

Century Open – Categoria “A”:
Dupla campeã: Maurílio e Dumont

Ladies Open – Categoria “A”
Dupla campeã: Lucimar e P. Camâra 

Ladies Open – Categoria “B”
Dupla campeã: Marlis e Thereza

VII Century Open e Ladies Open

Circuito Anapolino: 
Vitor Rocha fatura o título

Confira como ficou o resultado final:
Century Open – Categoria “B”:
Chave 1:
Dupla campeã: Cláudio e Sullyvan
Chave 2:
Dupla campeã: Mamede e Sacha
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O jovem tenista Henrique Mazão, de 15 anos, foi 
campeão na categoria 16 anos da etapa paranaense 
do Circuito Cosat, disputada Londrina (PR) no mês de 
outubro. A competição conta valiosos pontos para o 
ranking Sul-Americano.

Outra Iatista que também vem se destacando nas 
quadras país a fora é Lara Soares. A tenista, de apenas 
12 anos, foi campeã de duplas na categoria 14 anos 
da etapa baiana do Circuito Cosat, realizada em Porto 
Seguro. Jogando ao lado da mineira Bruna Corrêa, Lara 
venceu as melhores jogadoras de todo o continente Sul-
Americano. Nossa atleta foi, ainda, a vice-campeã no 
individual da mesma categoria. Parabéns aos Iatistas!

O Torneio do Escolão animou as quadras do Iate. A 
disputa reafirmou que o nosso clube tem grandes promessas 
para o tênis brasileiro. 

Após muitas raquetadas nas quadras de saibro, Paulo 
Nogueira de Medeiros foi o campeão no masculino. Ele 
conquistou o título ao vencer João Henrique Zullo Castro. Já 
no feminino, quem levou a melhor foi Marilene L. de Freitas 
Amorim, que superou Ana Flavia Gomes Braga na final.

Vitor Oliveira, 15 anos, obteve pontuação e entrou no ranking 
Sul-americano ao chegar nas quartas-de-final do Bahia Open de 
Tênis, realizado em Porto Seguro. Parabéns ao nosso tenista!

Iatistas brilham em competições internacionais

Torneio do Escolão

Mais um Iatista no ranking Sul-americano

Tenis^
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TenisV̂olei^

Superação. Essa palavra define exatamente o desempenho da dupla formada por 
Evelyn e Fabíola na etapa paranaense do Circuito Estadual Banco do Brasil de Vôlei 
de Praia, realizada no mês de novembro, em Curitiba. Na oportunidade, as atletas 
do Iate Clube de Brasília sagraram-se campeãs da disputa. Fabíola jogou a final com 
o pé torcido e demonstrou muita perseverança durante toda a partida. 

As Iatistas venceram as catarinenses Regina e Katiane por dois sets a zero, com 
parciais de 18x15 e 19x17. Com o resultado, as jogadoras do Iate encerram o ano 
como a dupla número 1 do Grupo 3 do Circuito, formado pelo Distrito Federal, Es-
pírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, 
Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

Na etapa de Uberlândia do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, Evelyn 
e Fabíola ficaram com o vice-campeonato. A competição foi disputada 
entre 7 e 8 de novembro no oeste de Minas Gerais, na região do Triângulo 
Mineiro.  Com garra e muita determinação, as atletas venceram cinco das 
seis partidas da competição. 

As areias do Iate Clube de Brasília esquentaram entre 31 de 
outubro e 2 de novembro. Na ocasião, foi realizado o ‘Torneio de 
Vôlei de Areia feminino e masculino’. Ao todo, mais de 60 atletas 
duplas participaram das disputas.  Acesse www.iatebsb.com.br e veja 
as fotos e o resultado final do torneio.

Dupla do Iate entre as melhores do país

Pódio em Minas Gerais

Torneio agita as areias do Iate

Masculino
1º Lugar: Marcos / Denis (Parque da Cidade)
2º Lugar: Ernesto (Iate) / Jefferson (Parque da Cidade)
3º Lugar: Ari / Marco Antonio (Iate)

Feminino
1º Lugar:   Marcia (Iate) / Keli
2º Lugar: Elenice / Paula (Iate)
3º Lugar: Camilla / Cris (Iate)
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Tenis^

Os atletas da Escola de Patinação Artística do Iate encantaram mais de três mil pessoas que compareceram ao Ginásio de 
Esportes para prestigiar o espetáculo “Momentos”, realizado nos dias 21 e 22 de novembro. A apresentação emocionou o público 
em uma verdadeira viagem pelos melhores acontecimentos da patinação do clube nos últimos quatro anos.

Além de marcar o encerramento das atividades em 2009, a apresentação foi uma oportunidade onde os familiares e o 
público em geral conferiram o resultado do esforço dos patinadores ao longo deste ano. O show de patinação artística, que é o 
mais aguardado durante todo o ano em nosso clube, teve cerca de uma hora e meia de duração e foi composto por coreografias 
em grupo, duplas e individuais. 

A montagem combinou música, teatro, dança e muito virtuosismo sobre as rodinhas. Tudo isso sobre o olhar atento 
dos pais, familiares e convidados, que não se cansavam de aplaudir os patinadores a todo momento. Efeitos de luz, câ-
meras e vários flashes deram um brilho ainda mais especial ao espetáculo. Para a Iatista Ana Paula Rodrigues, as noites 
ficaram marcadas na memória. “Sou mãe das alunas Sofia e Natália Rodrigues. Fiquei muito orgulhosa por elas terem 
participado de um show tão lindo. Um beijo no coração de toda a direção, coordenação, professores e alunos, que nos 
proporcionaram tão belos momentos“, agradeceu.

Patinação apresenta ‘Momentos’ inesquecíveis
O belíssimo show que misturou esporte e dança reuniu um 
grande público em duas noites mágicas. 

Patinaçao~
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O espetáculo, que contou 
com a participação de 

170 patinadores, também 
arrecadou uma grande 

quantidade de alimentos 
não perecíveis, que será 
doada para as entidades 

cadastradas no Iate. 

Solidariedade

“O incentivo que o Iate dá 
à Patinação é algo sensa-

cional . São poucos os clubes 
que apóiam desta maneira. 
Minhas filhas (Karoline e 

Kristiane) adoram tudo por 
aqui . E eu, como mãe, estou 
muito feliz em vê-las tão 

comprometidas e esforçadas”. 
Luciana Leão, sócia.

“Nesse final de semana, adequei minha 
agenda de trabalho para vim ver mi-
nhas filhas, Katarina e Karina. Achei 
tudo maravilhoso. Coreografias, som e 

figurinos não deixaram nada a desejar. 
Foi tudo de muita qualidade, como a 

grande maioria das coisas que são feitas 
pelo Iate, o melhor clube do país.” 

Jean Marcel , sócio.



40

Atletas brilham no Brasiliense de Patinação

Futebol: Iate entrega faixas 
ao time campeão mundial master

Com muita garra e determinação, a equipe de Patinação do Iate conquistou 70% das medalhas disputadas 
no ‘IX Campeonato Brasiliense de Patinação’, realizado no final de outubro, no Ginásio de Esportes do nosso 
clube. Ao todo, foram 32 medalhas, sendo 21 de ouro, 6 de prata e 5 de bronze. A terceira etapa do Brasiliense 
de Patinação teve a participação de 30 Iatistas. Para conferir as fotos, basta acessar www.iatebsb.com.br.

Um disputadíssimo jogo, repleto de lances de efeitos, show de habilidade e belos gols. Assim pôde ser definida a partida 
que marcou a entrega de faixas entre o time de futebol do Iate Clube de Brasília e o Laranja Mecânica, grande campeão do 
World Master Games 2009, realizado em Sydney, Austrália.

