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cartas

Cada vez melhor
Gostaria de parabenizar a Revis-
ta Iate. É uma publicação que se 
renova e está a cada dia melhor. 
Sou uma leitora assídua e adoro a 
publicação de vocês.

Maria Antônia

Entrevista com ótimo conteúdo 
Gostei bastante da entrevista com o Claudio Ramos, vice-diretor de Tênis. 
A matéria fi cou muito boa e bem informativa. É mais uma prova de trans-
parência, trabalho e dedicação da Diretoria do Iate.

Lício Grangeiro

Sobre a crônica 
“O sexo fresco”
Não sou sócio do Iate, mas sempre leio a Re-
vista na sala de espera do meu dentista, no 
Setor Comercial Sul. Esse último número de 
fi m de ano fi cou sensacional. Em especial 
gostaria de parabenizar a crônica assina-
da pela Angela Brandão. É um texto leve, 
muito profi ssional e de alta qualidade.

Cássio Trindade

Ansiosa para ver a próxima edição
Sempre fi co ansiosa para ver a próxima edição da Revista. É uma publica-
ção atualizada e sempre de bem com a vida. Parabéns!

Adolair Santos

Exemplo a ser 
seguido
A Revista Iate se tor-
nou um exemplo para 
outras instituições de 
Brasília e do país. É 
uma publicação mo-
derna, dinâmica e fi ca 
melhor a cada edição. 

Antônio Oscar 
Guimarães Lóssio

Sobre a crônica 
“O sexo fresco”
Não sou sócio do Iate, mas sempre leio a Re-
vista na sala de espera do meu dentista, no 
Setor Comercial Sul. Esse último número de 
fi m de ano fi cou sensacional. Em especial 
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Mario Sergio da Costa Ramos
comodoro@iatebsb.com.br

DIRETORCONSeLHO FUnDADORES

hOnORÁRIOS

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

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

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

EX-COMODOROS

Comodoro
Mario Sergio da Costa Ramos

1º Vice-Comodoro
Maurílio Santinello

2º Vice-Comodoro
Newton Ferreira da Silva Marques

DIRETORES

Administrativo e Recursos 
Humanos
Mario Carmelo Correa

Comunicação e Marketing
Angela Brandão

Cultural
Raul Prates Pinheiro Filho

Engenharia
Gustavo M. Salomon de Faria

Esportes Coletivos
Ubirajane Andrade

Esportes Individuais
Antônio Augusto P. Pinheiro

Esportes Náuticos
Sérgio Müller

Financeiro
Paulo Sérgio Costa Correia

Jurídico
João Francisco Sobrinho

Médico
Vicente Augusto G. Coelho

Operações e Logística
André Ruelli

Patrimônio e Suprimentos
José Luís R. Gurgel de Sousa

Secretário
Cristiano Paes de Castro

Social
Maria Auxiliadora Calandrini Tuma

VICE-DIRETORES

Academia
Alexandre Carlos Ferreira da Silva

Administrativo e Recursos 
Humanos
Cristiano Paes de Castro

Atletismo
Vilma Del Lama

Engenharia
Daniel Cardoso Danna

Esportes Aquáticos
Hélio Fernando Siqueira Celidonio

Futebol
Hudson Pereira de Souza

Futevôlei
André de Azevedo Machado

Informática
Mario Oswaldo Gomes da Silva

Jogos de Cartas
Denisar Silva de Medeiros

Jurídico
Bruno Bittar

Memorial
Ana Marly de M. Rodrigues

Motor
Carlos Henrique Simões Ayres

Patinação
Suzana Moreira

Peteca
Sebastião Marques Alonso Gonzales

Polo Aquático
Daniel Cardoso Miziara

Sauna e Churrasqueiras
Gastão de Bem

Sinuca
João Carlos de Oliveira

Social
Luiz Humberto Ferreira Carneiro

Tênis
Claudio Ramos de Oliveira

Vela
André Proite

Voleibol
Sandra Mara Fidelis

Windsurf
André Luís de Oliveira Pedroza

Presidente do Emiate
Maria Emília Rodrigues

Ouvidor-Geral
José Olímpio Filho

Assessores da Comodoria
José Lírio Ponte Aguiar
Sílvio Lúcio de Castilho

Ciate - Presidente
Pedro Gualberto Timóteo César

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

É sempre muito gratifi cante encerrar o ano com 
boas notícias. Ainda mais quando elas vêm 
acompanhadas de excelentes resultados para 

o Iate Clube de Brasília. Durante os meses de 2012, 
alcançamos grandes avanços em diversas áreas, o 
que nos permitiu concluir mais um ciclo dessa gestão 
com a sensação de dever cumprido. Mantivemos nosso 
compromisso de sempre trabalhar respeitando a von-
tade do quadro social. 

O resultado de tudo isso é facilmente comprovado. 
Basta caminhar pelo campus do Iate e perceber o 
cuidado e a atenção dispensados em cada detalhe. 
Acreditamos que a excelência não se alcança da 

noite para o dia. Pelo contrário! O trabalho de 
qualidade é fruto de um compromisso con-
tínuo dos administradores, que precisam se 
reinventar a todo tempo, sempre em busca 
da plena satisfação do quadro social. Embo-

ra sejamos conscientes da distância que 
se tem desse estágio de qualidade, nunca 
deixamos de persegui-lo, pois sabemos da 
responsabilidade e da representatividade 
desta instituição perante a sociedade. Em 
razão dessa preocupação, o Iate se renova 
periodicamente, mas mantém as tradi-
ções que já se tornaram marca registrada 
do nosso Clube.

Um bom exemplo é a nossa festa de Réveillon. Mais 
uma vez, fechamos o ano em grande estilo junto aos 
amigos e familiares, que brindaram a chegada de 2013 
em nosso Salão Social. Estamos felizes e orgulhosos com 
os eventos organizados pela Diretoria Social, que ao 
longo desta gestão cumpriu seu papel de integrar ainda 
mais os associados.  

Para aqueles que pensam que as festas e confraterniza-
ções terminaram, aí vai o recado: já estamos na conta-
gem regressiva para a Colônia de Férias, que este ano 
traz como tema a magia de um “Carrossel de Alegria”. 
Serão duas semanas muito especiais em nosso Clube, 
pois receberemos centenas de crianças para uma tem-
porada repleta de brincadeiras. Pedimos atenção redo-
brada aos motoristas nesse período, pois a circulação 
dos pequenos será intensa, principalmente nos horários 
de chegadas e saídas. Agradecemos aos pais a confi an-
ça depositada e esperamos que essas sejam as melhores 
férias de seus fi lhos.
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PRESIDENTE: 
Geraldo Brindeiro

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

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

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

FUNDADORES
Álvaro Alberto de Araújo Sampaio, Antônio Augusto 
Barcellos Cunha, Carlos Murilo Felício dos Santos, 
Eloysio de Carvalho Silva, Léo Sebastião David, Mauro 
Borges de Teixeira.

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

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

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

CONSELHEIROS NATOS
Afrânio Rodrigues Júnior, Antônio de Pádua Pereira 
do Vale, Antônio Fiúza, Armando Garcia Coelho, Dario 
de Souza Clementino, Darione Nunes Cardoso, David 
Augusto de Avelar, Ednaldo Mesquita de Carvalho, 
Filinto Figueiredo Pacheco, Flávio Silva Palma lima, 
Francisco Yida, Frederico Henrique Viegas de Lima, João 
Carlos de Castro Roller, João Ferreira da Silva Júnior, 
João Rodrigues Neto, Luiz Augusto A. de Castro, Luiz 
Alberto Ferreira Castilho, Luiz Carlos Garcia Coelho, Luiz 
Napoleão da Silva Brito, Manoel Augusto de Almeida, 
Manoel Henrique Pessoa, Mário Roberto Trompowsky do 
Amaral, Paulo Roberto de Moraes Muniz, Pedro Aurélio 
Rosa de Farias, Pedro Vitor Mafra, Roberto Baptista, 
Roberto de Castro Almendra, Roberto Velloso, Ronald 
Starling Soares e Sílvio Henrique Marinho de Castilho.

CONSELHEIROS EFETIVOS
Alberto Godoy Garcia Coelho, Álvaro José Lindoso Veiga, 
André de Azevedo Machado, André Ruelli, Antônio 
Augusto Pinto Pinheiro, Cláudio Teixeira Gontijo, Edmar 
Bittencourt Filho, Everaldo Maia, Fernando Pessoa 
Guerra, Geraldo Brindeiro, Henrique Samuel Ponte 
Alencar, Hudson Pereira de Souza, Jeremias Cezar 
Júnior, João Wellisch, José Agamenon de Andrade Lima, 
José Amado Henriques Júnior, José Olímpio Filho, Josias 
Ferreira Leite Júnior, Júlio Cesar Itacaramby, Leandro de 
Oliveira, Lucas de Oliva Antunes, Luciano Gonçalves de 
Souza Carvalho, Luiz André Almeida Reis, Luiz Antônio 
Cruvinel Gordo, Marcus José Reis Câmara, Maria Emília 

Rodrigues da Cunha Viana, Maria Rita S. Capone, Mauro 
Diniz Brumana, Murilo Santos Lobato, Omar José da 
Silva Júnior, Paulo Sérgio Costa Correia, Ronei Souza de 
Machado, Sérgio Roberto Muller, Silvério Francisco de 
O. Rosenthal, Tony Marcos Malheiros, Vilmar Amaral de 
Oliveira, Virgínia Maria Jorge, Ubirajane Andrade, Vitório 
Augusto de Fernandes Melo e Yordan Cirilo.

SUPLENTES DE CONSELHEIRO
Paulo Sergio Holanda de Araújo, Dennis Luiz Albuquerque 
de Seixas, Ana Marly de Melo Rodrigues, Julien Machado 
da Silva Dutra, Daniel Carsalade Queiroga, Vilma Del 
Lama, Mário Oswaldo Gomes da Silva, Gastão de Bem, 
Valter José Coser, Dorival Alves de Sousa, Vicente Augusto 
Goncalves Coelho, Halmelio Alves Sobral Neto, Pedro 
Lício Gomide e Gustavo de Arantes Pereira.

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

EX-PRESIDENTES DO CONSELHO DELIBERATIVO

DELIbERATIVOCONSeLHO

C aríssimos amigos sócios e sócias do Iate Clube de Brasí-
lia. Espero que tenham tido boas festas de fi m-de-ano e 
excelentes férias. Neste novo ano de 2013, desejo a todos 

muitas felicidades, com muito amor, saúde, esperança, paz e 
prosperidade.

No mês de novembro do ano passado, houve reunião extraordi-
nária do Conselho Deliberativo na qual, por unanimidade, foi 
aprovada proposta do Conselho Diretor que resultou no proje-
to de reforma da Portaria Social e do estacionamento externo, 
nos termos do parecer da Comissão constituída pela Decisão 
014/2012, da Presidência. Na mesma reunião, foi aprovado ain-
da, por unanimidade, o parecer da Comissão Fiscal, referente às 
análises realizadas nos relatórios de Auditorias Externas Inde-
pendentes, solicitadas, respectivamente, pela Comodoria e pela 
referida Comissão Fiscal.

No mês de dezembro, houve reunião ordinária na qual foi apro-
vada, por unanimidade, a proposta orçamentária para o exercí-
cio fi nanceiro de 2013, com as contribuições fi xas e variáveis e os 
projetos e custos de obras elaborados pelo Conselho Diretor, com 
emendas, nos termos do parecer da Comissão de Orçamento.

Houve ainda reunião extraordinária, na qual, por unanimi-
dade, o Conselho Deliberativo aprovou a Decisão 008/2012 da 
Mesa Diretora, determinada ad referendum do Egrégio Conselho, 
que ratifi cou o parecer jurídico do Presidente sobre os títulos 
patrimoniais familiares. A matéria foi submetida à deliberação 
do Egrégio Conselho Deliberativo considerando a necessidade 
da devida interpretação autêntica do Estatuto especifi camente 
sobre o tema, tendo em vista que nos últimos 17 anos, desde a 
reforma estatutária de 1995, após as reformas estatutárias de 
2003, 2005, 2006 e 2008, houve interpretações confl itantes so-
bre a correta exegese da aplicabilidade das normas estatutárias 
no tempo, gerando tratamentos diferenciados a sócios em situa-
ções análogas. Foi, então, editada a Resolução Nº 001/2012, que 
estabelece normas interpretativas do Estatuto, especifi camente 

sobre os títulos de sócios proprietários oriundos da trans-
formação de títulos patrimoniais familiares, para admitir 
a possibilidade de sua livre alienação a terceiros desde que 
adquiridos antes da reforma estatutária de 1995, não se po-
dendo aplicar retroativamente a norma atualmente vigen-
te do art.21, § 8º, do Estatuto do Clube, sob pena de violação 
de direito adquirido.

A Presidência proferiu ainda em dezembro decisões, relati-
vas a declaração de vagas de Conselheiro Nato e de Conse-
lheiro Efetivo, nomeando os novos titulares.

Na última reunião do Conselho Deliberativo foi observado 
um minuto de silêncio em memória do nosso querido e ilus-
tre Fundador Oscar Niemeyer, ícone da arquitetura nacio-
nal e internacional, falecido no início de dezembro, pouco 
antes de completar 105 anos, o que ocorreria no dia 15. 
Informo ainda que, em nome do Conselho Delibera-
tivo e do Conselho Diretor, foi enviado telegrama de 
pêsames à família do insigne arquiteto.

Agradeço, fi nalmente, aos meus eminentes pares, 
membros do Conselho Deliberativo, pela dedica-
ção e pelo excelente trabalho realizado no ano de 
2012. Estou certo de que no novo ano de 2013 que 
se inicia, o Conselho Deliberativo e a Comodo-
ria continuarão trabalhando com efi ciência e 
agilidade, em parceria construtiva, em bene-
fício da família iatista. Meu cordial abraço.

Geraldo Brindeiro
conselhodeliberativo@iatebsb.com.br

antes de completar 105 anos, o que ocorreria no dia 15. 
Informo ainda que, em nome do Conselho Delibera-
tivo e do Conselho Diretor, foi enviado telegrama de 

Agradeço, fi nalmente, aos meus eminentes pares, 
membros do Conselho Deliberativo, pela dedica-
ção e pelo excelente trabalho realizado no ano de 
2012. Estou certo de que no novo ano de 2013 que 
se inicia, o Conselho Deliberativo e a Comodo-
ria continuarão trabalhando com efi ciência e 
agilidade, em parceria construtiva, em bene-
fício da família iatista. Meu cordial abraço.
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OS MELHORES PACOTES ESTÃO AQUI

spri
ng breakorlando

J��h� 2013
17 a 24 de julho

Pacote inclui:
Passagem aérea Brasília/Orlando/Brasília + 07 noites de hospedagem no Hotel Quality 
Suites (Av. Canadá) + Locação de carro econômico + Assistência local + Bolsa viagem

Liberty Mall  (61) 3962-4000 - Estacionamento gratuito
Extra Norte  (61) 3262-4411 - Estacionamento gratuito
Aeroporto  (61) 3364-9210

   Entrada de: US$ 472 ,00
+  7X de US$ 202.00

Total de US$ 1.886,00

Sócio do Iate

5%
de desconto

Preço por pessoa em apt. triplo

Preços por pessoa em apartamento triplo, expressos em dólares americanos a serem convertidos em moeda nacional ao câmbio do dia, fornecido pela operadora. Taxas de embarque deverão ser acres-
cidas na entrada. Preços sujeitos a reajuste sem prévio aviso. Reservas condicionadas à disponibilidade. Pagamento: entrada + taxas e saldo em até 1 + 7X sem juros no boleto ou 
cheques pré-datados (sujeitos a aprovação) ou ainda, 1 +6 nos cartões Visa ou Mastercard.

