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

101,5M² e 203M²
BANGALÔS DE

PRIVATIVOS

163M² e 81M²
BLOCOS DE

PRIVATIVOS

Bar tropical | Restaurante | Piscina resort | Tenda zen | Sauna | Fitness
 Solarium | Quadra de tênis | Quadra poliesportiva | E MUITO MAIS.



INVESTIMENTO E LAZER ESTÁ NO CEARÁ.
A MELHOR OPORTUNIDADE DE

C O M P L E X O  A Q U I R A Z  R I V I E R A  |  A Q U I R A Z - C E

W W W. C O N S T R U T O R A M A N H A T T A N . C O M . B R

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

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

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

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

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

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

INFORMAÇÕES: (61) 3033.3429

VISITE
APARTAMENTOS
DECORADOS.

CRECI:17855

ENTREGA EM 2014
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Trabalho de qualidade 
Tenho notado uma constante evolução 
da Revista Iate. Gostaria de parabeni-
zar os responsáveis pela qualidade e alto 
padrão das últimas edições. Nosso Clube 
realmente merece uma publicação tão 
especial.

Paulo Silva

Incentivo aos atletas
Eu acompanho todas as edições da Revista e acho que está cada vez me-
lhor. É importante o destaque que é dado aos atletas do Clube, pois isso é 
uma forma de incentivo. 

Maria Lúcia Rios

Alto nível de 
excelência
A Revista Iate com 
certeza segue o nível de 
excelência do Clube. 
Tenho prazer em ler as 
matérias com as con-
quistas dos atletas e ver 
fotos dos eventos.

Cláudia Ferreira

Conteúdo esclarecedor
Nossa Revista cumpre a importante missão de deixar registrado os princi-
pais eventos do Clube, além de trazer matérias que esclarecem os projetos 
de gestão do Iate. É um trabalho muito bom.

Paulo Souza

Cuidado com os detalhes
Gosto muito da Revista Iate porque aborda 
diversos assuntos. As matérias com dicas de 
saúde e beleza são minhas favoritas. Além 
disso, percebo o cuidado que a equipe tem 
em escolher cada tema.

Amália Rodrigues 
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Mario Sergio da Costa Ramos
comodoro@iatebsb.com.br