O apertado placar de 5x4 para o Iate demonstrou a qualidade dos craques em campo. Para o técnico do Laranja Mecâ-
nica, o Iatista Francisco Miguel Lopes, a partida foi de alto nível e de muita qualidade entre os dois times. “Foi um lindo jogo. 
Agora, espero, com o apoio da Comodoria, Conselho Deliberativo, Diretoria de Esportes e de Futebol, levar o time do Iate 
para Turim, na Itália, em 2013, ano do próximo World Master Games”, destacou.

Patinaçao
e

 Futebol

~
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Ao lado da carioca Tatiana Torres, a sócia Tatiana 
Holanda conquistou o vice-campeonato do I Aberto 
Internacional de Futevôlei da Catalunha, realizado nas 
areias de Barcelona, Espanha, entre 12 e 15 de novembro. A 
disputa reuniu as melhores jogadoras do mundo na modalidade. 

Quem também alcançou um ótimo resultado na competição, que teve 
o pódio totalmente dominado pelo verde e amarelo do Brasil, foi a dupla 
Iatista formada por Vanessinha e Paula (Academia Corpo 4). Após vencerem 
as catalãs Xenia e Sussana pelo placar de dois sets a zero, com parciais de 
15x7 e 15x5, nossas atletas faturaram o seu primeiro troféu internacional.

Confira como ficou o resultado final do 
I Aberto Internacional de Futevôlei da Catalunha
1º lugar: Lana (DF) e Patricinha (RJ)
2º lugar: Tatiana Holanda (DF) e Tatiana Torres (RJ)
3º lugar: Vanessinha e Paula (Iate)

Após conquistar o vice-campeonato na 3ª etapa do Brasileiro de Futevôlei Feminino, 
a dupla formada por Vanessinha e Paula (Academia Corpo 4) subiu para a segunda 
colocação do ranking nacional. A competição, realizada na capital do Rio Grande 
do Norte, Natal, entre 30 e 31 de outubro, foi marcada por disputas acirradas 
e de altíssimo nível técnico. 

Apesar de todas as dificuldades e das adversidades locais, nossas atletas 
derrotaram, nas quartas de final, em um jogo disputadíssimo, as cariocas 
Tatiana e Patricinha. Depois, para ir à final, bateram a dupla Vânia e Ana 
Paula. “As condições adversas foram a areia muito fofa, típica do litoral, e um 
vento muito forte, o que dificulta a execução dos fundamentos. Eu e a Paula 
decidimos fazer um jogo mais curto e sem inventar demais para superarmos 
as adversárias”, explicou Vanessinha. 

Parceria completa dois anos 
As atletas Vanessinha e Paula iniciaram a parceria em janeiro de 2008 e 

desde então vêm obtendo excelentes resultados tanto em eventos nacionais quanto 
internacionais. Vanessinha, que antes jogava tênis, começou a prática do futevôlei há 
nove anos, quando decidiu entrar na Escola de Futevôlei do Iate Clube de Brasília. 
“O professor Felipe foi fundamental nessa aprendizagem dos principais fundamentos 
do esporte”, relembra. Já Paula, ex-jogadora de futebol de salão, decidiu trocar as 
quadras pelas areias há 7 anos.  

Iatista é prata na Espanha

Dupla do Iate assume vice-liderança do ranking 

Saiba mais

Com o resultado recente 
na Espanha, a dupla for-
mada por Vanessinha e 

Paula ocupa a 3ª coloca-
ção do Ranking Interna-

cional de Futevôlei .

Veja como está a classificação do ranking brasileiro futevôlei feminino.
1º lugar: Josy e Taíssa (RJ) 
2º lugar: Vanessinha e Paula (Iate Clube de Brasília)
3º lugar: Lana e Márcia (DF)

Para manter os ótimos resultados, a dupla tem treinado firme. 
São cerca de cinco horas semanais, dividas durante três dias na 

semana, além do preparo físico na Academia Corpo 4. 
O treinamento com bola é planejado e dirigido por Diego Adria-

no Gomes. O técnico estuda as adversárias por meio de vídeos 
gravados durante os campeonatos e aponta as características de 
cada uma delas. Com isso, a dupla vem obtendo uma incrível 

evolução, tanto do ponto de vista técnico como estratégico.
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Meninas do Iate faturam título Mundial 

História

Há mais ou menos 27 anos, algumas jogadoras 
do atual time master do Iate já disputavam 
partidas no grupo da AABB. São elas: 
Elenice, Rosana, Sandra, Sheila e Miriam.   

A equipe feminina de voleibol do Iate Clube de Bra-
sília conquistou o título do World Masters Games 2009 
na categoria 40+, realizado em Sydney, na Austrália.

Nossas atletas garantiram o ouro ao vencer o 
time do Canadá na partida final por 3x0. Vale des-
tacar que as Iatistas não perderam nenhum dos nove 
jogos disputados. E só não tiveram 100% de apro-
veitamento, pois perderam um set contra o Canadá 
(2X1), na fase de classificação. Para chegar ao lugar 

mais alto do pódio, o time do Iate jogou contra três 
equipes da Austrália, uma da Nova Zelândia, duas do 

Canadá e uma do Brasil. 
A equipe de voleibol feminino, patrocinada pela Poupex, 

é tricampeã em Saquarema (RJ) na categoria 40+; Jogos Aber-
tos Brasileiros, organizados pela Confederação Brasileira de Volei-

bol (CBV) e tricampeã brasileira em Santos (SP), também na categoria 
40+, além dos jogos abertos organizados pela Associação de Vôlei Master. 

Realizados entre 10 e 18 de outubro, os Jogos Mundiais, em Sydney, reuniram cerca 
de  28 mil atletas de 95 países, entre eles, 248 brasileiros competindo em 28 modalidades.

Grande parte do time que foi campeão na Austrália se conhece desde os 15 anos, quando jogavam pelo clube da 
Motonáutica. Todas as atletas da equipe já integraram as seleções do Distrito Federal nos anos 70 e 80. Sheila Antony, 
Sandra Antony e Catarina Freire também já foram convocadas para a seleção brasileira juvenil. 

No Iate Clube de Brasília, a equipe começou a jogar em 1999, no Campeonato brasileiro 30+. Naquela competição, 
o time ficou com o quinto lugar. 

Após os ótimos resultados as atletas resolveram participar do desafio mundial na Olimpíada Master (World Masters 
Games), que é disputada a cada quatro anos. Para Sheila Antony, o sucesso do time se deve à amizade construída ao longo 
desses quase 30 anos.  “Aliada à técnica essa é, sem dúvida, a chave das nossas conquistas. É um conjunto harmônico, 
onde já conhecemos as bolas uma da outra e principalmente eu que sou a levantadora do time”, explicou.

Agora, nossas meninas estão de olho no titulo do USA Open, evento que ocorre anualmente nos Estados Unidos, no 
mês de maio. “Contamos com o apoio do Iate para podermos participar em 2010 e esperamos que a Poupex mantenha 
também seu patrocínio”, ressaltou Sheila Antony.

A equipe campeã na Austrália é formada por Sheila e Sandra Antony, Sandra Fidelis, Betinha Nery, Rosana La Rocque, 
Elenice Felipe, Miriam Menescau, Catarina Freire, Noêmia Gualberto e Claudinha Reis. 