Interline Iate JANEIRO 2013.indd   6 31/12/2012   12:12:21



OS MELHORES PACOTES ESTÃO AQUI

spri
ng breakorlando

C�n��� 2013
24 a 30 de março

Pacote inclui:
Passagem aérea Brasília/Cancun/Brasília 

+ 06 noites de hospedagem no Hotel 
Oasis Palm + Seguro viagem básico + 

Bolsa de viagem Interline

a
SEMANA SANTA

Liberty Mall  (61) 3962-4000 - Estacionamento gratuito
Extra Norte  (61) 3262-4411 - Estacionamento gratuito
Aeroporto  (61) 3364-9210

www.interlineturismo.com.br

Preço por pessoa em apt. duplo

Sócio do Iate

5%
de desconto

Preços por pessoa em apartamento duplo, expressos em dólares americanos a serem convertidos em moeda nacional ao câmbio do dia, fornecido pela operadora. Taxas de embarque deverão ser acres-
cidas na entrada. Preços sujeitos a reajuste sem prévio aviso. Reservas condicionadas à disponibilidade. Pagamento: entrada + taxas e saldo em até 1 + 7X sem juros no boleto ou 
cheques pré-datados (sujeitos a aprovação) ou ainda, 1 +4 nos cartões Visa ou Mastercard.

   Entrada de: 

US$ 498,00

+ 7X de US$ 214.00
Total de US$ 1.992,00

Preço por pessoa em apt. duplo

Interline Iate JANEIRO 2013.indd   7 31/12/2012   12:12:24
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E
VENTOS DE ALTO PADRÃO NOS QUAIS CONFORTO, SEGURANçA E SERVIçOS 

DE EXTREMA QUALIDADE ESTÃO SEMPRE PRESENTES. ASSIM PODEM SER 

DEFINIDAS AS COMEMORAçÕES PROMOVIDAS NO IATE CLUBE DE BRASÍLIA. 

SÃO FESTAS SUPERANIMADAS E A COMODIDADE ESTÁ PRESENTE DO INÍCIO AO FIM.

A DIRETORA SOCIAL, MARIA AUXILIADORA CALANDRINI TUMA, É QUEM COMANDA 

OS PRINCIPAIS EVENTOS DA NOSSA INSTITUIçÃO. CASADA COM O CONSELHEIRO 

JOSÉ AGAMENON DE ANDRADE LIMA, ELA É MÃE DE UM CASAL DE FILHOS (VICTOR 

E STEPHANIE) E FREQUENTA O IATE HÁ MAIS DE 22 ANOS. NAS PRÓXIMAS PÁGINAS, 

MARIA AUXILIADORA, QUE ESTÁ À FRENTE DA DIRETORIA SOCIAL HÁ CERCA DE UM 

ANO E MEIO, TAMBÉM COMENTA QUE OS EVENTOS SOCIAIS PROMOVIDOS EM NOSSO 

CLUBE AJUDAM A UNIR E INTEGRAR AINDA MAIS A FAMÍLIA IATISTA.

ENTRE OUTROS ASSUNTOS, A DIRETORA SOCIAL EXPLICA QUE NOS EVENTOS 

TRADICIONAIS (RÉVEILLON, FEIJOADA PRÉ-CARNAVAL, BAILE DA FOLIA, MATINÊ DA 

ALEGRIA, NOITE DO CUBA LIBRE, FESTA JUNINA E O LUAU DO IATE) O RESPEITO PELO 

PASSADO FOI MANTIDO E INOVAçÕES FORAM IMPLANTADAS, O QUE GEROU MUITOS 

ELOGIOS DOS SÓCIOS E CONVIDADOS. ALÉM DISSO, A BUSCA POR DIFERENCIAIS E 

A POLÍTICA DE MENORES PREçOS PARA OS ASSOCIADOS SÃO OUTROS PONTOS QUE 

MARCAM ESSE NOVO MOMENTO DA ÁREA SOCIAL DO NOSSO CLUBE.

Um show 
na realização 
de eventos

12 Janeiro / Fevereiro de 2013
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Revista Iate – O Iate Clube de 
Brasília é referência na realiza-
ção de grandes eventos no Distri-
to Federal. Como é a preparação 
para organizar as festas mais 
prestigiadas da capital federal?

Maria Auxiliadora Calandrini 
Tuma – Temos uma equipe de fun-
cionários dedicados. Cada um de-
sempenha com responsabilidade e 
carinho sua função, com a finalidade 
de proporcionar ao associado e seus 
convidados diversão, qualidade e se-
gurança. Tudo é pensado nos míni-
mos detalhes: desde a chegada, a de-
coração do ambiente, as bebidas e a 
alimentação. São etapas preparadas 
com um cuidado criterioso. Além de 
pensar em todos os detalhes, busca-
mos a melhor qualidade, priorizando 
um bom custo-benefício para o asso-
ciado. Lugar seguro, festas familia-
res, pessoas tranquilas e felizes. Isso é 
o Iate Clube de Brasília.

Revista Iate – Em 2 de fevereiro 
(sábado), será realizada mais 
uma edição da Feijoada Pré-Car-
naval, um dos eventos mais tra-
dicionais do Iate. Alguma inova-
ção em 2013?

Maria Auxiliadora Calandrini 
Tuma – A Feijoada Pré-Carnaval já 
é tradição no Iate e referência em 
Brasília. A nossa preocupação é a 
cada ano aprimorar o bom nível do 

Maria Auxiliadora Calandrini Tuma

“Tudo é pensado nos 
mínimos detalhes: desde 

a chegada, a decoração do 
ambiente, as bebidas e a 
alimentação. São etapas 

preparadas com um cuidado 
criterioso. Além de pensar 

em todos os detalhes, 
buscamos a melhor 

qualidade, priorizando  
um bom custo-benefício 

para o associado”

no Distrito Federal. A festa, sempre 
muito elogiada por todos, contará 
com uma atração inédita: o Grupo 
de Samba de Enredo, diretamente do 
Rio de Janeiro. 

Revista Iate – A Festa Junina é o 
maior e mais esperado evento do 
Iate Clube de Brasília. A diversi-
dade gastronômica, a megaes-
trutura e as atrações musicais 
são pontos que sempre surpreen-
dem o público. Qual a fórmula 
para o sucesso?

Revista Iate – Nossa Festa Junina é 
considerada a melhor e a mais dispu-
tada de Brasília. São três noites de ani-
mação e muita diversão, que reúnem 
públicos de diversas idades. Acredito 
que a competência de toda a equipe 
do Iate é o sucesso da nossa festa. Te-
mos tradição nesse evento e somos 
referência nos quesitos organização, 
decoração, variedade de comidas tí-
picas etc. Temos a preocupação de 
fazer com que o público se sinta em 
um ambiente seguro, bonito, tranqui-
lo e agradável. Oferecemos berçário, 
brinquedoteca, caixa eletrônico, mini-
fazendinha, miniparque de diversões, 
feira de artesanatos e muito mais. 
Somos criteriosos com a supervisão 
da alimentação que é fornecida pelos 
expositores. O Setor de Alimentos do 
Iate, por intermédio de uma nutri-
cionista, supervisiona durante as três 
noites a segurança e manipulação 

evento. Novamente vamos trazer 
uma atração musical do Rio de Janei-
ro. Preparamos um cardápio de alta 
qualidade, com carnes separadas, 
inovação de servir petiscos de bote-
co antes de abrir o buffet. O formato 
é único e diferenciado. Abriremos o 
Carnaval do Iate em grande estilo. O 
valor cobrado chega a ser simbólico 
diante do que é oferecido aos nossos 
convidados. A camiseta convite já é 
marca registrada do evento, como 
também um buffet de bebidas e comi-
das all inclusive de excelência. 

Revista Iate – Em 2012, a folia to-
mou conta do Iate Clube de Bra-
sília durante dois fins de semana. 
Com a segurança e o conforto ca-
racterísticos da nossa instituição, 
foi realizada uma programação 
para todos os gostos e idades. Te-
remos novidades este ano?

Maria Auxiliadora Calandrini 
Tuma – Nosso principal desafio é 
manter o alto padrão que o nosso pú-
blico está acostumado. Além da nos-
sa Feijoada Pré-Carnaval, teremos 
outros dois eventos já confirmados. 
Durante a Matinê da Alegria, em 10 
de fevereiro (domingo), não faltará 
descontração e atividades lúdicas 
para a criançada. O Carnaval em Ve-
neza, marcado para 11 de fevereiro 
(segunda-feira), fechará as celebra-
ções com chave de ouro, reforçando 
a tradição do Carnaval de clubes 
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dos alimentos vendidos no evento. 
Procuramos trazer ao nosso público 
bons artistas do Distrito Federal e atra-
ções de outros estados, como também 
apresentação das melhores quadri-
lhas e grupos de dança country.

Revista Iate – A senhora é uma 
das principais responsáveis pelo 
planejamento e realização dos 
grandes eventos realizados no 
nosso Clube.  O que tem sido pre-
parado para trazer o público jo-
vem para os eventos?

Maria Auxiliadora Calandrini 
Tuma – Para 2013, pretendemos re-
alizar pelos menos dois eventos em 
cada semestre para públicos de todas 
as idades. Além disso, queremos tra-
zer o público teen para o Iate. Para 
isso, vamos realizar dois eventos vol-
tados para esse público. Nosso objeti-
vo é oferecer a eles a oportunidade de 
usufruir ainda mais do nosso Clube.

Começamos o ano de 2012 com o 
Ensaio de Carnaval da banda cario-
ca Santa Clara, que animou a festa 
com o melhor do samba rock, pagode 
e axé; a cantora  Adriana Samartini 
e banda contagiou o público com o 
melhor do axé music e para fechar a 
noite, o renomado DJ Shark dominou 
a festa com o melhor do hip/hop e 
house.

Em junho de 2012, realizamos o Sam-
bão da Devassa, um evento destina-
do ao público jovem, que atraiu uma 
grande quantidade de sócios da nos-
sa instituição. A festa-show propor-

cionou um belo clima de descontra-
ção, com muita música, ao som das 
bandas Fica Comigo e Batuke Favela, 
consideradas as maiores revelações 
do samba do Rio de Janeiro. Os asso-
ciados do Iate prestigiaram, gratuita-
mente, esses dois eventos de alto nível 
de organização e qualidade de servi-
ços prestados, na companhia de um 
público animado e bonito. Proporcio-
nar eventos que agradem pessoas de 
idades variadas é uma das metas da 
atual Diretoria. 

Revista Iate – Cada vez mais, 
serviços de alta qualidade, pre-
parados cuidadosamente pelos 
melhores profissionais da cida-
de, arrancam elogios do público 
que frequenta os eventos reali-
zados nos salões da nossa insti-
tuição. Qual sua avaliação sobre 
esses 15 meses à frente da Dire-
toria Social?

Maria Auxiliadora Calandrini 
Tuma – Eu avalio que foi muito po-
sitivo para o associado. Nos próxi-
mos meses, pretendemos trabalhar 
para o público de todas as idades, 
como já fizemos em 2012 ao rea-
lizarmos o Ensaio de Carnaval do 
Santa Clara e o Sambão da Devassa, 
que foram ao ar livre e com entrada 
franca para os sócios. Procuramos 
trabalhar promovendo eventos de 
alto padrão e com valores diferen-
ciados. Temos uma preocupação em 
ofertar ao associado o melhor custo-
-benefício. Inovamos várias vezes 
com eventos realizados em parceria 

Maria Auxiliadora Calandrini Tuma

“Já começamos o ano com o pé 
direito: realizamos um dos mais 

belos Réveillons que o Iate já teve. 
Requinte, sofisticação e animação 
foram os ingredientes principais 

para darmos as boas-vindas  
a 2013. Vamos seguir buscando os 
melhores padrões em excelência 
para ofertar ao associado e seus 

convidados”

com o Emiate. Entre eles o Rio+Lapa 
e o Jantar Dançante do Dia das 
Mães. Preocupamos em oferecer co-
modidade aos casais, em um baile 
all inclusive, exatamente no Dia dos 
Namorados, também em parceria 
com o Emiate. Sabemos que casais 
gostam de sair nessa data, mas às 
vezes evitam por encontrar lugares 
muito cheios. Nós trouxemos isso 
para o Iate. Tivemos uma grande 
preocupação com o bem-estar do 
associado. Além de mantermos os 
eventos tradicionais, criamos outros 
que fizeram a festa dos sócios e con-
vidados. Que venha 2013! 

Revista Iate – O que os sócios po-
dem esperar da Diretoria Social 
em 2013?

Maria Auxiliadora Calandrini 
Tuma – Já começamos o ano com o 
pé direito: realizamos um dos mais 
belos Réveillons que o Iate já teve. 
Requinte, sofisticação e animação fo-
ram os ingredientes principais para 
darmos as boas-vindas a 2013. Vamos 
seguir buscando os melhores padrões 
em excelência para ofertar ao associa-
do e seus convidados. Também é im-
portante destacar que praticamente 
todos os eventos realizados em 2012 
foram verdadeiros sucessos de público 
e organização. Parabenizamos a to-
dos os profissionais envolvidos e agra-
decemos a presença de cada um dos 
sócios e convidados. Nosso sentimento 
é de dever cumprido por poder propor-
cionar momentos de lazer e diversão 
ao nosso público. 
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o Iate verde:
mais de 130 espécies de 
árvores espalhadas pelo Clube
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A área do Iate Clube de Bra-
sília é de aproximadamen-
te 125.500 m². O número 

equivale a 12,5 campos de fute-
bol. Desse total, 50% é composto 
por áreas verdes. O percentual é 
um privilégio para os associados e 
encanta os frequentadores. “Para 
nós, é motivo de orgulho sermos 
um Clube tão amplo e ainda assim 
conseguirmos manter uma vasta 
extensão de área verde preservada. 
Frequentemente fazemos ações em 
prol do meio ambiente e para cons-
cientização do uso sustentável dos 

bens do planeta”, ressalta o como-
doro Mario Sergio da Costa Ramos.

Nossa instituição possui 137 espé-
cies diferentes de árvores espalha-
das pelo campus. O índice é su-
perior ao do Distrito Federal, que 
conta com um pouco mais de 100 
espécies. As nossas plantas são 
todas catalogadas e cadastradas 
pela Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa), além 
da Universidade de Brasília (UnB). 

O Clube, que completará 53 anos 
em abril, possui grande quantida-

de de árvores que foram plantadas 
desde a sua inauguração.  A vida 
das mesmas é controlada por sua 
genética e habitat. Algumas delas 
podem durar 100 anos ou mais. No 
Iate, por termos espécies de todas 
as regiões e biomas (Cerrado, Mata 
Atlântica, Caatinga), é provável 
que essa expectativa de vida possa 
ser alterada.

Cuidado diário

Para mantê-las de forma saudável e 
sem oferecer riscos ao quadro social, 
funcionários especializados, de for-
ma preventiva, percorrem semanal-
mente todo o campus identificando 
e removendo galhos secos e/ou ár-
vores que já “cumpriram seu pa-
pel”, seja em parte ou totalmente. 

O conselheiro nato e engenheiro 
agrônomo Ednaldo Mesquita, que 
acompanha de perto o trabalho 
dos funcionários do jardim, afirma 
que muitos sócios colaboram com 
doações. “O pioneiro foi o coronel 
Hernani Azevedo Henning. Grande 
parte das árvores adultas existen-
tes atualmente foi plantada sob a 
sua supervisão. O Dr. José Hilário 
de Vasconcelos, ex-presidente do 
Conselho Deliberativo, também 
presenteou o Clube com muitas 
mudas de espécies do bioma Cerra-
do. Também destaco o incentivo à 
preservação das áreas verdes pres-
tado pelo ex-comodoro Hely Wal-
ter Couto. Estes são apenas alguns 
exemplos de sócios que contribu-
íram com o clube e nos deixam 
muito felizes”.

Ednaldo Mesquita também explica 
como funciona o processo de culti-
vo e substituição das plantas. “To-
dos os anos, no início e durante a 
primavera, fazemos novos plantios 
de árvores e arbustos, cujas mu-
das são produzidas aqui mesmo 
no Iate. Em 2012, encerramos as 
atividades com 162 novas mudas 
plantadas, que substituíram árvo-
res que perdemos ou que certamen-
te iremos perder. Um bom exemplo 
é o Flamboyant (foto da página 
anterior), cujo substituto futuro 
já esta plantado ao lado”.Para o 
conselheiro, “o Iate é um exemplo 
de preservação e sustentabilidade 
ambiental. É bonito ver e preservar 
nosso verde, que é percebido e elo-
giado por todos os sócios e visitan-
tes”, finaliza.

Para mantê-las de forma saudável, funcionários especializados percorrem o campus, 
identificam e removem galhos secos e/ou árvores que já “cumpriram seu papel”
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“É de extrema 
importância a 

preservação do verde. 
Não só para nós, mas 

para nossos � lhos, que 
poderão desfrutar do 

mesmo ambiente”
Felipe Dias

“A área verde do Iate é o 
quintal da nossa casa. Além 
de ser voltada para a função 

ambiental, também embeleza 
o lugar. A enorme quantidade 

de árvores e plantas deixa o 
Clube aconchegante”

João Vicente Maçal

“Acho tudo muito 
conservado aqui 
no Iate. O Clube 

se preocupa com 
a manutenção e 

assume seu papel 
com a natureza”

Cecília Soares
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I niciada em outubro, a segunda 
etapa do recadastramento re-
gistra que 64% dos associados 

do Iate já estão com seus cadastros 
atualizados. Dados do início de ja-
neiro de 2013 comprovam que a 
base de informações do Clube está 
cada vez mais atualizada. Além 
disso, diariamente, novos registros 
chegam à Secretaria Social. Para 
o comodoro Mario Sergio da Cos-
ta Ramos, o balanço mostra que 
o quadro social abraçou a ideia. 
“A maioria dos sócios colaborou 
e compreendeu a importância da 
medida, idealizada pelo conselheiro 
nato Frederico Monteiro e aprovada 
pelo plenário do Conselho Delibe-
rativo. O recadastramento é um su-
cesso e agradecemos a adesão dos 
associados”, destaca.

Iate torna-se referência no país e atinge 
número recorde de retornos

Recadastramento de 
sócios supera 60%

A segunda etapa do procedimento 
foi realizada, como a primeira, por 
meio de correspondência encami-
nhada aos associados sem aviso de 
recebimento. Já a terceira etapa, 
prevista para janeiro deste ano, 
será com carta encaminhada aos 
remanescentes, com os respectivos 
avisos de recebimento. “Dessa for-
ma, o envio dos documentos torna-
-se menos oneroso para o Clube, 
pois nem todas as correspondên-
cias serão encaminhadas com AR 
(aviso de recebimento)”, explica 
Mario Sergio da Costa Ramos.

Outro número que chamou a 
atenção foi o de Pedidos de Ex-
clusão de Dependentes. Até ago-
ra, mais de 270 casos que não se 
enquadravam nos dispositivos es-
tatutários foram cancelados a pe-

dido dos titulares. “Isso representa 
a quantidade de pessoas que dei-
xou de frequentar o Clube, o que 
certamente gera mais economia e 
liberação de vagas no estaciona-
mento, entre outros benefícios”, 
analisa o comodoro.

O sócio que ainda não tiver feito 
o recadastramento deve procurar 
a Secretaria Social, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h45, e aos 
sábados, domingos e feriados, das 
8h às 15h45. O artigo 40, inciso IX, 
do Estatuto do Iate, determina que 
todo associado deve “manter a Se-
cretaria do Clube atualizada quan-
to aos seus dados pessoais, fotos, 
endereço residencial e comercial, 
além de comunicar todas as altera-
ções ocorridas em relação aos seus 
dependentes”.

ge
st

ão
ia

t
e



21Janeiro / Fevereiro de 2013

A maioria dos cartórios do país envia certidões pelo correio. Por 
meio de solicitações via Internet ou por telefone, o solicitante 
pode requerer os documentos com bastante praticidade. “Isso 
pode ser especialmente útil para registros feitos fora do Distrito 
Federal. Esses sites são ferramentas que facilitam a vida dos asso-
ciados”, reforça Cristiano Paes, diretor Secretário.

A sócia Masi Ota Yida aprovou e recomenda o serviço. 
Com auxílio do www.cartoriobrasileiro.com.br, ela con-
seguiu solicitar sua certidão de casamento sem sair de 
casa. “Casei em Niterói (RJ) há 44 anos. Realmente, este 
tipo de serviço facilita bastante. Acredito que o preço da 
praticidade vale a pena. Eles calculam todas as taxas e 
passam um boleto por e-mail com o valor. Alguns dias 
após o pagamento, os documentos chegam com toda 
a segurança pelo correio. É muito cômodo”, conta a 
sócia, casada com o conselheiro nato Francisco Yida.

Confi ra outras opções: 

www.cartorio24horas.com.br

www.cartorios.com.br

http://portal.mj.gov.br 
(lado direito, clicar em CADASTRO DE CARTÓRIOS)

Certidões podem ser solicitadas pela Internet ou telefone

1ª ETApA (COnCLUíDA)

2ª ETApA (COnCLUíDA)

TOTAL gERAL - ATÉ 7/1/2013

SÓCIOS RECADASTRADOS: 3.199 (64%)

SÓCIOS A RECADASTRAR: 1.793

PEDIDOS DE EXCLUSÃO DEFERIDOS: 275

3.251

Cartas enviadas

Total de sócios recadastrados

Total de sócios a recadastrar

4.705
1.454

4.705 + 287 = 4.992
Cartas enviadas

1.793
3.199

Total de sócios a recadastrar

Total de sócios recadastrados

(não enviadas na 1ª etapa – usuários)

Exemplos país afora não faltam

O presidente da Confederação Brasileira de Clubes, Arialdo Bos-
colo, explica que o recadastramento, cada vez mais comum, é 
uma providência necessária nos clubes do país. “Além de fortale-
cer a base de dados, o recadastramento de associados é de extre-
ma importância para a marca do clube. Sem isso, a instituição 
corre sérios riscos de sobrevivência. O clube necessita conhecer a 
fundo o perfi l de seu associado. Com dados mais sólidos, pode-se 
investir em um planejamento de ações assertivo e que só trará 
benefícios aos sócios. Até o momento, os resultados do recadas-
tramento do Iate Clube de Brasília servem de referência para ou-
tras instituições do segmento no país”, ressalta Arialdo Boscolo.

Um dos clubes mais tradicionais do Brasil, o Club Athletico Pau-
listano também recadastrou os associados em 2012. A diferença 
entre o Iate Clube de Brasília e a instituição paulista foi o rigor. 
No caso do Paulistano, os sócios que não se recadastraram foram 
impedidos de acessar o campus desde agosto de 2012, como cons-
ta no site da instituição (www.paulistano.org.br). “A administração 
do Iate tem sido bem mais fl exível do que outros clubes do país. 
Foram e ainda serão dadas todas as oportunidades para os asso-
ciados regularizarem suas situações”, comenta Cristiano Paes.

Saiba mais
Fundado em 1900, o Club Athletico Paulistano é uma das mais 
tradicionais associações sociais, culturais e esportivas de São Pau-
lo. Localiza-se no privilegiado bairro do Jardim América e ocupa 
uma área de mais de 41 mil metros quadrados. Com uma men-
salidade de R$ 521,11 (quinhentos e vinte e um reais e onze cen-
tavos) o título da instituição custa cerca de R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais). O valor da taxa de transferência é de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais).
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P or mais de cinco décadas, 
o Iate Clube de Brasília é 
administrado de maneira 

sólida e eficiente. Isso se deve 
ao constante aprimoramento 
do processo de gestão. Contudo, 
mesmo diante de todo o esforço, 
nos últimos anos, a forte exigên-
cia por um elevado padrão de 
qualidade mudou o perfil dos 
centros de lazer. 

Esse novo cenário impulsio-
nou os clubes a buscarem um 
processo de modernização que 
atenda à crescente demanda do 
mercado atual. Dessa forma, 
o que foi criado para ser uma 
simples associação recreativa 
transformou-se em uma peque-
na cidade que oferece serviços 
diversos e uma estrutura com-
plexa.

Adotando essa nova orienta-
ção administrativa, a atual Co-
modoria investiu em um projeto 
de planejamento organizacional. 
O primeiro passo para viabilizar 
essa ação foi dado em abril de 
2012. A ideia inicial foi contratar 
um profissional capaz de orientar 
o trabalho. O Iate escolheu o PhD 
Affonso Henriques de Azevedo No-
gueira, formado pela Universida-
de de Barcelona. Depois de alguns 
meses de pesquisas, entrevistas e 
análises, a Diretoria apresentou 
um relatório detalhado que vis-
lumbra as ações para o período 
de 2013 a 2016. De acordo com o 
comodoro Mario Sergio da Costa 
Ramos, “o trabalho busca plantar 
a semente da prática de planeja-
mento em todos os setores do Clu-
be. Essa semente tem de frutificar, 

Planejando o futuro
Iate investe em planejamento 
organizacional. Projeto inicial prevê 
ações para o período de 2013 a 2016

tem de se consolidar na cultura da 
nossa organização”, explicou.

O projeto está dividido em duas 
partes. A primeira contém o Diag-
nóstico Estratégico, realizado por 
meio de entrevistas com os mem-
bros dos Conselhos Diretor e Deli-
berativo e ainda com o corpo ge-
rencial de funcionários. A segunda 
parte contempla a formulação 
estratégica. Esse item foi desenvol-
vido pelas Unidades Organizacio-
nais, discriminando os objetivos 
estratégicos, o orçamento, as recei-
tas previstas e os cronogramas con-
siderando o ano de 2013.

O documento também apresenta 
a Missão, a Visão de Futuro e os 

Valores do Iate Clube de Brasí-
lia. Esses elementos, aprovados 
pelo Conselho Diretor em reu-
nião extraordinária em 16 de 
outubro de 2012, representam 
o norte da instituição e, sendo 
assim, influenciam na defini-
ção dos objetivos estratégicos.

O projeto traz boas perspecti-
vas ao Iate, que mais uma vez 
dá um passo à frente em seu 
segmento, reforçando a sua po-
sição de referência no cenário 
nacional. 

Confira abaixo a Missão, os Va-
lores e a Visão de Futuro de nos-
so Clube.

MISSÃO

 “Proporcionar elevado nível de 
qualidade de vida, lazer, espaço 

social, cultural e prática de espor-
tes aos associados”.

VISÃO DE FUTURO

“Sermos reconhecidos como o me-
lhor clube do Brasil e contarmos 
com elevado nível de satisfação do 
sócio”.

VALORES

“Transparência, ética, eficiência, 
eficácia, efetividade, coerência, 
honestidade, inovação, respon-
sabilidade social, respeito à in-
dividualidade, à cidadania, ao 
meio ambiente e excelência nos 
serviços”. 

Acesse www.iatebsb.com.br e veja o arquivo completo do 
Planejamento Estratégico do Iate Clube de Brasília.



RESPIRE
OUTROSMARES!

A Decolando Turismo oferece 
os melhores resorts no Brasil e 
do exterior, muito descanso, 

tranquilidade e diversão 
garantida para a criançada.

Passagens Aéreas      Hotéis       Pacotes       Seguros Viagem       Aluguel de Carros       Cruzeiros Marítimos      Intercâmbios

Compre também pelo nosso site www.decolando.com.br

Baixe um leitor de QR 
Code  no seu celular, 
aproxime o telefone 

do código ao lado.

www.decolando.com.br

Faça já sua reserva!

Florianópolis - SC

Mata de São João - BA

Campinas - SP
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V im do Rio, onde cursava 
o Científico e estava acos-
tumado a jogar bola nas 

areias de Copacabana. Cheguei a 
Brasília em janeiro de 1960, com 
apenas 17 anos. Logo que cheguei 
fui trabalhar na Varig e lá conheci 
meu grande amigo, Léo Sebastião 
David, fundador do Iate Clube de 
Brasília. Ele me convidou para co-
nhecer o Clube que estava se for-
mando. Não havia quase nada... 
Mas lá estava o flutuante com o 
piano bar e lá estávamos nós: Léo, 
eu e uma amiga, também funcio-
nária da Varig. Ficamos batendo 
papo, bebendo um “whiskyzinho” 
e ouvindo o piano. O ano era 1961.

Foi amor à primeira vista. Passei a 
frequentar o Clube como convidado 
e assim que pude, em 1965, comprei 
meu título. O Iate construiu sua pri-
meira sede de madeira e eu fui con-
vidado para ser subdiretor Social, 
responsável pelo HIFI do Iate, que 
acontecia todos os sábados e era 
o principal ponto de encontro da 
época, onde vários casais se conhe-
ceram e hoje têm seus filhos e netos 
frequentando o Clube.

Brasília estava se formando e nesse 
período havia certa insegurança 
quanto à sua consolidação. Muitos 
falavam no retorno da capital para 
o Rio de Janeiro. Havia poucas 
opções de lazer nesta cidade em 
formação e o Iate foi fundamental 
para a consolidação da sociedade 
e, por consequência, da própria 
cidade. O Iate era o maior ponto de 
encontro dos jovens da época, seus 
amigos e famílias.

O HIFI de sábado era aguarda-
do com ansiedade e a “pelada” 

Neto já vai se tornando um craque 
na Escolinha de Futebol.

O Iate cresceu desde a primeira vez 
em que nele entrei, graças à dedi-
cação de seus diretores, comodoros 
e conselheiros. E eu pude dar mi-
nha colaboração como diretor de 
Esportes Náuticos e vice-comodoro.