Vôlei

Elogiadíssimo, o time do Iate foi considerado um dos mais 
fortes que já participou de uma Olimpíada Master. 
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Equipe 50+ também brilha na Austrália

Squash: torneio reúne os melhores do Brasil

Quem também representou muito as cores do Iate Clube de Brasília em Sidney, na Austrália, durante o 7º World Master 
Game, foram as jogadoras da equipe de voleibol 50+. Nossas atletas estiveram pela primeira vez em um torneio interna-
cional e trouxeram na bagagem duas vitórias em cima de adversários mais experientes e de altíssimo nível. 

Tivemos, ainda, a Iatista Cris Calegaro, que integrou outro time e conquistou o campeonato na categoria 35+. 

Para inaugurar as quadras de 
Squash em grande estilo, o Iate 
realizou o “Torneio de Squash - Os 
melhores do Brasil”. O jogo de exibi-
ção do número um e dois do ranking 
brasileiro, Rafael Alarcon e Vinícius 
Costa, respectivamente, empolgou o 
público que prestigiou o evento. Os 
atletas elogiaram as quadras do Iate 
e disseram serem as melhores que 
eles já jogaram em todo o Brasil. 
Marcado pelo alto nível, o torneio foi 
um estímulo à prática dessa nova mo-
dalidade. As quadras Squash estão à 
disposição dos sócios. A marcação 
deve ser feita na Secretaria do Tênis. 
Informações: 3329-8754.

Vôlei
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Campeonato do DF da Classe Star

Regata Aniversário do Banco do Brasil

Vela

Os velejadores Guilherme Raulino e Marco Lagoa faturaram o primeiro lugar no Campeonato do Distrito Federal 
da Classe Star, realizado entre 6 e 8 de novembro, na Raia Norte, em frente ao Iate Clube de Brasília. Com a conquista, 
a dupla garantiu o direito de disputar o Mundial da Classe, que está marcado para janeiro de 2010, no Rio. Das quatro 
regatas disputadas, Raulino e Lagoa venceram uma, ficaram em segundo lugar em outra e em terceiro nas duas seguin-
tes. Os também Iatistas Cezar Castro e Afonso Montezuma ficaram com o segundo lugar, à frente de Admar Gonzaga e 
Alexandre Freitas. Acesse www.iatebsb.com.br e confira as fotos e o resultado completo.

Outra competição Náutica que os Iatistas representaram muito bem as cores do nosso clube foi a ‘Regata Aniversário 
do Banco do Brasil’, realizada em outubro, na Raia Sul. Confira os resultados finais no www.iatebsb.com.br.
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Vela

Foi definido na noite do dia 27 de novembro o resultado final do Campeonato 
do DF da Classe Laser 4.7. O velejador Ricardo Paranhos foi o grande campeão, 
seguido por Rodrigo Mendonça. O Iatista Bruno Lóssio ficou com a terceira co-
locação. Realizada na Raia Norte, em frente ao Iate Clube de Brasília, a disputa 
reuniu, entre 7 e 15 de novembro, atletas com idade entre 15 e 18 anos. Acesse 
www.iatebsb.com.br e confira a classificação final. 

O velejador João Ramos sagrou-se campeão da Classe Standard no Campeonato Centro Oeste de Laser, realizado 
no início de novembro, nas raias da AABB. O Iatista venceu três das seis regatas disputadas na competição, marcada 
pelos ventos inconstantes. Ainda no Standard, o sócio Sérvio Túlio Cipriano Andrade terminou na terceira posição. 

Já no 4.7, quem ficou com o título foi Ricardo Paranhos, seguido pelos também Iatistas Luis Felipe Boani (Pipi) e 
Lucas Gama. No total, mais de 30 barcos participaram do Campeonato Centro Oeste da Classe Laser. 

Campeonato do DF de Laser 4.7

Centro Oeste de Laser

A dupla formada por Alexandre Kronem-
berg e Ricardo Paranhos levou a melhor no 
Campeonato do DF da Classe Snipe, realizado 
em outubro. As velejadoras Rossana Ramos e 
Sandra Branchini terminaram a disputa com o 
segundo lugar. Em terceiro, ficaram os Iatistas 
Cezar e Priscila Castro. No total, o Campeonato 
do DF da Classe Snipe reuniu 17 barcos, em 
nove regatas válidas na Raia Norte, em frente 
ao Iate Clube de Brasília.

Iatistas faturam
 DF de Snipe 



47

O experiente velejador João Ramos ministrou uma clínica de manuseio e mareação de balão (spinaker) no Iate 
Clube de Brasília. Durante as aulas, teóricas e práticas, o Iatista deu as principais dicas no uso e tipos de balões, além 
dos cuidados e táticas para manobras. Na noite do dia 20 de novembro, também foi realizada uma palestra sobre o 
tema, que contou com a presença de vários velejadores de Brasília, além do secretário de Esportes do Distrito Federal, 
Aguinaldo de Jesus, do comodoro, Mario Sergio da Costa Ramos, do 2º vice-comodoro e diretor de Esportes Náuticos, 
Marcello Katalinic, e do presidente da Federação Náutica de Brasília (FNB), José Adalberto.

O Iatista Felipe Rondina conquistou o lugar mais alto do pódio no Campeonato do 
Distrito Federal da Classe Optimist. O jovem velejador venceu todas as quatro regatas 
disputadas na competição, realizada na Raia Sul, em frente ao clube da AABB, entre 7 e 
15 de novembro. Com o resultado, Felipe Rondina termina 2009 como o 1º colocado 
do ranking no DF. Também na categoria veterano, Fellipe Areias ficou em segundo e 
Nicholas Grael terminou no terceiro lugar. 

Entre os estreantes, Lucas de Almeida Faria foi o primeiro, seguido por Christian 
Lacerda Shaw. Ao todo, o Campeonato do DF de Optimist contou com mais de 30 
barcos na competição. 

Agora, os optimistas preparam as malas para o Campeonato Brasileiro da Classe, que 
será realizado em Salvador, Bahia, entre 7 e 17 de janeiro de 2010. 

A dupla formada por Felipe Rondina e Pedro Payne foi a grande campeã da Regata 6 horas da Classe Optimist’, disputada 
na Prainha do Iate, no feriado de 2 de novembro. Os Iatistas Nicholas Grael e Victor Greenhagh terminaram a competição no 
segundo lugar. As jovens velejadoras Luciana Alarcão e Camila Gama (ICB/CNB) ficaram na terceira colocação.

Alguns dos pontos abordados no curso:
- A equipe: funções do timoneiro e da tripulação;
- Preparação e cuidados para içar o balão;
- Regulagem e mareação do balão;
- Segurança e decida do balão;
- Táticas do vento de través e do vento em popa. 

Curso de balão com João Ramos

Optimist: Felipe Rondina é campeão do DF

Regata 6 horas de Optimist



48

Vela

A dupla formada por Lars Grael e Ronald Seifert faturou o título da Taça Royal Thames, a primeira das competições 
que servem de preparação para o Mundial da Classe Star, que será realizado em janeiro de 2010, no Rio. Os Iatistas 
Guilherme Raulino e Marco Lagoa também se destacaram na disputa e garantiram a segunda melhor posição entre os 
velejadores de Brasília.

Na semana seguinte, Lars e Ronald conquistaram o quinto lugar no Campeonato Sul-Americano da Classe, que 
chegou ao fim no dia 29 de novembro. Os suíços Flavio Marazzi e Enrico de Maria foram os grandes campeões. 

Com a participação de atletas de várias partes do mundo, o que se viu nas raias do Iate Clube do Rio de Janeiro 
foram as regatas mais acirradas dos últimos tempos. Parabéns aos nossos representantes!

Star: Lars e Seifert conquistam ótimos resultados no Rio de Janeiro

Mais uma vez o Iate Clube de Brasília abrirá as portas para duas das 
mais importantes competições da vela brasileira. A Pré-olímpica é uma 
das etapas de seleção brasileira que classifica, anualmente, os melhores 
velejadores das classes olímpicas no Brasil a fim de obter representantes 
brasileiros para participar da Equipe Permanente de Vela Olímpica no 
ano de 2010.

A outra disputa será a Copa da Juventude, que é o 
evento Seletivo do Brasil que classifica anualmente os 
jovens representantes brasileiros para participar do 
Campeonato Mundial da Juventude organizado pela 
ISAF. A competição sediada pelo nosso clube definirá os 

representantes brasileiros para o Mundial da Juventude, que será realizado na Turquia.

Iate sedia Copa da Juventude e Pré-olímpica de Vela
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Que o melhor lugar para celebrar em grande estilo a chegada de cada ano é no Iate Clube de Brasília todo mundo já sabe. 
Agora, que o Réveillon 2010 será uma das melhores festas já vistas nos últimos 50 anos da capital federal é uma grande novidade. 

Para dar as boas-vindas ao ano do seu cinquentenário, o Iate prepara um grande evento, que contará com show pirotécnico, 
serviço completo de buffet com espumante, vinho, whisky 8 anos e manobrista, além de rádio táxi e posto médico. A animação 
do ‘Réveillon Iate 50 anos’ ficará a cargo da Focu’s Band. 

A festa, que será realizada a partir das 22h, do dia 31 de dezembro, no Salão Social do clube, também terá atrações como 
o estúdio fotográfico, berçário, brinquedoteca, jogos em rede, cinema, vídeos e lanches para a garotada. Os últimos ingressos 
ainda estão disponíveis na Superintendência do Iate. Garanta já o seu! 

Além de dinheiro, o pagamento pode ser feito, em três vezes, com os cartões Visa ou Master. Os sócios do Iate têm a facili-
dade de pagar por meio do boleto de mensalidade ou cheque pré-datado. Reservas e mais informações: 3329-8700. 

Réveillon Iate 50 anos 
Venha passar a virada de ano na melhor festa da cidade 

Réveillon Iate 50 anos 
31 de dezembro, a partir das 22h
Iate Clube de Brasília, SCEN Trecho 2 conj. 4, Salão Social 
Informações: 3329-8700

SERVIÇO:

Revéillon

No Réveillon 2010 
será feito o lançamen-
to oficial da logomarca 
comemorativa dos 50 
anos do melhor clube 

de Brasília.
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O dia 6 de outubro de 2009, data em que foram realizadas as eleições gerais para o biênio 2009-2011, ficará marcado na história do Iate. Na 
oportunidade, a chapa União e Transparência, formada por Mario Sergio da Costa Ramos (comodoro), Rudi Finger (1º vice-comodoro) e Marcello 
Katalinic (2º vice-comodoro), foi brindada com quebra de três recordes históricos dos pleitos em nosso clube. O primeiro foi o comparecimento às 
urnas: o mais numeroso em todos os tempos. Superior, inclusive, a época do regime militar, quando a única forma de exercer a democracia no Distrito 
Federal eram as eleições do Iate. Ao todo, foram apurados 1.720 votos de sócios patrimoniais. 

Além disso, a eleição foi marcada pelo maior número de votos que uma chapa recebeu (1.030) e a mais alta diferença entre concorrentes 
(348 votos, um total de 60,16%). 

Já no Conselho Deliberativo, a grande vencedora foi a chapa “Uniate”, que conquistou 1.004, contra 695 da Sempre Iate. Apesar da campanha 
acirrada e dos calorosos embates de ideias, a eleição transcorreu em clima de tranquilidade, respeito e cordialidade.

No calor da comemoração, o novo comodoro, Mario Sergio da Costa Ramos, comentou a vitória: “É um reconhecimento especial de todos 
os sócios, independente da escolha de voto de cada um. Vamos fazer do Iate uma grande família”, declarou. 

O destaque das Eleições 2009 foi a votação por meio de urna eletrônica. Com o suporte do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o processo de 
votação foi bastante ágil e os resultados saíram em poucos minutos.

Comodoria
União e Transparência: 1.030 votos
Orgulho de ser Iate: 682 votos
Total de votos nominais: 1.712 votos
Brancos: 2 votos
Nulos: 6 votos  
Total Apurado: 1720 votos
Conselho Deliberativo
Chapa Uniate: 1.004 votos
Chapa sempre Iate: 695 votos
Total de votos nominais: 1.699 votos  
Brancos: 17 votos
Nulos: 4 votos 
Total apurado: 1.720 votos

União e Transparência na Comodoria do Iate
Mais uma vez o nosso clube fez jus ao slogan “exemplo de democracia”.

Confira o resultado completo 
das eleições gerais do Iate:A Comodoria, formada pelo 

comodoro, 1º e 2º vices, e o 
Conselho Deliberativo, inte-
grado por membros efetivos 
e suplentes de conselheiro, 

são os órgãos que comandam 
a administração do Iate. A 

cada dois anos são realizadas 
novas eleições. 

Eleiçao
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A solenidade de diplomação dos sócios patrimoniais que integrarão a Comodoria e o Conselho Deliberativo nos próximos dois anos foi reali-
zada na noite do dia 10 de novembro, na Sede Social do Iate. Na ocasião, também foram eleitos os membros da Mesa Diretora e Comissão Fiscal 
para o próximo biênio. 

No total, participaram da votação secreta 67 conselheiros, que elegeram para a Mesa Diretora: Amauri Serralvo (presidente), Filinto Pacheco 
(1º vice-presidente), Francisco Morato (2º vice-presidente), Eliana Coutinho do Oriente Cruz (1ª secretária) e Jeremias Cézar Júnior (2º secretário). 

Para a Comissão Fiscal, foram escolhidos os integrantes efetivos: João Ferreira da Silva Júnior, Vilmar Amaral de Oliveira e Nizar Lambert Raad. 
Os suplentes são: Mário Luis do Carmo, Roberto de Castro Almendra e João Carlos de Castro Roller.

A cerimônia de posse e transmissão de cargos da nova Comodoria foi realizada no dia 15 de 
novembro. Em seu primeiro discurso à frente da nova gestão, Mario Sergio comemorou o sucesso 
das eleições. “Tornar-me comodoro, no momento em que Brasília e o Iate estão prestes a comemorar 
50 anos, é um presente ímpar e motivo de nosso compromisso em busca da excelência”, destacou.

Após a solenidade, foi realizado um animado coquetel que reuniu os novos dirigentes e a 
família Iatista. O evento também contou com a presença dos coralistas do Iate. As fotos estão 
disponíveis no www.iatebsb.com.br.

Eleitos são diplomados

Transmissão de cargos da Comodoria

Posse
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Implantada como o primeiro ato do atual comodoro, Mario Sergio da Costa Ramos, a Ouvidoria Geral do Iate é um serviço 
destinado aos sócios, funcionários, concessionários e fornecedores do clube. 

O novo canal de comunicação recebe críticas, opiniões, elogios e sugestões. No entanto, para que os serviços prestados na 
nossa instituição cada vez mais atinjam um nível de excelência, é fundamental a participação de todos os envolvidos. 

A seguir, confira um bate-papo com Josué Fermon, o primeiro Ouvidor na história do Iate e um dos idealizadores desse projeto.

Iate ganha Ouvidoria 

Ouvidoria

Revista Iate – Algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre 
como funcionará a Ouvidoria. O senhor poderia explicar 
as principais finalidades desse serviço?