Sua história é de suma importân-
cia para Brasília, pois o Iate foi, 
durante muitos anos, o único lo-
cal para se exercer a democracia, 
uma vez que na cidade não havia 
eleições para prefeito, deputados 
ou senadores. A importância das 
eleições no Iate sempre nos serviu 
de exemplo de civilidade, respeito e 
companheirismo. Havia a disputa, 
mas no final, qualquer que fosse o 
resultado, havia a confraterniza-
ção e o respeito pelo vencido.

Hoje temos um Clube que oferece 
aos associados uma diversidade de 
atividades como poucos no país. 
Isto graças ao empenho daqueles 
diretores e conselheiros que torna-
ram o Iate um símbolo de organi-
zação que tanto nos orgulha.

no campo de areia, próximo à 
Náutica, era muito disputada. O 
vôlei era organizado por Hum-
berto Sobral, conselheiro nato e 
benemérito. As primeiras regatas 
foram comandadas pelo saudoso 
professor Fernando Araújo. O Dr. 
Carlos Ramos, com muita dedica-
ção, deu continuidade às compe-
tições esportivas dessa modalida-
de, o que resultou na formação 
de grandes campeões mundiais 
e olímpicos, a exemplo do Edgar 
Hasselman, dos irmãos Cristiano 
e Gregório da Rocha Miranda e 
Lars e Torben Grael.

O Iate trouxe a integração sem 
nenhuma discriminação. Aqui se 
reuniam os filhos de ministros, 
senadores, deputados e outras au-
toridades com os filhos de funcio-
nários públicos e do comércio, mo-
toristas, estudantes e todos eram 
recebidos com igualdade. Todos 
tinham o mesmo desejo de dar um 
futuro à cidade.

No Iate conheci Elza, minha mu-
lher, e começamos a namorar. Seu 
pai, Alcides Frias, foi quem cons-
truiu as primeiras quadras de tênis 
do Iate, junto com outros aficiona-
dos, como o próprio fundador Syl-
vio Pedrosa.

A recepção do meu casamento com 
Elza foi na sede antiga do Iate. 
Nossos filhos cresceram frequen-
tando o Clube e participaram de 
várias atividades como a Escolinha 
de Vela e a Escolinha de Futebol. A 
recepção do casamento do meu fi-
lho mais velho também foi no Iate, 
já na sede nova.  Hoje, nossos netos 
participam de várias atividades no 
Ciate. O Luiz Carlos Garcia Coelho 

POR LUIz CARLOS GARCIA COELHO

O conselheiro nato Luiz Carlos Garcia 
Coelho é sócio do Iate há 48 anos. 

Cinco décadas de 
amor ao Iate



Luxury Design Offi ces

WWW.VEGA SCN.COM.BR  (61)  3326-5122
Projeto arquitetônico: MKZ Arquitetura. Projeto paisagístico: Benedito Abbud. Projeto de decoração das áreas comuns: Débora Aguiar. Incorporadora responsável: Lider 
Cyrela DF 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Responsável Técnico pela obra: Everton Barros Borges: CREA 7.361/D-DF. Projeto aprovado em 31/10/2011, sob o no 
141.004.836/2001. Alvará de Construção emitido em 10/11/2011, sob o no 095/2011. Memorial de Incorporação registrado sob o no 284.329, no 2o Ofício de Registro 
de Imóveis do Distrito Federal, sujeito a alterações. Imagens meramente ilustrativas. Perspectiva artística da vegetação com porte adulto, que será atingido anos após a 
entrega do empreendimento. 1- Fonte: Inteligência de Mercado Lopes Royal. 2 - Fonte: Ponzio & Féo - Consultores Associados.

Realização, Incorporação e Construção:

NÃO É PARA TODO MUNDO.
M A S  P O D E  S E R  P A R A  V O C Ê .

Vega Luxury Design Offi ces - Setor Comercial Norte

EVOLUÇÃO DA 
TAXA SELIC NOS 
ÚLTIMOS 5 ANOS

Fonte: Banco Central do Brasil

INVESTIMENTO COM RETORNO DE 28%
AO ANO NÃO É PARA TODO MUNDO.
ACOMPANHE A COMPARAÇÃO ENTRE BOLSA, 
POUPANÇA E IMÓVEL COMERCIAL.

IMÓVEL COM TAXA DE VACÂNCIA DE 3%
NÃO É PARA TODO MUNDO.

ESCRITÓRIOS BRASÍLIA - TAXA DE VACÂNCIAESCRITÓRIOS BRASÍLIA - TAXA DE VACÂNCIA** POR REGIÃO  POR REGIÃO 
(Equilíbrio de mercado)

*O que é vacância?  Relação percentual de espaços atualmente desocupados proporcionalmente ao estoque total existente.  
Representa a disponibilidade de espaços de escritórios, estejam estes declaradamente ofertados ao mercado ou não.  
Equilíbrio de Mercado: entre 5% e 10%.
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Consultores Associados

O SIA E ÁGUAS 
CLARAS 
APRESENTAM 
OFERTA SUPERIOR 
À DEMANDA.

EVOLUÇÃO DO 
IBOVESPA NOS 
ÚLTIMOS 5 ANOS

Fonte: Uol Economia
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SALAS
PLANO PILOTO
Valor do m2 (médio)
Período: 2005 a 2012

Fonte: Inteligência de Mercado Lopes Royal
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
R$ 2320 R$ 2670 R$ 4550 R$ 6500 R$ 8030 R$ 8900 R$ 10500 R$ 12900

R$/m2
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SALAS COMERCIAIS DE 51 A 88 M2

2 VAGAS VINCULADAS

ENTREGA EM JUNHO DE 2014

SETOR COMERCIAL NORTE:
CENTRO CORPORATIVO DE BRASÍLIA

SOLIDEZ E SEGURANÇA DE UMA 
EMPRESA QUE REALIZA VALOR - 
CYRELA BRAZIL REALTY
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O Norte-Americano de Op-
timist 2012, realizado em 
Valle do Bravo, no Mé-

xico, contou com a participação 
de dois velejadores do Iate Clube 
de Brasília: Lucas Soares e Vitor 
Abreu. A competição reuniu cerca 
de 150 atletas entre 20 e 28 de ou-
tubro de 2012. 

Mais especifi camente no Lago 
Avándaro, localizado a 156 km da 
Cidade do México, o torneio teve 
ventos fracos e médios, o que favo-
receu Lucas Soares. “As condições 
foram boas para mim. Gosto de ve-
lejar com ventos fracos a médios. 

optimistas disputam
competição internacional

Foi ainda melhor porque o campe-
onato foi realizado em um lago, o 
que deixou parecido com Brasília, 
onde competimos no Lago Para-
noá”, conta Soares. 

Veterano em campeonatos inter-
nacionais, Vitor Abreu considerou 
o vento como sua maior difi culda-
de na disputa. “Sou pesado para o 
barco e o tempo no México não foi 
bom para mim. Ainda assim, gos-
tei do meu rendimento e adquiri 
mais experiência para os próximos 
torneios”, explica.

Lucas Soares terminou o Norte- 
Americano de Optimist em 22º 

lugar. Já Vitor Abreu fi cou com a 
113ª colocação. 

EM bUSCA DE 
nOVAS COnQUISTAS

Para 2013, os atletas visam à clas-
sifi cação em outras competições 
internacionais, como o Sul-Ameri-
cano, que será realizado em Porto 
Alegre (RS) entre 21 e 31 de março 
e até mesmo o Mundial. Eles tam-
bém participarão do Brasileiro de 
Optimist. “O Lucas e o Vitor são 
esperanças de Brasília para o Bra-
sileiro”, afi rma Renato Moura, o 
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Tinha, coordenador técnico de Es-
portes Náuticos. O evento será na 
Represa do Guarapiranga (SP), de 
17 a 25 de janeiro. 

“O nosso rendimento e experiên-
cia de hoje são consequências da 
ótima estrutura que o Iate nos ofe-
rece. O incentivo para as crianças 
ingressarem na modalidade, como 
a ‘Vela nas Férias’, é muito impor-
tante para o esporte. Devemos 
tudo isso também a nossa família, 
que sempre nos apoia e nos dá 
toda a ajuda necessária, e aos téc-
nicos, por acrescentarem bastante 
à nossa formação”, fi nalizam os 
velejadores. A competição reuniu cerca de 150 atletas entre 20 e 28 de outubro de 2012
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ACAdEmIA

A 1ª Gincana da Academia 
do Iate Clube de Brasília 
reuniu cinco equipes, com-

postas por 15 integrantes cada. Co-
ordenada pelas professoras Ligia 
Grassi e Cibele Baena, a disputa foi 
realizada na manhã de 24 de no-
vembro.

A Gincana contou com oito provas: 
meia maratona (21 km) na estei-
ra, caça ao tesouro, conhecimentos 
gerais e o circuito funcional foram 
algumas delas. Por fim, os iatistas 
participaram da prova solidária, 
que foi divulgada uma semana an-
tes da competição e era a que mais 
valia pontos.

A vencedora foi a Equipe Verme-
lha, comandada pelos professores 
Tiago Lírio e Oswaldo André. Os 

Diversão e solidariedade 
marcam gincana

campeões tiveram o maior soma-
tório de pontos com os donativos 
e o maior aproveitamento nas 
outras provas. Eles receberam 
como prêmio um jantar na Pi-
zzaria Valentina. O segundo co-
locado foi o time dos professores 
Evandro Lima e Flávia Monteiro, 
a Equipe Azul. A premiação de-
les foi um almoço no restaurante 
Carpe Diem.

Antônio Augusto Pinto Pinheiro, 
diretor de Esportes Individuais 
do Iate, acredita que o sucesso 
do evento só foi possível graças 
à colaboração de diversos setores 
da nossa instituição e dos patroci-
nadores. “Conquistamos o suces-
so por meio da dedicação, força 
de vontade e sincronia de toda a 
equipe. Além, é claro, da solidarie-

dade dos alunos que arrecadaram 
donativos para ajudar instituições 
de caridade. Também gostaria de 
agradecer à Pizzaria Valentina, 
Big Box, Restaurante Carpe Diem, 
Gatorade, Ápice, Xtreme Nutrição, 
SPA Cor do Sol e Panificadora Pe-
pita pela parceria”, destaca.

Ao término da Gincana, a Interli-
ne Turismo, que também patroci-
nou o evento, proporcionou uma 
surpresa: o sorteio de uma viagem 
para Miami (EUA). “Proporciona-
mos uma competição alegre, cola-
borativa, destinada à socialização 
entre alunos e professores, que va-
lorizou, principalmente, a integra-
ção. Trabalhamos o  fitness  volta-
do para o bem-estar e motivação, 
estimulando o corpo e a mente”, 
completa Antônio Augusto.  
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O Circuito de Corridas Iate 
Clube chegou ao fim em 
novembro. A primeira e 

segunda etapas foram realizadas 
em agosto e outubro, respectiva-
mente. Após o término da terceira 
fase, os resultados obtidos pelos 
corredores foram somados e os 
campeões do ranking definidos. 
A cerimônia de premiação, reali-
zada em 15 de dezembro na área 
verde localizada próxima à Aca-
demia, reuniu participantes das 
três etapas. 

“O ano de 2012 foi altamente po-
sitivo para os corredores do Iate. 
Ampliamos o número de partici-
pantes e conseguimos realizar um 
evento com a qualidade que o só-
cio do nosso Clube almeja. Espera-
mos que em 2013 novos adeptos se 
juntem ao nosso grupo. Afinal, cor-

Circuito de Corridas 
premia vencedores

rer é possível a todos e os benefícios 
são inúmeros”, enfatiza Vilma Del 
Lama, vice-diretora de Atletismo. 

O percurso do Circuito de Corridas 
Iate Clube é de 5,3 km e passa por 
diversos pontos do nosso Clube. A 
vista para o Lago Paranoá e o am-
biente arborizado são atrações à 
parte na competição. A lista com-
pleta com os vencedores pode ser 
acessada no www.iatebsb.com.br.

Saiba mais
O Circuito de Corridas busca incen-
tivar a qualidade de vida no Iate 
Clube de Brasília. Vale ressaltar 
que o primeiro benefício da corrida 
é a sensação de bem-estar. A prá-
tica da atividade também alivia o 
stress em virtude da liberação de 
endorfina no organismo. A perda 

de peso é outra grande vantagem 
do exercício. Além disso, a regula-
ridade faz com que os praticantes 
tenham maior preocupação com 
os alimentos que vão ingerir. 

Ednaldo Mesquita recebe homenagem da vice-diretora 
de Atletismo, Vilma Del Lama, pelo incentivo ao esporte
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futEBol

A terceira edição da Copa 
Comodoro de Futebol, re-
alizada entre setembro e 

novembro de 2012, reuniu cerca 
de 100 atletas. O torneio teve como 
inspiração a Copa das Confede-
rações de 2013 e as seis equipes, 
formadas pelos patrocinadores, 
levaram nome de países: Brasil 
(Slaviero), México (Ação D’alloca), 
Itália (Home Center Rezende), Es-
panha (Big Box), Japão (Soho) e 
Uruguai (Unicom). 

Espanha leva a melhor na  
III Copa Comodoro

A competição, que é realizada anu-
almente, atraiu jogadores anima-
dos e com fome de bola. Entre eles 
Fábio Braz, capitão de um dos times 
mais tradicionais da capital federal: 
o Brasiliense. Durante todas as ro-
dadas, após os jogos, os atletas fize-
ram uma confraternização. 

Na classificação final, a equipe da 
Espanha foi a campeã, seguida da 
Itália e do México, que ficaram 
com o segundo e terceiro lugares, 
respectivamente. 

Sucesso
Para Fred Cardim, coordenador de 
Futebol do Iate, a disputa alcan-
çou os objetivos traçados. “Con-
seguimos nos organizar e tenho 
certeza que realizamos um torneio 
divertido e de alto nível ao longo 
dos três meses. Acho que o plane-
jamento foi concluído da maneira 
esperada. Os jogadores se confra-
ternizavam ao longo das rodadas 
e isso fortaleceu a amizade do gru-
po”, relata. 
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A equipe sub-7 do Iate Clube 
de Brasília sagrou-se cam-
peã da Copa Sesc 2012, um 

dos mais importantes torneios de 
futebol de base do Distrito Federal. 
A competição, realizada entre se-
tembro e novembro no Sesc de Ta-
guatinga Sul, reuniu aproximada-
mente 150 jogadores. “Nosso time 
jogou bem e unido durante todo o 
campeonato. A final foi disputada, 

Equipe sub-7 faz 
história e é campeã 
da Copa Sesc

mas ganhamos de 2x1. Fiquei fe-
liz com o meu primeiro título pelo 
Iate e espero vencer outras compe-
tições”, afirma Lucas Pinheiro, um 
dos líderes do elenco campeão. 

Foi a segunda vez que o time do 
Iate participou do torneio. Entre-
tanto, a primeira colocação é iné-
dita. A equipe sub-7 entrou para a 
história do Clube: permaneceu 33 

jogos invicta e conquistou o pri-
meiro lugar nas quatro competi-
ções que participou em 2012. 

“A Copa Sesc, mais uma vez, pro-
porcionou partidas emocionantes e 
acirradas. Esse ótimo desempenho 
deve-se ao esforço de todo o depar-
tamento de Futebol do Clube”, de-
clara Fred Cardim, coordenador de 
Futebol do Iate.

futEBol



Agende uma 

entrevista com a 

melhor assessoria 

esportiva de 

Brasília: a Ápice 

Treinamento Multi- 

Esportivo. Ligue 

para 8185.0002 ou 

8189.3300 e fale  

com nossos 

treinadores.

Sócios do Iate têm 

10% de desconto 

em todos os planos.

www.treinamentoapice.com.br

patrocinadores Ápice:
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O s patinadores do Iate Clu-
be de Brasília realizaram, 
em 14 de novembro, o 

espetáculo ALEGRIA. No total, 110 
alunos protagonizaram 11 núme-
ros dançantes (um por turma) e as 
apresentações de abertura e encer-
ramento no Salão Social.

A escolha do nome para a apre-
sentação de 2012 teve um motivo 
especial. “Queríamos um nome 
simples, mas que ao mesmo tem-
po marcasse o espetáculo. Pensa-
mos em vários nomes e ALEGRIA, 
sugerido pela professora Tathiana 
Resende, foi o que mais agradou. 
O nome veio para expressar o 
sentimento que, naquele momen-
to, estava dentro de cada um de 

PAtInAÇÃo

nós, professores e alunos. ALE-
GRIA por estarmos todos juntos 
novamente, depois de um ano tão 
difícil para a Patinação do Iate”, 
conta Suzana Campos, diretora 
da modalidade.

O formato do evento, prepara-
do em 45 dias, foi uma novidade: 
show, confraternização e diversão 
estiveram englobados em um úni-
co espaço. Além disso, um jantar 
foi oferecido ao público e uma pis-
ta de dança estava à disposição 
para a garotada. “Tudo isso só foi 
possível graças ao apoio do como-
doro Mario Sergio, que confi ou que 
faríamos um espetáculo bonito, 
seguro e que atenderia às expecta-
tivas dos pais e alunos. Acho que 

todos gostaram”, relata a diretora 
de Patinação.

planos para 2013

Para execução das atividades ao 
longo do ano, a turma da pati-
nação vai contar com a entrega 
do novo espaço para treinos. As 
obras já foram iniciadas e a previ-
são é que até o segundo semestre 
o local esteja disponível. “Com ele 
conseguiremos criar mais turmas e 
mais horários para atendermos as 
crianças que estão na lista de es-
pera. Novos professores serão con-
tratados e pretendemos remodelar 
as turmas já existentes”, adianta 
Suzana.
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Alegria é tema de 
confraternização de 
fi m de ano
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PEtECA

Brasileiro de Peteca 
registra recorde de atletas
M ais de 300 atletas partici-

param do XXIV Campeo-
nato Brasileiro de Peteca, 

realizado entre 15 e 18 de novem-
bro em nossa instituição. A dele-
gação de Minas Gerais confirmou 
o favoritismo e sagrou-se campeã 
por equipes, à frente de São Paulo, 
que garantiu a segunda posição. O 
Iate Clube de Brasília conquistou o 
terceiro lugar geral na competição.

A Vice-Diretoria de Peteca, com o 
apoio de vários setores do Clube, tra-
balhou por mais de um ano na orga-
nização do evento. Sob o comando 
de Sebastião Gonzales, vice-diretor 
da modalidade, o evento esportivo 
também registrou recorde de públi-
co em relação a edições anteriores. 
Por dia, cerca de 500 pessoas pres-
tigiaram as partidas, disputadas no 
Ginásio da Peteca e na Quadra Po-
liesportiva, que foi totalmente ade-
quada para receber a competição. 

“Nosso balanço final é extremamen-
te positivo. A satisfação estampada 
no rosto de cada um dos atletas é a 
nossa principal recompensa. Só te-
mos a agradecer a todos os envolvi-
dos”, comemora Sebastião Gonzales.  

O evento esportivo contou com joga-
dores de oito federações: Distrito Fe-
deral, Goiás, Minas Gerais, Paraná, 
Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Ca-

Confira a lista de homenageados e atletas premiados

 » José Ferreira dos Santos, o Ferreirinha, campeão brasileiro por 16 vezes
 » Mario Sergio da Costa Ramos, comodoro do Iate Clube de Brasília, um dos 

maiores incentivadores da competição
 » Revelação masculina: Marcos Filho (MG)
 » Revelação feminina: Sabrina Monteiro (SP)
 » Destaque masculino: Leonardo de Assis (MG)
 » Destaque feminino: Maria Aparecida (MG)
 » Destaque árbitro principal: Augusto César
 » Destaque árbitro auxiliar: Francisco Carlos Soares (Chicão)

tarina e São Paulo, além da equipe 
do Iate Clube de Brasília. Ao con-
trário das últimas edições, em que 
os atletas de até 39 anos e os acima 
de 40 anos competiam em locais 
e datas diferentes, a disputa deste 
ano aconteceu de forma paralela. 
Além das premiações para os três 
primeiros colocados, a delegação 
do Paraná foi a escolhida no que-
sito “melhor uniforme”. 
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Saiba mais
Segundo maior evento esportivo do Brasil em 
número de participantes (ficando atrás ape-
nas do Campeonato Brasileiro de Futebol), o 
Campeonato Brasileiro de Peteca teve a par-
ticipação de atletas de 7 a 78 anos, divididos 
em 18 faixas etárias (masculinas e femininas). 
Atuaram na competição 20 árbitros, sendo dez 
auxiliares locais. Entre os mais de 300 atletas, 
36 representaram as cores da nossa institui-
ção. Durante o evento, foram servidas mais 
de 1.500 refeições, entre almoço e jantar, aos 
participantes. A transmissão ao vivo do XXIV 
Campeonato Brasileiro de Peteca também ba-
teu recordes de acesso à Internet. De 13 a 19 de 
novembro, os sites www.cbpeteca.org.br e www.
petecatour.com registraram 3.477 visitas de di-
versos estados do país.

JAnTAR DAnçAnTE

Na noite de 17 de novembro, a organização do 
campeonato promoveu um animado baile de 
confraternização. Atletas, árbitros, dirigentes 
das federações, entre outros convidados, pude-
ram se divertir com música ao vivo, comida e 
bebida durante toda a noite.

CURIOSIDADE: 
COMO TUDO COMEçOU?

O jogo com petecas é de origem indígena, e 
mesmo antes do descobrimento do Brasil já 
era muito praticado por várias etnias. O nome 
peteca é de origem Tupi (pe’teca – bater com 
a mão). Em todas as festas e rituais das tribos 
indígenas, a peteca estava presente. Aproxi-
madamente em 1940, o jogo de peteca foi re-
alizado pela primeira vez em uma quadra, em 
Minas Gerais. E nos anos 70 já era disputado 
por pessoas de todas as idades, que seguiam 
suas primeiras regras. Durante muito tempo 
era apenas uma brincadeira, mas a partir de 
1985 foi oficializada como esporte.

Fonte: www.colegioweb.com.br

Mais novo da competição, 
Marcos Filho encanta o público

Atleta revelação do campe-
onato, Marcos Filho, de ape-
nas 7 anos, chamou a aten-
ção do público pela garra e 
emoção com que disputou 
as partidas. O jovem partici-
pou na categoria até 12 anos, 
pois não havia outros partici-
pantes de sua idade. Mineiro 
de Belo Horizonte, ele afirma 
que pretende seguir a car-
reira de petequeiro. “Gosto 
muito de jogar peteca. É bem 
legal! Aqui (no Iate Clube de 
Brasília) tem tudo o que pre-
cisamos e estou bastante fe-
liz”, elogia Marcos Filho.

ShOw DE ORgAnIzAçÃO

Sucesso. Essa foi a palavra escolhida pelo presidente da Confede-
ração Brasileira de Peteca, Márcio Pedrosa, para definir a com-
petição. Ao longo do evento, o dirigente não poupou elogios à 
estrutura da nossa instituição, ao comprometimento dos profis-
sionais e, principalmente, à organização do campeonato. “Tive-
mos a oportunidade de realizar, mais uma vez, um evento de alto 
nível. O número de atletas presentes foi o maior de todas as 24 
edições. Não podemos deixar de agradecer o apoio da direção do 
Iate Clube de Brasília, que é um dos maiores incentivadores da 
peteca no país. Para isso, deixamos registrados nossos parabéns 
ao Sebastião Gonzales e a toda sua equipe”, exalta Pedrosa.

gDF FIRMA pARCERIA COM  
O IATE CLUbE DE bRASíLIA

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de 
Estado de Esporte do Distrito Federal, foi o principal patrocinador 
da 24ª edição do Campeonato Brasileiro de Peteca. Durante a ce-
rimônia de encerramento e premiação, o secretário de Esportes, 
Júlio Ribeiro, adiantou que pretende manter a parceria. “Acredi-
tamos que este é o primeiro de muitos eventos entre a Secretaria 
e o Iate Clube de Brasília. Afinal, um dos papéis do GDF é apoiar 
iniciativas de sucesso como essa. Vi grandes equipes, pessoas e 
jogadores. O comércio de Brasília está fomentado com a vinda 
desse público. Tenho certeza que essa parceria vai render muitos 
frutos para a nossa cidade”, avalia o secretário.

“Mais uma vez, conseguimos vencer o desafio que é sediar em alto nível 
uma das maiores competições esportivas do país. O XXIV Campeonato 

brasileiro de peteca ficará marcado pela quebra de recordes em relação a 
edições anteriores. O maior número de atletas da história da competição 

e o grande público que compareceu ao evento são alguns exemplos“

Mario Sergio da Costa Ramos, comodoro do Iate Clube de Brasília

Veja o resultado final completo no 
www.iatebsb.com.br.
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E m 2 de dezembro, os tenistas 
que conquistaram as primei-
ras colocações do ranking for-

mado após o Circuito Interno dis-
putaram o Torneio dos Campeões 
Masters. Mais de 50 atletas, dividi-
dos em diversas classes, participa-
ram da competição.

As quadras do Iate receberam jo-
gos com alto nível técnico. O com-
panheirismo e a confraternização 
entre os associados marcaram a 
disputa. Para o vice-diretor de Tê-
nis, Claudio Ramos, o torneio foi 
um sucesso. “Parabéns a todos que 
jogaram as três etapas do Circuito 
Interno de Tênis e aos associados 
que prestigiaram com sua presença 
ao longo das competições”, destaca.

Veja a classifi cação fi nal:

1ª Classe Masculina                              

Campeão: Rodrigo Starling     
Vice-campeão: Alexandre Sattin

Torneio Masters 
reúne campeões

2ª Classe Masculina

Campeão: Maurício Golinelli
Vice-campeão: Marcelo Andrade 

3ª Classe Masculina

Campeão: Rafael Patusco
Vice-campeão: Jorge Nascimento 

4ª Classe Masculina

Campeão: Daniel Queiroga
Vice-campeão: Paulo César Pelanda

 5ª Classe Masculina
Campeão: Nelson Moço
Vice-campeão: Celso Cavalhero

1ª Classe Feminina

Campeã: Eliana Mendonça
Vice-campeã: Adriana Soares

 3ª Classe Feminina     
Campeã: Edna Maciel                     
Vice-campeã: Nena de Faria

“Coroamos um ano repleto de competições, 
resgatando o que temos de melhor em nossas 
quadras, um show de nível técnico, simpatia, 
companheirismo e confraternização entre os 
associados. parabéns a todos que jogaram as 
três etapas do Circuito Interno de Tênis e aos 
associados que prestigiaram com sua presença 
ao longo das competições” 

Claudio Ramos, vice-diretor de Tênis 
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A história se repete: as atletas mas-
ters de vôlei do Iate Clube de Bra-
sília conquistaram mais medalhas 

para a coleção. Desta vez, as jogadoras das 
categorias 45+ e 50+ voltaram para casa 
com o bronze no Campeonato Brasileiro de 
Vôlei Master. A competição, realizada de 11 
a 15 de novembro em Saquarema (RJ), reu-
niu mais de 1.700 atletas de diversas partes 
do país.

Em 2011, as iatistas da categoria 50+ tam-
bém ficaram com a terceira colocação na 
disputa. Se o ouro não veio novamente, 
ao menos o rendimento permaneceu line-
ar e as jogadoras não se deixaram abater. 
A garra e determinação para a conquista 
do lugar mais alto do pódio será dobrada 
ao longo dos treinos. “Creio que o cansa-
ço e a dificuldade de preparação durante o 
ano pesou para esse resultado. O nível dos 
campeonatos é alto e em muitos times en-
contramos ex-atletas de seleção. O nosso é 
um deles”, avalia Sandra Fidelis, uma das 
integrantes do time e vice-diretora de Volei-
bol do Iate. 

O grupo, que atua há 12 anos, terá novi-
dades em 2013. “Os planos para este ano 

Equipe do Iate entre 
as melhores do país

são de alugarmos um ginásio para nossos treinos; a renovação nas 
categorias 35+ e 40+ e mantermos a participação em campeonatos 
tradicionais. Além disso, teremos a preparação para as Olimpíadas 
de Turim, na Itália, que serão em agosto. Vamos em busca do título 
de Bicampeãs Olímpicas Masters”, conta Sandra.

As veteranas Elenice e Leninha garantiram mais uma vez o 
lugar mais alto do pódio na categoria 40+. Elas também fo-
ram campeãs do Brasileiro de Vôlei Master 2011. Na última 
edição, a dupla iatista venceu Karina e Renata com parciais 
de 21/16 e 21/12. “Foi um jogo difícil, duas duplas com bom 
nível técnico. O vento atrapalhou um pouco a partida, mas 
fomos determinadas. A vontade de vencer superou essa ad-
versidade”, avaliou Leninha, que é tricampeã do torneio.

Elenice teve uma comemoração tripla: a atleta também le-
vou o ouro na categoria 45+, na qual jogou com a parceira 
Simone, e também compôs a equipe do vôlei de quadra, que 
ficou com o bronze. “Tínhamos como foco sermos campeãs. 
A tabela saiu antes e tivemos a oportunidade de ver que as 
adversárias eram fortes. Por isso, tivemos um treinamento 
mais intensivo e com maior concentração”, revela Elenice 
sobre a preparação para as partidas na categoria 40+.

Vôlei de praia: ouro para o Iate
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A s iatistas Evelyn Nemer e 
Fabiola Constâncio man-
tiveram a soberania e sa-

graram-se tricampeãs brasilienses. 
Realizada em 18 de novembro no 
Cota Mil Iate Clube, a competição 
reuniu dez duplas femininas para 
a disputa do título local. 

“No jogo de abertura, perdemos 
o primeiro set, mas não nos deixa-
mos abater. Continuamos confian-
tes e vencemos os dois sets seguin-
tes. As outras partidas foram mais 
tranquilas, pois entramos com 
força total para não repetirmos os 
erros do primeiro jogo. Tínhamos 
um bicampeonato, precisávamos 
defendê-lo com todas as forças e 
assim foi feito. Ganhamos todos os 
jogos”, relembra Evelyn.