Josué Fermon – Acabo de participar de um evento, agora, em 
novembro, cujo título resume bem as funções de uma Ouvidoria: 
1º Fórum Internacional de Ouvidorias / Ombudsman / Defensores 
del Pueblo / Provedores de Justiça / Médiateur de La Republique. 
Portanto, não precisa ser poliglota para saber que o principal papel 
de uma Ouvidoria é promover o bem comum, com um forte ca-
ráter mediador, sem qualquer poder decisório ou coercitivo. É um 
setor para o qual as pessoas endereçam sugestões, reclamações, 
pleitos e apreensões relacionadas a uma comunidade. 

Revista Iate – E como isso será feito no Iate Clube 
de Brasília?

Josué Fermon – As recomendações do comodoro Mario Sergio 
são claras: acolher todas as manifestações provenientes dos 
sócios, funcionários, concessionários e fornecedores seguindo 
três princípios elementares: facilidade de acesso, transparência 
e respostas rápidas.

Revista Iate – Já havia algum serviço de Ouvidoria 
antes em nosso clube?

Josué Fermon – Nunca houve. Tanto é que sua criação também 
estava prevista nos planos da chapa opositora, provavelmente 
incluída depois de conhecido o plano de trabalho da nossa cha-

pa, cujas propostas receberam a ampla maioria dos votos dos 
sócios. Um dos fundamentos de qualquer Ouvidoria é sua total 
independência das instâncias dirigentes da entidade, no nosso 
caso vinculando-se exclusivamente ao comodoro. O que existiu, 
em algum momento, precariamente, foi que as manifestações dos 
interessados eram levadas ao superintendente – que é funcionário 
– o qual discutia ou não o assunto com o comodoro da época, 
a seu critério e quase nunca havia respostas.

Revista Iate – Qual será o papel do ouvidor?

Josué Fermon – Isso está na apresentação do regimento. O 
ouvidor organiza o fluxo das demandas e estrutura o relaciona-
mento entre os diversos setores internos e externos, sempre com 
discrição e cuidado, visando o atendimento satisfatório de todos 
os envolvidos, com respostas objetivas e esclarecedoras. 

Revista Iate – Haverá sigilo no caso de eventuais denúncias?  
E se forem anônimas?

Josué Fermon – Sim, haverá sigilo. A proposta de total 
transparência da nova direção tende a reduzir o volume 
de denúncias. Entretanto, todas que chegarem serão 
rigorosamente apuradas e tratadas com celeridade e 
rigor quando procedentes. As denúncias anônimas são 
importantes nos casos em que haja risco de retaliação 
ou de confronto, mas serão recebidas como as demais 
e suas demandas terão o mesmo encaminhamento das 
queixas, críticas ou sugestões. 
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Revista Iate – Como o sócio acompanhará as ações da Ou-
vidoria e da própria administração do clube?

Josué Fermon – Sobre a Ouvidoria, nós deixamos claro 
que seus temas serão tratados com discrição e devemos ver 
essa conquista como uma eficiente ferramenta de gestão 
através da qual todos os interessados participam. Quanto 
à administração do clube, a determinação do comodoro 
é a implantação do Portal da Transparência, a exemplo 
do que já existe no governo federal. Em breve, lá estarão 
todos os projetos, prazos, compras, obras previstas e em 
andamento, balancetes financeiros, contratações, etc.

Revista Iate – Haverá alguma inovação nas atividades 
da Ouvidoria?

Josué Fermon – Sim. Uma delas é o caráter mediador para pre-
venir o agravamento de eventuais crises e que poucas ouvidorias 
no Brasil adotam. Outra inovação sem similar no mundo, creio, 
será a edição periódica do Caderno de Serviços, no qual serão 
publicados todos os serviços permanentes oferecidos aos sócios, 
tais como escolinhas, academia, aulas de natação, de dança, de 
vela, massagens terapêuticas, exercícios, entre outros. Na publi-
cação, haverá horário de funcionamento e telefones de contato, 
além, evidentemente, da lista telefônica e de e-mail de todos os 
departamentos do Iate.

Revista Iate – Quais são os meios de acesso à Ouvi-
doria do Iate?

Josué Fermon – O acesso é da maneira mais fácil, simples e ágil 
que o interessado preferir, por meio de telefone, e-mail, fax, caixas 
de coletas instaladas em locais de maior tráfego, formulários em 
papel e por meio do portal www.iatebsb.com.br. Também, em 
breve, haverá uma sala para atendimento personalizado sempre 
que for preciso, com o necessário grau de isolamento acústico, 
para garantia de confidencialidade, quando a circunstância exigir. 

Revista Iate – Como está sendo a demanda da Ouvidoria 
do Iate neste primeiro momento?

Josué Fermon – Além de elogios e sugestões, as manifestações 
dos sócios abordam, principalmente, os aspectos de segurança 
e de funcionamento do clube, o que confirma a excelência desta 
ferramenta de gestão.  Vale lembrar que seu funcionamento co-
meçou efetivamente no dia da posse do comodoro Mario Sergio, 
ou seja, desde o dia 15 de novembro de 2009. Isto é histórico.

Serviço
Acesse www.iatebsb.com.br e faça a sua manifestação. 
As contribuições também podem ser enviadas por 
meio do e-mail ouvidoria@iatebsb.com.br e, ainda, 
pelo 3329-8792.
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Foco na transparência 

Visão para o futuro

A partir de janeiro de 2010, todos associados poderão acompanhar a aplicação dos recursos e a execução dos projetos do Iate Clube 
de Brasília. A ideia é que o portal ofereça mais transparência a esse processo, o que nunca aconteceu na história da nossa instituição. 

A página também oferecerá ao usuário uma linguagem simples por meio de sistema informatizado capaz de disponibilizar 
informações detalhadas sobre diversas medidas da Comodoria e do Conselho Deliberativo. 

O projeto de criação do Portal da Transparência do Iate está sendo desenvolvido em parceria com a Controladoria-Geral da 
União (CGU). Em novembro, os setores de Comunicação e Tecnologia da Informação do Iate, além do ouvidor e integrantes da 
Comodoria, estiveram reunidos com funcionários da autarquia para conhecerem um pouco mais sobre o Portal da Transparência 
do governo federal. No encontro, foram discutidas as principais dicas para a estruturação das informações na Comunicação, 
Contabilidade e Tecnologia da Informação. 

O acesso ao Portal deverá ser feito pelo www.iatebsb.com.br.

Em novembro, juntamente com a Comodoria eleita para o biênio 2009-2011, tomaram posse os novos diretores. Entre eles está Álvaro Veiga, 
sócio patrimonial que estará à frente da Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos.

Dentre as propostas para a pasta estão o Plano de Cargos e Salários para os funcionários, programas de treinamento, capacitação e valo-
rização dos funcionários. “Esse é o tripé do nosso clube: sócios, funcionários e diretorias. A capacitação e valorização dos colaboradores faz com 
que tenhamos um alto grau de excelência. Além do incremento de cursos na área de atendimento ao público, temos a política de cargos e salários, 
elaboração das normas internas objetivando facilitar o atendimento”, explicou.

O primeiro passo para estreitar a comunicação com os funcionários foi dado no segundo dia de trabalho da nova gestão. Em reunião com 
todos os funcionários do clube, o comodoro Mario Sergio da Costa Ramos passou algumas diretrizes e também ouviu os colaboradores do Iate.

Você sabia?
Para o desenvolvimento de uma empresa, precisamos de pessoas comprometidas 

com o resultado esperado que saibam executar com maestria a tarefa para a qual 
foram designadas e apresentem visão sistêmica do processo.

“Só fazemos melhor aquilo 
que repetidamente insistimos 

em melhorar. A busca da 
excelência não deve ser um 
objetivo. E, sim, um hábito”.

Aristóteles, filósofo grego

Administraçao~
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Vem aí mais uma temporada da alegria

Férias para velejar

Férias é sinônimo de diversão para a criançada. No Iate Clube de Brasília, essa 
comprovação é dada com a realização da tradicional Colônia de Férias. O clube 

volta os olhos para os pequenos, que durante duas semanas se divertem em 
variadas atividades e passeios externos. E como mais um período de férias se 
aproxima, com ele também vem a 39ª Colônia de Férias do Iate. De 10 a 23 
de janeiro, a meninada, com idade entre 4 e 12 anos, terá atividades ao ar 

livre, passeios, brincadeiras lúdicas e, é claro, muito esporte em 
mais uma edição do evento. 

As inscrições são limitadas e devem ser feitas na Superintendên-
cia do Iate, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h e aos sábados 
e domingos, das 9h às 15h. 

A colônia oferecerá oficinas de circo, teatro, moda, música, capoeira e patinação. E, ainda, jogos nas piscinas, 
parque aquático, campos de futebol e quadra de peteca. Para garantir a segurança dos pequenos e maior conforto aos 
pais, o Iate conta com monitores experientes, segurança, serviço médico e salva-vidas.

Então, anote na sua agenda, pois está chegando a hora da criançada deixar o material escolar de lado e aproveitar 
para se divertir muito, fazer novas amizades e retornar para as salas de aula com um fôlego ainda maior. A Colônia de 
Férias do Iate é, sem dúvida, a opção que mais propicia alegria e comodidade para as crianças que vão ficar na cidade 
durante o mês de janeiro.

A 7ª Vela nas Férias também será realizada de 10 a 
23 de janeiro. Além de muita diversão e aprendizado com 
aulas de iniciação à vela, serão ministradas técnicas de 
cooperação, disciplina, salvatagem, marinharia, execu-
ção e utilização dos nós. A meninada terá direito, ainda, 
a um passeio externo. As inscrições podem ser feitas no 
mesmo período e local da Colônia de Férias do Iate.

Colônia de 
Férias

SERVIÇO:

39ª Colônia de Férias e 7ª Vela nas Férias
De 10 a 23 de janeiro de 2010
39ª Colônia de Férias: R$ 295 para sócios do Iate e R$ 389 para quem não é sócio.
 
7ª Vela nas Férias: R$ 250 para sócios e R$ 350 para não sócios.
Informações: 3329-8726 ou 3329-8727
SCEN Trecho 2 conjunto 4 - Brasília-DF
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Muita alegria e animação no Natal do Ciate

Aulão de capoeira reúne 
Iatistas de várias idades

Os pequenos alunos do Centro de Atividades Educacionais do Iate estiveram reunidos para celebrar o Natal do Ciate 
no dia 4 de dezembro. O clima de confraternização tomou conta dos pais, filhos e funcionários que participaram do evento. 

Para receber os ilustres convidados, foi montada uma linda decoração na Sede Social. O Papai Noel também estava 
presente no Natal do Ciate, que contou, ainda, com apresentações de canto e dança da criançada. O encontro também 
marcou o encerramento das atividades do ano.

 As fotos estão disponíveis no www.iatebsb.com.br.

Dança, luta, ginástica e cultura popular. Todos 
esses elementos estiveram misturados em um Aulão 
de Capoeira, realizado pelo Centro de Atividades 
Educacionais do Iate (Ciate), na manhã do dia 28 
de novembro.

Além de movimentos ágeis e golpes complexos, 
praticados com os pés, mãos, cabeça, joelhos e co-

tovelos, os sócios conheceram um pouco mais sobre 
a história da capoeira.

O animado e divertido aulão também foi voltado 
para a arte, educação e socialização entre o público presente.

Ciate
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O Iate oferece ao seu quadro social uma ex-
celente estrutura e serviços de alta qualidade. Além 
disso, o clube tem uma característica marcante: é um 
grande fortalecedor de muitos laços de amizades. 
Nossa instituição já se tornou ponto de encontro 
dos amigos, que se reúnem para confraternizar e 
se divertir. Acesse www.iatebsb.com.br e veja alguns 
momentos especiais na melhor orla de Brasília.

Iate: local para 
encontrar os amigos

Prazer de Viver
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Acesse www.iatebsb.com.br 
e veja algumas fotos dessa 
turma animada que cir-

cula pela orla do Iate  
Clube de Brasília. 
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Prazer de Viver
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No Iate, a diversão é garantida para toda família. Enquanto 
os pais aproveitam para desfrutar de bons momentos, as crianças 
se divertem em uma infraestrutura desenvolvida especialmente 
para elas. Esses momentos entre pais e filhos são registrados 
por nossas lentes e estão disponíveis no www.iatebsb.com.br.

Aqui as famílias se divertem 

Acesse www.iatebsb.com.br 
e veja os melhores 

momentos dos finais 
de semana no Iate.

Prazer de Viver
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Nada melhor do que ser criança. Ainda mais se essa fase for 
bem aproveitada no Iate Clube de Brasília. O que não falta em nosso 
clube são opções para a meninada curtir até cansar. Parquinhos, 
parque aquático, brinquedos infláveis e brinquedoteca, fazem parte 
da diversão da garotada, que a todo momento é clicada por nossas 
câmeras. Confira o que é ser criança no Iate pelo www.iatebsb.com.br.

Lugar de criança feliz é no Iate 
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Acesse www.iatebsb.com.br 
e veja os melhores 

momentos dos finais 
de semana no Iate.

Prazer de Viver
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Acesse
www.iatebsb.com.br e 
veja os melhores clicks 
dessa turma bonita que 

circula pelo Iate.

Prazer de Viver

Quando o assunto é esporte, o Iate Clube de Brasília é referência na-
cional. Somos um dos clubes mais bem equipados da capital. Aqui, os sócios 
encontram um complexo esportivo de primeiro mundo, capaz de atender o 
seu exigente quadro social. São diversas quadras de tênis, squash, vôlei de 
areia, peteca e futevôlei, além de campos de futebol, salão de sinuca, piscinas 
e ginásio de esportes.

Excelência em infraestrutura esportiva
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Flashes

Para o Iate Clube de Brasília todo dia é dia da criança. O 
clube oferece ao seu pequeno sócio variadas opções em lazer e 
esporte. Para celebrar o Dia das Crianças, o Iate preparou um 
momento mágico para essa turminha, que aproveitou a festa e 
se divertiu em família. Acesse www.iatebsb.com.br e confira os 
melhores momentos da garotada Iatista.

Ser feliz é ser criança
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Festejar os aniversariantes do mês e reunir os 
amigos para um bom bate-papo é um dos passa-
tempos dos frequentadores da peteca. O evento 
já virou tradição e em cada edição o clima de 
diversão marca a festa. Confira alguns momentos 
no www.iatebsb.com.br.

Turma da peteca em festa Flashes
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Flashes

Sports Night Fest
A turma dos esportes e da academia esteve reunida para 

comemorar o encerramento de mais um ano de atividades no 
melhor clube de Brasília. Ao som da banda Máquina 4, com o 
melhor do pop rock nacional e internacional, a festa agitou o  
Espaço Saúde. Os DJs Lucio Balla e Vega comandaram a pista 
de dança. Acesse www.iatebsb.com.br e confira as fotos.
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A festa também arrecadou 
uma grande quantidade de 
alimentos não perecíveis, 
que serão doados para as 
entidades cadastradas. 