A dupla, que com a vitória garan-
tiu a vaga para disputar a classi-
ficatória para o Circuito do Banco 
do Brasil de Vôlei de Praia e para o 
Campeonato Brasileiro, que é con-
siderado um dos melhores do mun-
do, mantém uma rotina intensa de 
treinos. “Nossa preparação é feita 
durante todo o ano visando cam-
peonatos específicos. Viemos de um 
ritmo muito bom de treinamentos 
e competições, o que nos possibilita 
manter a boa forma durante o ano 
inteiro”, conta Fabiola.

Para a atleta, a conquista do tri-
campeonato brasiliense teve um 
“gosto” muito especial. “Foi uma 
disputa onde superei o cansaço 
físico e mental. Eu tinha acabado 
de disputar os Jogos Abertos de São 
Paulo, em Bauru, onde também 
fui campeã. Cheguei de viagem 
no dia da disputa do Brasiliense. 
Apesar do cansaço, estava repleta 
de alegria por ter voltado vitoriosa 
de uma competição. A boa prepa-
ração física desenvolvida durante o 
ano me permitiu jogar bem e ga-
nhar a competição”.

Evelyn e Fabiola são 
tricampeãs brasilienses

Classificação 
para torneios 

internacionais é a 
meta para 2013

Para este ano, o objetivo da dupla é 
obter a classificação para torneios 
internacionais. Caso isto aconte-
ça, elas garantem mais pontos e 
conseguem melhorar a posição no 
ranking nacional da modalidade. 

Por isso, para 2013, Evelyn formu-
lou a receita dos três “F’s”: foco, for-
ça e fé. “Foco para priorizar o que 
é realmente importante em minha 
vida. Força para lutar cada vez 
mais pelo objetivo traçado. Fé de 
perseverar e nunca desistir apesar 
dos obstáculos”, revela.

Agradecimentos:

Aloha Eyewear, Faculdade Alvora-
da e Iate Clube de Brasília.
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Talento
NAS QUADRAS DO NOSSO CLUBE

45Janeiro / Fevereiro de 2013

Nome: João Lucas de Mendonça Vasconcelos

Idade: 11 anos

Esporte: Peteca, além de futsal e ciclismo

Média semanal de treino: Duas vezes por semana

Melhor desempenho: Campeão Brasileiro de Peteca. 
Também foi vice-campeão do Torneio Conselho 
Deliberativo de Peteca e Campeão Brasiliense de 
Futsal pelo Ajax. Todas as conquistas em 2012.

Sonho / Meta: Melhorar cada vez mais e ser campeão 
outras vezes

Ídolo: Meus pais

Minha maior qualidade: Determinação e coragem

Meu maior pecado: Exagerar no bolo e no sorvete 
de chocolate

Para relaxar: Brinco com os amigos, vou ao cinema 
com meu pai, ouço música e leio um bom livro

Lema da minha vida: Amor e respeito ao próximo

Eu em uma palavra: Sabedoria

Cantinho preferido no Iate: Piscina do Tobogã

O Iate pra mim é: O melhor espaço de lazer e 
divertimento de Brasília
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D epois de um ano cheio de tra-
balho, nada melhor do que 
tirar férias para descansar. 

Mas para não perder a forma e voltar 
a adquirir aqueles “quilinhos” extras, 
é importante equilibrar os momentos 
de lazer com a prática de atividades 
físicas.

Na praia ou no campo, a proposta é 
aproveitar o que o lugar oferece para 
não perder o ritmo nas férias. Quem 
vai para o litoral pode aproveitar a 
beleza do mar para surfar, caminhar 
e alongar. O local é propício para a 
prática de frescobol, vôlei, futevôlei e 
futebol. “Não precisa exagerar. O ide-
al é se exercitar por no mínimo trinta 
minutos, cinco vezes por semana”, 
afirma o professor de educação física 
Marco Paulo.

Já entre as atividades mais praticadas 
por quem vai para o campo estão o 
mountain bike, trekking, cavalgadas e 
escaladas. “A diferença é que, nestes 
exercícios, a pessoa está em contato 
direto com a natureza, o que facilita 
o controle do stress acumulado no dia 
a dia”, afirma Marco Paulo.

O professor lembra, ainda, que é 
importante não esquecer o protetor 
solar, já que as atividades recomen-
dadas são feitas à luz do dia. “Alon-
gamento antes e depois de cada exer-
cício e o consumo de água também 
são imprescindíveis para manter a 
saúde”, completa.
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Aproveite o momento de descanso na 
praia ou no campo para relaxar e manter 

o condicionamento físico

Confira algumas dicas para quem quer 
manter o condicionamento físico nas férias: 

 » Evite o sol muito forte. As atividades devem ser feitas antes das 10h 
ou após as 16h.

 » Use protetor solar no rosto e no corpo.
 » Use roupas e calçados adequados para cada atividade física.
 » O uso de bonés, viseiras ou chapéus também ajuda a prevenir o 

sol forte.
 » Beba água e líquidos constantemente.
 » Quem for sedentário ou iniciante, deve manter um ritmo de lento 

a moderado durante todo o exercício. De acordo com o seu condi-
cionamento físico, você pode aumentar ou diminuir a intensidade 
da atividade.

 » Cuidado com o excesso de peso. Alimente-se bem, mas não exage-
re, já que o gasto calórico diminui nas férias.

48 Janeiro / Fevereiro de 2013

Fique em

forma
nas férias
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Emoção e aventura sobre as águas são 

sinônimos de jet ski. O espelho d’água à 

disposição dos moradores da capital federal 

enriquece ainda mais a experiência. Tudo isso 

somado aos cuidados e serviços de manutenção 

oferecidos pelo Iate Clube de Brasília garante 

um � nal de semana animado e seguro com a 

família e amigos. A Revista Iate reuniu as 

principais características, a história e as regras 

dessa prática esportiva que atrai cada vez 

mais adeptos e admiradores.
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JET
Diversão e adrenalina 

no Lago paranoá

JETSKI
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H á cerca de 30 anos, quando o pri-
meiro jet ski chegou ao Brasil, teve 
início a nova onda aquática no 

país. Trata-se de uma máquina com motor 
movido a combustível e capacidade de levar 
uma, duas e, mais recentemente, até quatro 
pessoas. As semelhanças entre o jet ski e a 
motocicleta são muitas, daí o nome moto 
aquática. 

Tudo começou quando, por volta dos anos 
1970, um dos diretores da Kawasaki Motors 
do Japão solicitou ao setor de desenvolvi-
mento de produtos que criasse um brinque-
do a motor para presentear os melhores 
clientes. Assim surgiu o jet ski, que se tor-
nou tão popular a ponto de todas as motos 
aquáticas serem chamadas dessa forma. Em 
meados da década de 1980, outras marcas 
desenvolveram seus modelos e, desde então, 
aumentou em grande escala a procura.

Inicialmente ele era usado somente para la-
zer, mas com o passar do tempo os usuários 
começaram a se organizar e montar peque-
nas competições, apenas por divertimento. 
Em 1990, com apoio da Kawasaki, alguns 
usuários se uniram e formaram a Associação 
Internacional de Jet Ski (IJSBA), com o obje-
tivo de promover competições oficiais para 
esse público. No Brasil, a Associação Brasilei-
ra de Jet Ski (BJSA) foi fundada em 1992.

A principal dificuldade para quem quer ini-
ciar no esporte é o custo elevado – a partir 

de R$ 30 mil o modelo novo. No entan-
to, segundo o presidente da BJSA, Luiz 
Marcelo Teixeira, o Brasil é a segunda 
maior potência do esporte no mundo, 
ficando atrás apenas dos Estados Uni-
dos. A Marina do Iate, que possui a 
maior frota do Distrito Federal e uma 
das maiores do país, conta com 25 mo-
tos aquáticas, das 569 embarcações 
ancoradas. Vale destacar que a manu-
tenção periódica é imprescindível para 
garantir o bom uso do equipamento e, 
claro, para evitar acidentes.

Vida útil e segurança 

“O Lago Paranoá, por ser de água doce, 
contribui para a conservação do jet ski. 
Mesmo assim, nossos funcionários estão 
orientados a lavá-los após o uso e temos 
um profissional responsável por avaliar 
o estado das peças”, explica Sérgio Mül-
ler, diretor de Esportes Náuticos do Iate 
Clube de Brasília. “A manutenção deve 
ser periódica e detalhada, verificando o 

O uso de colete é 
indispensável no 
Lago Paranoá
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sistema elétrico, como motor de ar-
ranque e bateria, hidrojato, e se o 
casco está em ordem. Tudo isso para 
evitar possíveis acidentes”, comple-
ta. Todas as medidas cabíveis estão 
inclusas nos serviços de manutenção 
oferecidos pelo Iate, não só nas mo-
tos aquáticas como nas demais em-
barcações.

Averiguado o bom funcionamento, 
é necessário ficar atento com rela-
ção à segurança. O colete salva-vi-
das, de acordo com a massa corpo-
ral, é peça fundamental para todos 
que querem se aventurar no jet ski, 
que deve se locomover a uma dis-
tância mínima de 200 metros da 
margem. A chave de segurança 
deve estar atada ao colete salva-vi-
das ou ao pulso do condutor. Dessa 
forma, caso a pessoa caia do equi-
pamento, a chave sai da ignição. 
A ingestão de bebidas alcoólicas, 
como em qualquer outro veículo, é 
proibida. De acordo com a BJSA, a 

A estrutura do Iate Clube de Brasília é uma 
das melhores do país para a prática de jet ski

“O jet é um ótimo lazer, dá para 
curar o stress e se divertir.  

É uma sensação única de liberdade”
Marina Álvares, sócia do Iate Clube de Brasília
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falta de prática no uso de jet ski é a maior 
causadora de acidentes. 

Todo cuidado é pouco. Após acidentes ocor-
ridos no início de 2012, entre eles o que 
culminou na morte de uma menina de três 
anos em Bertioga (SP), a legislação sofreu 
algumas alterações. Além da prova teórica 
para tirar carteira de habilitação náutica, 
chamada Arrais Amador, e a inscrição na 
Capitania dos Portos, o aspirante a piloto 
de moto aquática, que deve ter mais de 18 
anos, precisa frequentar ao menos quatro 
horas de aulas práticas. As novas regras já 
estão em vigor. 

Modalidades de aventura

Existem algumas modalidades de competi-
ção no jet ski. No ‘Circuito Fechado’, tam-
bém chamado de ‘corrida’, vence quem 
chegar primeiro. No ‘Free Style’ o piloto tem 
dois minutos para apresentar suas mano-
bras, que receberão notas dos jurados. A 
modalidade ‘Endurance’ é uma prova de 
resistência de pilotos e máquinas, com du-
ração mínima de quatro horas. Há ainda as 
disputas de ‘Jet Waves’, categoria que surgiu 
no Brasil, na qual os praticantes surfam e 
saltam sobre as ondas a bordo do jet ski.

Não só para fins de esporte ou lazer servem 
as moto aquáticas. Elas são as embarcações 
mais eficazes para fins de salvamento mais 
próximos à margem. Exceto à noite, quando 
são extremamente perigosas para qualquer 
finalidade por não possuírem luzes. 

Para a sócia Marina Álvares, o jet ski é uma 
adrenalina. Logo que seu pai comprou um 
modelo, ela gostou da experiência e tirou a 
carteira de Arrais Amador. “O jet é um óti-
mo lazer, dá para curar o stress e se divertir. 
É uma sensação única de liberdade”, afirma 
a iatista, proprietária da moto aquática há 
três anos.

Profissionais ou amadores, em toda parte 
existem os amantes do jet ski, um esporte ra-
dical e um lazer excitante, capaz de causar 
extremas sensações de adrenalina.

Você sabia?

O jet ski é movido por hidropropulsão. Se 
não tiver aceleração, também não há pilo-
tagem. A primeira reação das pessoas diante 
de um eventual obstáculo à frente é parar 
de acelerar e virar o guidão para mudar a 
direção. Isso não vai adiantar, pois o jet, sem 
aceleração, vai reto e atinge o objeto a sua 
frente em vez de desviar. Caso não tenha se-
gurança, prefira ser guiado por alguém. 
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A Esclerose Lateral Amio-
trófica é uma doença 
degenerativa, progres-

siva e fatal. Depois de diagnos-
ticada, sua progressão é contí-
nua desafiando a área médica 
em origem, causa, tratamento 
e cura. A incidência popula-
cional varia de 0,6 a 2,6 por 
100 mil habitantes e a idade é 
o principal fator de ocorrência: 
55 a 75 anos, e também pode 
afetar indivíduos mais jovens. A 
doença atinge os neurônios mo-
tores, especificamente o primei-
ro neurônio superior (cérebro) 
e o segundo neurônio inferior 
(medula espinhal), que perdem 
a capacidade de transmitir im-
pulsos nervosos. Sua evolução 
gera fraqueza muscular gene-
ralizada e dificuldades como se 
movimentar, falar, comer e res-
pirar. Dentro desta diagnose a 
ELA compartilha características 
com doenças como Parkinson e 
Alzheimer.

Não se conhece ainda uma cau-
sa específica, apenas hipóteses 
sugeridas por experimentos com 
utilização excessiva da muscu-
latura, dieta rica em glutamato 
e ausência da proteína parval-
bumina em homens entre 45 e 
50 anos. O principal sintoma é a 
fraqueza e o endurecimento dos 
músculos, iniciado em um dos 
lados do corpo, resultando na 
atrofia. Podem também ocorrer 
cãibras, tremor muscular, refle-

xos vivos, espasmos e perda da 
sensibilidade. 

Por ser uma doença rara e de di-
fícil diagnóstico, a indústria far-
macêutica não a considera como 
rentável. Desde a sua descrição 
por Charcot, em 1874, pouco 
tem sido feito neste sentido. Em 
1994, verificou-se que alguns me-
dicamentos tiveram efeitos que 
alteravam o percurso da doença 
como o Riluzol, que possibilita 
uma melhor qualidade de vida 
ao paciente, mas não impede a 
progressão da doença.

O paciente passa por vários mé-
dicos sem que haja uma prescri-
ção exata e quando é verificada 
a ocorrência, o sistema nervoso 

Soraya Rosa 
Especialista em Farmácia e Bioquímica. 

Contato: sorayafr_@hotmail.com

A qualidade de vida 
e a Esclerose Lateral 

Amiotrófica (ELA)

central já está comprometi-
do, dificultando um retardo 
do quadro. O tratamento é 
multidisciplinar e requer a 
supervisão de médicos, fono-
audiólogos, fisioterapeutas e 
nutricionistas. Apesar de toda 
dificuldade, o portador con-
tinua com total capacidade 
mental e cognitiva. Um exem-
plo é o físico teórico Stephen 
Hawking, que foi diagnostica-
do com ELA aos 21 anos e hoje 
está com 67 anos.

A divulgação da ELA à socieda-
de contribui para um diagnós-
tico precoce e início rápido de 
tratamento medicamentoso e 
terapêutico, assegurando uma 
melhoria na qualidade de vida 
do portador.



Benefícios do Pilates

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

Pilates
É um sistema único de 

exercícios precisos 
e centralizados, de 

alongamento e 
fortalecimento, 

realizados em 
aparelhos específicos 

ou no solo. 
Foi desenvolvido há 

mais de 90 anos 
pelo alemão, 

Joseph Pilates.