314 Norte e Conjunto Nacional - 2º Piso

Patrocínio:
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Beatles Festa show atrai fãs dos Beatles

Os 50 anos da Beatlemania foram comemorados 
em grande estilo no Iate Clube de Brasília. Em uma noite 
muito animada no Salão Social, foi realizada a edição 
2009 da festa show ‘Beatles Forever’. O evento reuniu 
cerca de mil pessoas, que dançaram e se divertiram até 
a madrugada ao som da melhor banda cover do Distrito 
Federal, Let it Beatles. 

Além de muita animação nas pistas de dança, an-
tes e depois do show, a festa contou com a exibição de 
videoclipes e imagens dos quatro garotos de Liverpool, 
que mudaram a história musical do século XX, arrastaram 
multidões e influenciaram a cultura em todo o mundo. 

A festa show também contou com uma pequena praça 
de alimentação, que disponibilizou estandes com cama-
rão empanado, mini pizzas, crepes e coquetéis exóticos. 
Confira as fotos no www.iatebsb.com.br.

Saiba mais:
Depois de Paul McCartney (baixo, piano e vocais), John 
Lennon (guitarra, piano e vocais), George Harrison (gui-
tarra solo e vocais) e Ringo Starr (bateria e vocais) o 
mundo nunca mais foi o mesmo. Formada no final da década 
1950, a banda inglesa The Beatles (Os Besouros), 
além de fama, popularidade e notoriedade, se tornou o mais 
importante grupo musical de todos os tempos graças à sua 
criatividade e ao pioneirismo em quase tudo que fizeram. 
Os quatro garotos de Liverpool introduziram novos padrões 
musicais no rock e também foram os criadores do videoclipe.

Os sucessos da banda de Liverpool que incendiou uma 
geração foram relembrados no Iate.
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Patrocínio:
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Beatles
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A decoração em home-
nagem aos 50 anos de 

formação da maior ban-
da de todos tempos, ficou 
entre os destaques da fes-
ta show ‘Beatles Forever ’.
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Emiate

Com a apresentação da peça “Mar de memórias”, chegou 
ao fim, no dia 3 de dezembro, o primeiro módulo das oficinas 
do curso “Teatro e Contadores de Histórias na Terceira Idade”. 
O local escolhido para a exibição da montagem foi o Depar-
tamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília (UnB). 

Regado de momentos de muita descontração, o curso, 
promovido pelo Emiate, foi considerado pelos participantes 
“dinâmico e estimulante”. Entre as atividades oferecidas 
estiveram a prática de mímicas, improvisações, exercícios de 
voz, técnicas de relaxamento, consciência corporal e iniciação 
à dramaturgia. Além disso, os sócios também passaram por um 
processo de autoconhecimento.

“Mar de memórias surge, então, do projeto e, principalmente, dos 
alunos. É uma mistura de sonho e lembrança. Alguns frangalhos de vida esquecidos e agora dramatizados. Fazendo do resultado 
um espetáculo muito poético e belo, como os atores que o vivenciam”, explica a diretora da peça, Cleide Mendes.   

O elenco do espetáculo foi composto pelos sócios Alexandre Carlos, Eni Dutra, Fernanda Silva, Irani Braga, Manom Rocha, 
Marcelo Arcinethe, Maria Reis, Mary de Lourenço e Ineide Galdino da Silva. 

Mais duas entidades foram beneficiadas com a solidariedade dos amigos voluntários do Iate. Entre os itens doados 
estão roupas, alimentos, calçados, eletrodomésticos e equipamentos de informática. 

Durante a manhã, um grupo de representantes do Emiate visitou a instituição “Comunidade da Sagrada Face de 
Jesus Cristo”, em Luziânia, Goiás. Na parte da tarde, os Iatistas foram até o “Lar Francisco de Assis”, no Park Way. 

Os donativos entregues às instituições somam quase 300 kg e foram arrecadados na festa show ‘Beatles Forever’ e 
no aniversário de um ano da Academia. 

Comunidade da Sagrada Face de Jesus Cristo
A instituição atende a 45 crianças, com idade entre um e 17 anos. Todas moram no local e frequentam a escola no período 

da tarde.  Fundada em 1993, a entidade presta assistência social, abriga órfãos, vítimas de violências domésticas e abandono. 

Lar Francisco de Assis 
Desde 2003, o Iate ajuda a entidade com donativos arrecadados no clube. Atualmente, o Lar Francisco de Assis mantém 67 

idosos, com idades entre 60 e 107 anos, e é dirigido por 12 diretores, nomeados para um mandato de quatro anos. O grupo é 
formado por profissionais de várias áreas como médico, nutricionista, assistente social, psicopedagoga e psicomotricista. 

Como construir um canal de amorosidade e colocar limites sem culpas, mágoas ou medo de perder os filhos. 
Essas foram as principais diretrizes da palestra ‘Pais competentes, o melhor presente para o adolescente’, realizada 
pelo Iate Clube de Brasília, em parceria com a Cia do Adolescente e Família. 

Com muito dinamismo e vários exemplos, a hebeatra e terapeuta familiar Mônica Mulatinho conseguiu prender 
a atenção do público presente por cerca de quatro horas. Além de valiosas dicas para a melhoria das relações 
entre pais e filhos, Mônica Mulatinho respondeu a vários questionamentos de pais e jovens que participaram do 
evento. Ela também analisou os problemas que dificultam as relações familiares e recomendou que as pessoas 
driblem diariamente a dificuldade em demonstrar afeto.

A palestra, aberta à família Iatista e aos funcionários do nosso clube, foi ministrada na Sede Social.

Peça encerra curso de teatro

Solidariedade: Iate entrega donativos

Talk show debate relação entre pais e filhos
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Culinária italiana no projeto Iate Confraria 

Tiramissu 

Fettuccine 

Muitas pessoas consideram a cozinha italiana como a mais rica do mundo, pois ela agrega diversas correntes gas-
tronômicas que nem mesmo os melhores chefs italianos conseguem enumerar. A versatilidade e esse peculiar jeito de co-
zinhar, que se desenvolveu ao longo dos séculos, foram explorados na noite de 4 de novembro, no restaurante Barlavento.

Na ocasião, foi realizada mais uma edição do projeto Iate Confraria – Cultura, Sabor e Arte, onde a responsável 
pelas delícias servidas no La Benedicta Bistrô, Ana Stellato, ensinou aos sócios do Iate como preparar um legítimo ‘Fet-
tuccine Imperiali’, além da deliciosa sobremesa ‘Tiramissu’. 

Os Iatistas também degustaram as saborosas refeições feitas pela chef, tiraram dúvidas e aprenderam muitos segre-
dos da culinária de alto padrão.

A cozinha italiana não é conhecida apenas pelas suas apetitosas massas. Diversas sobremesas também fazem a cha-
mada “cozinha da mamma” uma das melhores do mundo. Muitas são as lendas relacionadas a este fascinante e clássico 
pavê italiano, o Tiramissu. São mistérios e curiosidades a ele associados como, por exemplo, ser conhecido por um doce 
afrodisíaco. Antigamente, cortesãs de Veneza acreditavam que deveriam consumir o Tiramissu antes que os cavalheiros 
chegassem, para obter energia e entretê-los durante toda a noite. 