61• 3202 0922
106 Norte

Ana Paula Milhomem 
c. 61 9115-4149

Karla Xavier 
c. 61 9221-4704

Pilates CURTA NOSSA FAN PAGE
facebook.com/statuspilates
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Na poNta Do

dEdo
CAVIAR, PELúCIA, AçúCAR E 
MUITO MAIS. CONHEçA AS 

NOVIDADES PARA AS UNHAS E 
OUSE EM 2013! 

Já faz algum tempo que caviar deixou de ser 
apenas uma rara iguaria. Pelúcia não é somente 

preenchimento para ursinhos e almofadas. Açúcar 
não é mais utilizado apenas na cozinha... Agora, 
tudo isso pode ser encontrado na palma da mão. 
Ou melhor, na ponta do dedo! Essas são apenas 

algumas das novidades para serem aplicadas em 
unhas. A Revista Iate conta porquê são chamadas 
assim, como utilizá-las e apresenta mais inovações 

para você arrasar em 2013!

LIAMARA MENDESpoR
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O “universo das unhas” está em constante 
mudança e ascensão. Novas cores, ten-
dências e artigos surgem diariamente e 

fazem a cabeça do público feminino. A designer 
de unhas Khrys Portugal, que há dez meses ven-
de diversos tipos de produtos para embelezar as 
mulheres, conta que se interessou em produzir 
as peças porque sempre teve as unhas grandes e 
gosta que elas permaneçam sempre belas. Con-
tudo, por conta da correria do dia a dia, isso não 
era possível. “Eu tentava fazer desenhos e perce-
bi que era uma péssima designer. Além disso, eu 
não tinha tempo para enfeitá-las. Então, desco-
bri as películas impressas, o que facilitou a mi-
nha vida. Coloco a imagem que quero e em um 
instante minhas unhas estão perfeitas”, relata.

Vaidosa como grande parte do público feminino, 
Khrys conta que as mulheres ficaram curiosas ao 
ver os modelos que ela usava e, devido à procura, 
decidiu criar as próprias novidades para venda. Ela 
recebe muitas encomendas por meio do perfil Unhas 
Perfeitas (www.facebook.com/PeliculasUnhasPerfeitas) e 
após a popularização das peças, a tendência é que 
os lucros cresçam ainda mais. “Tenho muitas clien-
tes que são ‘viciadas’ em películas de unhas, que são 

o meu carro-chefe. Algumas delas compram mais 
de 15 cartelas por semana. Também atendo alguns 
salões de beleza e outros estados, como São Paulo, 
Paraná, Pará e Goiás”, comemora.  

Com as peças, o tempo de trabalho das manicu-
res é reduzido.  Se antes as profissionais neces-
sitavam de aproximadamente uma hora para 
que todas as unhas fossem decoradas, hoje o 
tempo é de aproximadamente dez minutos e o 
gasto com esmaltes é menor. Além disso, como 
não possuem contraindicação, fazem sucesso 
com pessoas de todas as idades. “Os produtos 
podem ser usados por crianças, jovens e adul-
tos. Entretanto, é preciso ter cuidado ao aplicar 
a pelúcia e o caviar nas unhas do público in-
fantil. Como têm o hábito de colocar a mão na 
boca, seja para roer unhas ou chupar dedos, 
os flocos de camurça podem gerar irritação na 
garganta. Já o caviar, que são pequenas boli-
nhas não tóxicas, pode ser retirado da super-
fície e a criança pode engolir as micropeças”, 
conclui a designer. 

Confira como funcionam as novidades para 
unhas e escolha a sua!
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Películas
As películas caíram no gosto popular. A cliente pode esco-
lher o modelo e elas podem ser feitas com várias imagens, 
fotos ou desenhos. A aplicação é fácil de ser feita e são remo-
vidas com acetona. A durabilidade varia de dez a 15 dias. 

Como utilizar: primeiramente, passe duas camadas de esmal-
te branco. Com o esmalte ainda um pouco úmido, aplique 
a película em cima da unha, com as pontas esticadas. Tire o 
excesso das pontas com uma lixa de unha e dos cantos com 
um palito e acetona. Em seguida, passe duas mãos de base 
por cima da película.

Unhas de Caviar
São microbolinhas, que lembram ovas de peixe. Elas, dife-
rente do caviar tradicional, existem em várias cores e você 
pode utilizá-las em todas as unhas, misturá-las e criar um 
efeito colorido para ser ainda mais ousada. A durabilidade 
varia de cinco a oito dias. 

Como utilizar: com o esmalte ainda fresco, basta jogar o “ca-
viar” por cima da unha. Dê batidinhas leves para fixar e, se 
necessário, passe uma base para finalizar.

Unhas de Pelúcia 
Também conhecidas como unhas de veludo, peludinhas ou 
flocadas, a novidade deixa as unhas com a aparência e tex-
tura de pelos com efeito de camurça.

Como utilizar: você vai precisar comprar um pacote com a 
flocagem da cor que gosta. Pinte as unhas normalmente e 
dê preferência à mesma cor do esmalte que servirá de base. 
Passe o esmalte e, antes que ele seque, mergulhe a unha na 
flocagem e a mesma vai aderir rapidamente.

Unhas de açúcar
Não, não é açúcar de verdade. O nome é dado devido à se-
melhança com a substância. Trata-se de um pó ultrafino e 
que existe em praticamente todas as cores. Também conhe-
cida como unha de glitter, é um sucesso entre as mulheres.

Como utilizar: polvilhe o pó brilhante na unha com o esmal-
te ainda fresco. Outra forma de utilizá-lo é misturando-o a 
uma base incolor. Ao fazer a mistura, basta passá-la nas 
unhas e deixar que sequem naturalmente.

Unhas de Caviar

Unhas de Pelúcia

Unhas de Açúcar

Películas
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VoCÊ SABIA? 
Para cancelar uma aula na Academia basta enviar um e-mail para academia@
iatebsb.com.br e informar a desistência. Essa simples atitude evita multa no título.

Quando você perde algo no Iate Clube de Brasília é possível recuperar. 
Procure o Setor de Achados e Perdidos, no Departamento de Operações e Logística (DOL), próximo ao Res-
taurante do Farol. No local, há itens como roupas, óculos, toalhas, tênis e brinquedos. O material que não 
é resgatado em até três meses é doado para instituições de caridade credenciadas. No primeiro semestre de 
2012, o setor recuperou 2.046 objetos e devolveu cerca de 20% aos seus proprietários. 

Para compensar a correria do dia a dia, a Sauna do Iate, localizada no Espaço Saúde, oferece momentos 
de relaxamento com excelentes profissionais. Massagens relaxantes ou 
ayurvédica, drenagem linfática e shiatsu são serviços disponibilizados ao quadro social diariamente. Outras 
informações: 3329-8729.

O atestado médico para utilização das piscinas é obrigatório. A medida cumpre o 
Decreto nº 8.386, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 10 de janeiro de 1985.

A atualização dos dados cadastrais é imprescindível. Ao manter o 
cadastro desatualizado, o associado deixa de cumprir uma determinação do Estatuto, que prevê em seu ar-
tigo 40, IX, que o sócio deve manter seus dados pessoais atualizados, além de comunicar possíveis alterações 
em relação aos seus dependentes. Sem um cadastro fiel, não é possível quantificar com precisão o tamanho 
das famílias, as idades predominantes, além de outros dados importantes para elaboração de um projeto de 
gestão eficiente, de acordo com o perfil de cada grupo que frequenta o nosso Clube.
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ConfraternIzação 
natalIna enCerra 
atIVIdades de tenIstas
A premiação dos vencedores do Torneio dos Cam-
peões Masters foi realizada durante a Confrater-
nização Natalina do Tênis, evento que marcou o 
encerramento das atividades da modalidade, em 7 
de dezembro. A Antiga Sede foi palco de uma festa 
animada e com clima amistoso entre os atletas.  
Acesse www.iatebsb.com.br e confira as fotos.

relógIo de sol: 
noVIdade no Iate
Em 8 de novembro, o Iate Clube de Brasília implantou 
uma peça exclusiva para decoração do campus: um 
relógio de sol. O comandante Alencar Moreira, oficial 
da reserva da Marinha do Brasil, confeccionou a peça 
e esteve presente durante a entrega e fixação da obra, 
que contou com o apoio do conselheiro nato Ednaldo 
Mesquita e dos profissionais da jardinagem da nossa 
instituição. 

O relógio está localizado próximo à praça da Alameda 
JK, um dos pontos mais frequentados do nosso Clube.

Comodoro é eleIto  
PresIdente do CsI
Em reunião realizada em 31 de outubro 
de 2012, em Campinas (SP), o comodo-
ro do Iate Clube de Brasília, Mario Sergio 
da Costa Ramos, foi eleito presidente do 
Conselho Superior Interclubes (CSI).

Reconhecido por ser a “linha de frente” 
da Confederação Brasileira de Clubes 
(CBC), o CSI é formado pelos mais repre-
sentativos clubes do país e surgiu da ne-
cessidade de uma base de apoio político 
para as ações da CBC junto ao Congresso 
Nacional e ao governo federal. 

Mario Sergio presidirá o órgão, que ajuda 
a definir as principais diretrizes do seg-
mento clubístico nacional, por um ano.

torneIo Comodoro de sInUCa é 
Um sUCesso

V Iate ClUbe oPen de 
sqUash: maIs de 140 
atletas na dIsPUta

A 4ª edição do Torneio Como-
doro de Sinuca, realizada de 27 
de novembro a 2 de dezembro 
de 2012, foi muito animada. A 
disputa atraiu diversos compe-
tidores da nossa instituição ao 
Espaço da Sinuca. Confira os 
vencedores:

Classe Ouro

1º lugar: Almerindo Augusto 
B. Torres
2º lugar: José Eloa Cavalhero
3º lugar: Joaquim Gomes 
Pereira

Classe Prata

1º lugar: Vitor Mendonça 
Aviani Ribeiro
2º lugar: Roberto Costa
3º lugar: Hermenegildo 
Fernandes

Classe Bronze

1º lugar: Aloísio Nalon de 
Queiroz
2º lugar: Antônio Matheus 
de Melo Costa
3º lugar: João Paulo 
Bezerra de Oliveira

Os admiradores do squash puderam 
acompanhar, de 5 a 9 de dezembro, par-
tidas acirradas e de alto nível técnico nas 
quadras do nosso Clube. Trata-se da 5ª 
edição do Iate Clube Open, que tomou 
conta da nossa instituição.

Mais de 140 atletas participaram da 
competição, a última da modalidade re-
alizada em 2012 em Brasília. 



em Veneza Iate Clube de Brasília
2013

Carnaval em Veneza
11/2, a partir das 22h

Salão Social
Atrações: Grupo de Samba de Enredo (RJ) e DJ

Venda de petiscos e bebidas

Matinê da Alegria
10/2, das 15h às 19h

Salão Social
Atrações: DJ, grupo de animação,

pintura de rosto e muito mais.

Venha curtir todo charme do 
tradicional Carnavale di Venizia

com o nosso jeitinho brasileiro!

www.iatebsb.com.br
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requinte e sofisticação marcam

Réveillon 2013
A chegada de 2013 foi celebrada em grande 

estilo por sócios e convidados que presti-
giaram o tradicional Réveillon do Iate 

Clube de Brasília. O evento atraiu cerca de 700 
pessoas ao Salão Social, que foi decorado com de-
talhes nas cores branco e prata, além de mobílias 
de alto padrão.

Durante mais de seis horas de festa, o renoma-
do buffet Coffee Break serviu um cardápio varia-
do, com jantar completo, saladas, sobremesas e 
diversas frutas. Os participantes ainda tiveram à 
disposição espumante, whisky (8 anos), cerveja, 
vinho, água e refrigerante.

Com mais de 30 anos de carreira, a banda Squema 
Seis foi a grande responsável pela animação da noi-
te. Os músicos prepararam um repertório capaz de 
agradar aos gostos mais exigentes e fizeram um mix 
entre sucessos das últimas décadas e os vários hits do 
momento.

“Após essa linda virada de ano, agora é dançar bas-
tante e abraçar os amigos para começar 2013 com 
muita alegria. Iniciar o ano dessa maneira é algo que 
poucos lugares no país propiciam. O conforto, a segu-
rança e qualidade dos serviços são pontos que sempre 
fazem a diferença aqui no Iate. A organização está de 
parabéns!”, elogiou o associado Pedro Silva.
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Com mais de 20 minutos, 
queima de fogos 

deslumbra o público
A tradicional queima de fogos coloriu a 
orla da nossa instituição e hipnotizou 
sócios e convidados. Ao todo, foram 
usadas quase  duas toneladas de ex-
plosivos e luzes especiais no show piro-
técnico, que começou pontualmente à 
meia-noite e terminou após 20 minutos.

dIfErEnCIAIs

Pelo nono ano consecutivo, o Iate Clu-
be de Brasília disponibilizou o Berçário, 
um espaço com total estrutura e confor-
to para atender às mães e seus bebês. 
Fraldas, lenços umedecidos, pomada 
para assadura, entre outros produtos, 
estiveram disponíveis para a comodida-
de dos pais.

Crianças de até 12 anos também pu-
deram se divertir com segurança na 
Brinquedoteca, que contou com sala de 
jogos em rede, cinema e vídeos. A garo-
tada teve ainda lanches e brincadeiras 
em grupo, sob a atenta supervisão de 
monitores experientes.
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“Com certeza, 
o Réveillon do 
Iate é o melhor 
de brasília. A 
organização está 
de parabéns. Só 
tenho elogios. É 
a segunda vez 
que venho e 
pretendo voltar 
nos próximos”

Camila Abrante
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“A festa é sempre 
muito animada e 

segura. O ambiente 
é bastante 

aconchegante 
e sofisticado. 

Trouxemos 44 
pessoas de quatro 
famílias e estamos 

supersatisfeitos 
com tudo”

Caio Fortini
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Feijoada IateFeijoada IateFeijoada IateFeijoada IateFeijoada IateFeijoada Iate
Carnaval 2013Carnaval 2013

Sábado, 2/2
das 12h às 18h

Atração: Velha Guarda
Musical de Vila Isabel

O melhor evento pré-carnaval de Brasília

Informações:
www.iatebsb.com.br
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A segunda edição do Halloween do Tênis, realizada em 1º 
de novembro, reuniu cerca de 110 sócios e convidados. A 
criatividade das fantasias foi o principal destaque da fes-

ta, que invadiu a madrugada na Antiga Sede. Entre as pessoas 
que marcaram presença, havia até mesmo quem não pratica o 
esporte, mas que adoraram o evento. Serviços de buffet e dj’s com 
vários ritmos musicais foram outros atrativos da noite. As fotos 
estão disponíveis em www.iatebsb.com.br.

Halloween 
agita antiga Sede
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P ara celebrar uma das datas mais esperadas 
do ano pela garotada, o Iate Clube de Brasí-
lia promoveu mais uma edição do Natal das 

Crianças. O evento, realizado em 9 de dezembro no 
Salão Social, contou com gincanas, brinquedos in-
fláveis, pipoca e algodão doce. Os sócios e convida-
dos também receberam uma visita especial: o Papai 
Noel. O bom velhinho distribuiu presentes para as 
primeiras 300 crianças. 

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

presentes e  
muita diversão no

Natal das 
Crianças
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Squema Seis: 
“nos sentimos em  

casa tocando no Iate”

U ma das melhores bandas de bailes do país, o Squema Seis comandou a festa 

do réveillon 2013 do Iate Clube de Brasília. os músicos agitaram o público 

com um repertório eclético que incluiu desde marchinhas de carnaval até os 

hits do momento.  antes da apresentação, os integrantes do Squema Seis conversaram 

com a Revista Iate sobre os 30 anos de carreira e os planos para o futuro.

a banda, que atua em diversos eventos do país, já gravou dois discos e possui um estúdio. 

além de músicas próprias, o grupo sempre relembra os sucessos dos anos 1950 e viaja 

por ritmos como axé, country, dance music, forró, hip hop, pop nacional e internacional, 

rock, samba, sertanejo, entre outros.

80 Janeiro / Fevereiro de 2013
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Revista Iate – Como surgiu o 
Squema Seis? Por que escolhe-
ram este nome?

Squema Seis – Antes de se cha-
mar Squema Seis, era Tom Maior. 
Houve uma separação de sócios 
e, na época, o líder da banda dis-
se que a sociedade tinha acabado. 
O líder atual permaneceu com o 
nome do grupo, porque achava 
que era importante. Afinal, tínha-
mos que cumprir agenda. Com o 
tempo surgiu este nome: Squema 
Seis. Tem tudo a ver com os “esque-
mas” que acontecem em Brasília. 
O nosso, no caso, é o da alegria.  

Revista Iate – Qual é a principal 
fonte de inspiração da banda?

Squema Seis – Brasília é um berço 
de talentos musicais e artísticos. Ela 
nos proporciona a miscigenação. 
Aqui tem gente do mundo inteiro. 
Por isso, tocamos de tudo um pouco. 
Inspiramo-nos no gosto de cada um 
e procuramos agradar. É complica-
do, mas acho que conseguimos. 

Revista Iate – Qual o momento 
mais marcante desses 30 anos 
de carreira?

Squema Seis – Foram muitos, 
mas cremos que quando tocamos 
no programa “Jô Soares Onze e 
Meia” foi um dos mais marcan-

tes. Mostramos nosso trabalho para 
muita gente e foi muito gratificante. 

Revista Iate – Por que escolhe-
ram tocar de tudo?

Squema Seis – Porque nós somos 
uma banda de baile. Tocamos o que 
todos querem ouvir. Então, entramos 
no forró, na música de carnaval, no 
rock, sertanejo. Procuramos deixar 
as pessoas animadas acima de tudo.

Revista Iate – Existe algum pro-
jeto especial para 2013?

Squema Seis – Sim. Vamos gravar 
nosso DVD e, paralelamente, outro 
CD. É um passo bem importante 
para a nossa carreira. 

Revista Iate – Qual a sensação 
de tocar no Iate mais uma vez? 

Squema Seis – É uma sensação 
única. Sentimo-nos em casa to-
cando no Iate. Temos um carinho 
muito especial pelo Clube. Pratica-
mente todas as vezes que nós vie-
mos aqui, além de sermos muito 
bem recebidos, batemos o recorde 
de público de uma banda local. 
Dizem que “santo de casa não faz 
milagre”, mas aqui no Iate esse di-
tado não vale. No Carnaval, quan-
do tocávamos, tinham sete mil pes-
soas. No Réveillon, acabavam os 
ingressos. O primeiro Luau daqui, 
que hoje é tradição, nós que toca-
mos. Por fim, gostaríamos de agra-
decer o carinho que nós recebemos 
e pedir que todos sempre venham 
quando o Squema Seis tocar no 
Iate Clube de Brasília.

Squema Seis: 

Maurício Tuchal, vocalista da banda Squema Seis

“praticamente todas as vezes que nós 
viemos aqui, além de sermos muito 

bem recebidos, batemos o recorde de 
público de uma banda local. Dizem que 

‘santo de casa não faz milagre’, mas 
aqui no Iate esse ditado não vale” 
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Por amor ao trabalho
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S impatia, simplicidade e bom atendimento. Foi com essas caracte-
rísticas marcantes que o médico José Jackson Silva Júnior se tornou 
um profi ssional reconhecido e admirado no Iate Clube de Brasília. 

Formado pela Universidade Federal de Sergipe e pós-graduado em medi-
cina do trabalho pela Universidade São Francisco, no Rio de Janeiro, Dr. 
Jackson tem uma rotina intensa de trabalho, pois divide seu tempo em três 
empregos. Além de atuar nos fi nais de semana e feriados no Serviço Mé-
dico do Iate, ele também presta serviços na Secretaria de Estado de Saúde 
do Distrito Federal, na área de clínica geral, e na empresa Samdel, como 
médico do trabalho.

A trajetória desse profi ssional sempre tranquilo e sorridente começou no 
Iate na década de 1990. No início, sua relação com o Clube foi modesta, 
mas, rapidamente, o que era para ser provisório se tornou defi nitivo. “For-
mei-me em 1993. Vim para Brasília em 1995. Comecei no Iate em 1998 
para substituir um amigo. Depois de um tempo fui efetivado e estou aqui 
desde então”, explicou. 

Após 15 anos atendendo pessoas de todas as idades, Dr. Jackson acumula 
muitas histórias emocionantes com os sócios do Iate. Uma delas marcou a 
vida desse profi ssional. “Lembro-me até hoje de um garoto que eu atendi. 
Ele foi picado por uma abelha. Fiz a medicação do antialérgico e orientei 
a mãe a voltar em caso de novos sintomas. Dentro de 15 minutos ela 
retornou com a criança sentindo falta de ar. Dei a medicação injetável 
para prevenir o edema de glote (fechamento da traqueia). Coloquei-o no 
oxigênio e orientei os pais a levá-lo ao hospital. Atualmente, o menino 
tem por volta de 13 anos e até hoje ele e sua mãe sempre passam no posto 
médico e lembram que eu ajudei a salvá-lo. Acho que esse reconhecimento 
me marcou, pois percebo que fazemos coisas importantes para as pessoas 
que visitam o Iate”, lembrou emocionado. 

Assim como tantos outros médicos, Dr. Jackson também dedica parte de 
seu tempo à Secretaria de Saúde. Na rede pública, ele também mostra 
amor pela profi ssão. Recentemente, nosso colaborador foi homenageado 
por ter, em 2012, recebido pela Ouvidoria do Governo do Distrito Federal 
(GDF) o maior número de elogios dos pacientes. “Recebi até troféu e um 
certifi cado. Mesmo achando que o bom atendimento é a obrigação de todo 
médico, fi co feliz por ter esse reconhecimento das pessoas. Isso mostra que 
meu trabalho está sendo bem feito”, comemorou. 

Mesmo com a vida atarefada e muitas atividades fora do Iate, Dr. Jackson 
guarda um carinho todo especial pelo Clube. “O Iate é uma peça impor-
tante na minha vida. Eu sou o único médico que coloca o Clube como um 
emprego. Nunca vi esse lugar como um bico. Das três instituições em que 
eu presto serviços, o Iate é o mais pontual. Além disso, gosto muito dos 
meus colegas de trabalho e da Diretoria. Em termos de empresa, não tenho 
o que reclamar”, afi rmou.

Para o futuro, nosso médico de sorriso fácil tem planos, mas que ainda 
estão um pouco distantes. “Estou muito satisfeito com minha vida profi s-
sional. Ainda amadureço a ideia de montar um consultório. Mas no mo-
mento eu estou realizado. Pretendo manter meus empregos e quem sabe, 
no futuro, montar um espaço para atender meus pacientes”, planeja. Es-
peramos que José Jackson Silva Júnior permaneça no Iate por muitos anos 
e que sua simplicidade e o amor pela profi ssão continuem contagiando 
seus colegas de trabalho.
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O Iate Clube de Brasília traz 

em seu registro uma reno-
mada galeria de funda-

dores. Pessoas que ajudaram dire-
tamente a concretizar o sonho de 
Juscelino Kubitschek de construir 
na imensidão do planalto “a sala 
de visitas da nova metrópole”. Entre 
elas, um dos nomes mais influentes 
da arquitetura internacional: Oscar 
Niemeyer.

Ao lado de JK, patrono do Iate, Nie-
meyer sugeriu as primeiras constru-
ções do nosso Clube, como o Giná-
sio de Esportes e a Piscina do Feijão. 
Seu falecimento, ocorrido em 5 de 
dezembro de 2012, no Rio de Janei-
ro, deixou nossa instituição de luto 
oficial por três dias.

Álvaro Alberto de Araújo Sampaio 
e Léo Sebastião David, também fun-
dadores da nossa instituição e ami-
gos de Niemeyer, lembram que ele 
inspirava todos a sua volta. “A gen-
te tem que sonhar, senão as coisas 
não acontecem”, declarava sempre 
que vinha ao Iate. Com espírito ino-
vador, ajudou a projetar o Brasil 

para o mundo, principalmente com 
a construção de Brasília, patrimônio 
cultural da humanidade.

Por mais de um século, Niemeyer foi 
símbolo de simplicidade, sabedoria e 

generosidade. Visite o Memorial, lo-
calizado na parte superior da Antiga 
Sede, e conheça um pouco da história 
desse grande brasileiro, que não can-
sou de surpreender o mundo com sua 
genialidade.
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J á faz um tempo, as férias de verão se transformaram em um paradoxal pe-
ríodo de stress para muita gente. Quem está com crianças em casa não sabe 
muito bem o que fazer com elas e acaba se sentindo como numa gincana, 

com a missão de apresentar à prole um novo entretenimento a cada dia. Já quem 
viaja, enfrenta o périplo de estradas e aeroportos em caos, passagens aéreas com 
preços estratosféricos, disputa por hospedagens e restaurantes. Assim, piscinas e 
praias estão sempre superlotadas, as fi las para o cinema parecem impensáveis. E, 
em casa ou a passeio, pais veem o dinheiro escoar do bolso como se ali houvesse 
algum tipo de dreno invisível e permanente – um dreno ainda mais acelerado 
do que o conta-gotas dos dias. Já vi inclusive quem voltasse ao trabalho cheio de 
saudade, dizendo que precisava mesmo tirar “férias das férias”.

Verdade é que, nesses dias espremidos entre novembro e o Carnaval, pais e fi lhos 
experimentam a mesma ansiedade, de querer aproveitar todo o tempo disponível 
em atividades de lazer – e, assim, acabamos fazendo de tudo, menos fi car à toa. 
Mas quem disse que não há lazer em uma rede na varanda? Em um livro de aven-
tura na espreguiçadeira? Em um cochilo debaixo da árvore depois do almoço? E o 
que aconteceu com as brincadeiras no quintal, com as paqueras debaixo do bloco? 
Por que a gente já não recorre aos deliciosos banhos de mangueira, às barracas de 
lençol montadas na sala, aos picolés de suco de manga feitos no congelador? Será 
que estamos – crianças e adultos – desaprendendo a jogar o lúdico jogo dos afetos, 
a brincadeira essencial de reinventar nossa própria rotina?

Pois esta coluna é uma declaração de princípios: às férias o que é das férias! Isto 
inclui risos sem motivo, longos abraços, sonecas a qualquer hora, telefones celula-
res desligados. Inclui ainda eventuais banhos de chuva, jogo de bola na rua, todo 
mundo junto na cozinha, histórias do tempo dos avós, vento no rosto.

E o resto, só se der. Se for pra curtir um dia descompromissado no clube, ótimo. Se 
for pra saborear uma sessão matinê – no cinema ou na televisão – maravilha. Afi -
nal, férias são todas as ações que nos lembrem o privilégio de estarmos vivos, com 
saúde, e junto de quem amamos. No mais, abaixo a obrigação do lazer (quer coisa 
mais estranha do que uma cobrança dessas?!) e viva o presente! Presente, diga-se 
de passagem, é palavra gostosa, com signifi cado que varia conforme o tempero, 
mas que de todo jeito serve para expressar o verão. Já o “viva” da frase, esse pode 
ser interpretado como simples celebração ou verbo imperativo... ou melhor, deixa 
pra lá. Pra que pensar nisso durante as férias? Ah, vidão. 

Às férias o que é das férias,
e adeus ao que é demais

Verdade é que, 

nesses dias 

espremidos entre 

novembro e o 

Carnaval, pais e 

fi lhos experimentam 

a mesma ansiedade, 

de querer aproveitar 

todo o tempo 

disponível em 

atividades de lazer – 

e, assim, acabamos 

fazendo de tudo, 

menos fi car à toa”
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A higiene pessoal previne a ocorrência de várias doenças. O simples ato de 
lavar as mãos antes das refeições, por exemplo, pode diminuir o risco de con-
tração de vermes, bactérias e vírus que causam diarreia, gripe ou resfriado. 

O Iate Clube de Brasília reforça a importância dos hábitos de limpeza e colabora 
para que as ações sejam frequentes na vida dos associados. Em diversos pontos da 
nossa instituição, higienizadores com álcool em gel para as mãos estão disponíveis. 
Além disso, os vestiários contam com fi o dental e secador de cabelos à disposição dos 
frequentadores.

Na Academia, são fornecidas toalhas e produtos para higienização dos aparelhos 
para uso dos malhadores. 

Previna-se
contra doenças
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Quer um 2013 bem próspero
para a sua empresa:
Acerte no alvo
com a Supermidia.

Os bons resultados nas vendas dos nossos
clientes se tornaram nossos maiores prêmios.
Venha fazer parte deste time de sucesso.

com a Supermidia.

Os bons resultados nas vendas dos nossos
clientes se tornaram nossos maiores prêmios.
Venha fazer parte deste time de sucesso.

Quer um 2013 bem próspero
para a sua empresa:
Acerte no alvo
com a Supermidia.com a Supermidia.

Viemos da logística, das ruas, do contato humano. Nascemos 
sim, com um pan�eto nas mãos. Fomos crescendo e sendo

mais exigidos. Passamos a fazer promoção, repensar o 
marketing direto e, com isso, perseguir os resultados

difíceis  aos modos convencionais

(61) 3201-0409



@pier21brasilia
facebook.com/pier21Todos os dias: Piscina de bolinhas e

pula-pula de 12h30 às 20h30.

12 à 27 de janeiro

divertidas

Dia 12
Dia 13

Dia 19 Dia 20 Dia 26
Dia 27

16:00 - As aventuras 
de Júlia e Bia

16:00 - Onde estão
minhas pintinhas? 16:00 - O dono da 

bola
16:00 - O aniversário 
de Emília

18:00 - A tartaruga 
e a lebre

16:00 - Quem vai se
casar com a princesa
Sabidinha?

18:00 - A cigarra e a
formiga

18:00 - Chapeuzinho
vermelho

16:00 - O sapo que
queria ser rei

18:00 - A formiguinha

preguiçosa

18:00 - A bruxinha
diferente18:00 - O lobo e a  

ovelha

Teatrinho com a  Cia Três Amiguinhos