O prato feito para apreciação dos sócios, durante a edição do projeto Iate Con-
fraria – Cultura, Sabor e Arte, chama-se ‘Fettuccine all Alfredo’ e tem uma história 
curiosa. Oficialmente, foi criado no início do século XX, pelo cozinheiro Alfredo Di 
Lelio ou Alfredo I, cuja bela mulher, Inês, após dar à luz ao primeiro filho do casal, 
começou a sofrer de anorexia. Temendo pela saúde dela, Alfredo foi à cozinha e 
voltou com uma irresistível porção de fettuccine artesanal, de sêmola de grano duro, 
em molho cremoso à base de manteiga e parmesão. “Se não te agrada, diga-me 
imediatamente, porque como eu”, provocou o marido. Bastou olhar o prato, um 
sedutor torpedo de calorias e colesterol, para Inês recuperar o apetite. Ao colocá-lo 
no cardápio de seu restaurante, Alfredo passou a ganhar muito dinheiro. O cozinheiro 

o espalhou pelo mundo, por meio de filiais abertas em diferentes locais. No Brasil, 
vários restaurantes preparam o mesmo fettuccine, entre eles o La Benedicta Bistrô, da 

chef Ana Stellato, na 413 Norte, em Brasília, com o nome alterado para ‘Alfredo by 
Ana’. Vale a pena conferir!

Cultural
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Iate apresenta 
Concerto de Natal

Prêmio de Artes Visuais lança catálogo 

Cultural

O tradicional Concerto de Natal do Iate Clube de Brasília atraiu um ótimo público na noite do dia 5 de dezembro. 
Ao todo, mais de 400 pessoas participaram do evento.

Durante cerca de uma hora, os corais do Iate, São Pio e São Francisco entoaram belas canções natalinas na Sede 
Social. O Concerto de Natal também contou com a participação da Orquestra reunida de câmara. 

No total, o espetáculo reuniu 70 coralistas da cidade em uma apresentação que ficará marcada na história do nosso 
clube. Acesse www.iatebsb.com.br e confira as fotos.

Para marcar o encerramento do IX Prêmio de Artes Visuais do 
Iate Clube de Brasília, foi lançado um catálogo das premiações. 
O evento, realizado no início de novembro, reuniu autoridades, 
artistas e vários associados na antiga Sede.

O volume tem 32 páginas, impressas em papel couchê e capa 
dura, no formato 21cm x 20cm. É ilustrado com fotos e curiosida-
des das 27 obras finalistas do Prêmio de Artes do Iate, famoso na 
agenda cultural da cidade por destacar trabalhos comprometidos 
com a pesquisa e a experimentação artística. 

A nona edição do prêmio selecionou obras de diferentes 
categorias e técnicas, entre desenho, pintura, gravura e fotografia. 
A premiação foi realizada pelo Iate, em parceria com a Secretaria 
de Estado de Cultura - Fundo de Apoio à Cultura. 



89

Momentos de cultura 
para a garotada 

Muita criatividade no curso de vela artesanal

Coletânea Iatista 
expõe trabalhos de sócios

O Iate Clube de Brasília realizou um Curso de Vela Artesanal 
para os sócios. Nas aulas, ministradas na Churrasqueira 3, os 
alunos desenvolveram técnicas para produzir velas artesanais de 
diferentes tipos, formas e tamanhos. 

Conheça alguns equipamentos básicos para a fabricação de 
velas artesanais: 
• Panela com água ou recipientes de vidro refratário para derreter a parafina
• Termômetro
• Moldes 
• Corante à base de água
• Formas em alumínio 
• Colher de pau

Os alunos do Curso de Aquarela apresentaram ao quadro social do Iate Clube de Brasília os trabalhos 
desenvolvidos durante as aulas ministradas por Mário Barata.

 O vernissage da ‘Coletânea Iatista’ foi realizado no anexo da antiga Sede e a exposição, amplamente 
prestigiada pela família Iatista e convidados, reuniu um ótimo público durante o período de visitação.

Na edição de novembro do projeto ‘O Conta-
dor de Histórias’, além de histórias lúdicas, os pe-
quenos sócios foram agraciados com apresentações 
de violino e da turminha do coro infantil. 

Durante o evento, realizado no Ginásio de 
Esportes, também houve distribuição de pipoca e 
algodão-doce. Confira no www.iatebsb.com.br as 
fotos dessa divertida festa cultural.



90

A última edição do projeto Quintas Culturais foi de samba 
e muita animação no Iate. Os sócios e seus convidados cantaram 
e sambaram durante toda a apresentação do irreverente grupo 
Toque de Salto. Sem dúvida, a noite foi uma das mais animadas 
na história da antiga Sede.

O conjunto musical apresentou canções de grandes mestres, 
em uma verdadeira viagem pelo mundo do samba. Além de mú-
sicas de sambistas como Paulinho da Viola, Dona Ivone Ladra e 
Zeca Pagodinho, o show contou com a interpretação de clássicos 
de Dorival Caymmi, Chico Buarque e Gonzaguinha. O público 
foi ao delírio quando as meninas do Toque recordaram antigos 
sambas-enredos de várias escolas do Rio de Janeiro. 

Acesse www.iatebsb.com.br e confira as fotos de mais essa 
edição do projeto Quintas Culturais.

Quintas Culturais atrai admiradores do samba
Cultural

“Não perco uma Quinta Cultural. 
Além do clima de alto astral, aqui é 
ótimo para encontrar pessoas queridas. 
Vir para cá nós dá a certeza que teremos 
uma noite muito agradável”, revelou a 
Iatista Luzimar Augusto.

Em todas as suas apresentações, o grupo Toque de Salto, 
formado por Sandra Borges (voz e violão), Mônica Borges (voz 
e percussão), Silvana Moura (voz e percussão) e Marise Pinheiro 
(surdo e voz), apresenta um animado repertório de samba, com ele-
gante toque feminino e arranjos próprios, além de muito alto astral. 

Com ritmos exclusivos, ao som de violão, surdo, pandeiro, 
tantã e tamborim, o Toque de Salto assina suas apresentações 
com um jeito alegre e brincalhão de cantar e tocar. Essas ca-
racterísticas atraem, sobretudo, as pessoas que apreciam um 
verdadeiro samba de qualidade.

Formado apenas por mulheres, o grupo Toque de Salto 
comandou uma noite muito especial na antiga Sede.

Toque de Salto
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“É um evento muito especial. Muito bem organizado e de um belíssimo 
gosto musical. Mas o que mais chama a atenção é o clima de descontração 
entre o público”, destacou o sócio Joaquim Gomes Pereira.

“É a melhor coisa que tem no Iate. A comida é sempre formidável e os 
shows maravilhosos. Conseguimos estacionar sem problemas, reunir amigos e 
nos divertir em um ambiente seguro. Eu adoro”, elogiou a sócia Maria Luiza.
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O passado do Iate possui trechos que antecedem a criação da capital. Antes mesmo da inauguração, em 
12 de setembro de 1959, um grupo de pioneiros se reuniu e registrou em cartório o Iate Clube de Brasília. Co-
nhecedores da idéia do Presidente Juscelino Kubitschek em criar na capital um lugar para recreação e esportes, 
o grupo inicial se juntou a outros pioneiros indicados pelo Presidente e em 5 de abril de 1960, a Assembléia 
Geral dos Fundadores aprovou o Estatuto do Iate, sendo o presidente Juscelino Kubitschek escolhido Patrono do 
clube. Após a criação do Iate no papel, os fundadores começaram os trabalhos. O primeiro deles, e talvez um 
dos mais importantes, foi decidir o local ideal para a construção do clube. Decidido o lugar, foi providenciada 
de imediato a venda dos 100 primeiros títulos patrimoniais, que permitiram o início das obras.

Lembranças

Como tudo começou

Em 30 de abril de 1960 foi escolhido o local das primeiras edi-
ficações a serem construídas na sede do Iate Clube de Brasília.
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