DIRETORCONSELHO FUNDADORES

HONORÁRIOS

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

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

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

EX-COMODOROS

Comodoro
Mario Sergio da Costa Ramos

1º Vice-Comodoro
Maurílio Santinello

2º Vice-Comodoro
Newton Ferreira da Silva Marques

DIRETORES

Administrativo e Recursos 
Humanos
André Ruelli

Cultural
Raul Prates Pinheiro Filho

Engenharia
Gustavo M. Salomon de Faria

Esportes Coletivos
Ubirajane Andrade

Esportes Individuais
Antônio Augusto P. Pinheiro

Esportes Náuticos
Márcio Rodovalho

Financeiro
Paulo Sérgio Costa Correia

Jurídico
João Francisco Sobrinho

Médico
Vicente Augusto G. Coelho

Operações e Logística
Alvaro Veiga

Patrimônio e Suprimentos
José Luís R. Gurgel de Sousa

Secretário
Denisar Silva de Medeiros

Social
Maria Auxiliadora Calandrini Tuma

VICE-DIRETORES 

Academia
Alexandre Carlos Ferreira da Silva

Administrativo de Academia
Halmélio Alves Sobral Neto

Atletismo
Washington Luiz da Silva

Engenharia
Daniel Cardoso Danna

Esportes Aquáticos
Hélio Fernando Siqueira Celidonio

Futebol
Cleber Guedes de Lima

Futevôlei
André de Azevedo Machado

Jogos de Cartas
Denisar Silva de Medeiros

Jurídico
Bruno Bittar

Memorial
Ana Marly de M. Rodrigues

Motor
Carlos Henrique Simões Ayres

Patinação
Suzana Moreira

Peteca
Sebastião Marques Alonso 
Gonzales

Polo Aquático
Daniel Cardoso Miziara

Sauna e Churrasqueiras
Gastão de Bem

Sinuca
João Carlos de Oliveira

Social
Luiz Humberto Ferreira Carneiro

Squash
Paulo Pessoa Guerra Neto 

Tênis
Claudio Ramos de Oliveira

Voleibol
Sandra Mara Fidelis

Windsurf
Paulo Vanzeto

Presidente do Emiate
Maria Emília Rodrigues

Ouvidor-Geral
José Olímpio Filho

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

Ciate - Presidente
Pedro Gualberto Timóteo César

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

P ensei em várias formas de iniciar este texto e de-
cidi que a melhor delas seria assim mesmo, com 
uma saudação bem informal. Afi nal, a intenção 

não é fazer um discurso para desconhecidos e sim passar 
uma mensagem de agradecimento, simples e carinhosa, 
a essa grande família que conheci no Iate Clube de Brasí-
lia. Pois bem, sei que o mês de dezembro ainda está longe 
e que faltam muitos dias para a virada do ano. Contu-
do, o clima que me contagia é o de retrospectiva. Quase 
quatro anos se passaram e, com muito orgulho, estamos 
chegando ao fi nal de um mandato repleto de conquistas.

O Iate sempre foi referência na capital federal, mas, ao fi -
nal dessa gestão, não tenho medo de afi rmar que ele está 
ainda melhor. É recompensador colher os frutos de um 

trabalho sério, desempenhado com muita dedica-
ção e esforço. O nosso grande troféu não poderia 
ser outro senão o crescimento e a evolução de 
cada um dos setores do Clube. 

Há quatro anos, quando aceitamos o desafi o 
de administrar o melhor centro de lazer da ci-

dade, fi rmamos o propósito de trabalhar em 
busca de três objetivos: modernização, pro-
fi ssionalismo e transparência. Esses foram 
os pilares que nortearam nossa gestão e, 
felizmente, as metas foram alcançadas. 

Uma preocupação constante da Comodo-
ria foi em relação à qualidade dos serviços 
prestados pelo Iate. Investimos pesado na 
capacitação de nosso quadro funcional, 
escolhemos diretores experientes e com 
formações profi ssionais que evoluíssem 
cada setor do Clube. Na área de obras, 
diversos projetos foram realizados e hoje 

o sócio pode caminhar por instalações modernas, com 
todo conforto e segurança. O resultado de tudo isso é a 
satisfação do quadro social, nosso maior patrimônio, cada 
vez mais em alta.

Não posso deixar de mencionar uma das mais impor-
tantes medidas tomada por esta administração, que foi 
a criação do Portal da Transparência, disponível em www.
iatebsb.com.br. A ferramenta, juntamente com outras 
ações, faz parte de uma política rigorosa de publicida-
de total das atividades realizadas no Clube. Acreditamos 
que a divulgação dos atos de gestão não é somente dever 
da Diretoria, mas também um direito de cada associado. 

E, como eu disse no início, o clima é de retrospectiva. En-
tão, nesta edição, a equipe de comunicação fez uma repor-
tagem especial sobre as principais realizações da gestão. O 
resultado é gratifi cante, pois não foram poucas as melho-
rias que realizamos no Clube. 

Para fi nalizar, gostaria de agradecer a todos aqueles que 
nos deram uma oportunidade de representar esta respei-
tada instituição. Agradeço também aos conselheiros, dire-
tores, ex-comodoros e funcionários que me apoiaram e es-
tiveram ao meu lado ajudando a superar os desafi os, que 
foram muitos, mas não o sufi ciente para nos desanimar. 
Sei que nessa trajetória houve acertos e também alguns 
erros, mas acredito que o saldo fi nal foi positivo. Por isso, a 
sensação é de dever cumprido.

trabalho sério, desempenhado com muita dedica-
ção e esforço. O nosso grande troféu não poderia 
ser outro senão o crescimento e a evolução de 
cada um dos setores do Clube. 

Há quatro anos, quando aceitamos o desafi o 
de administrar o melhor centro de lazer da ci-

dade, fi rmamos o propósito de trabalhar em 
busca de três objetivos: modernização, pro-
fi ssionalismo e transparência. Esses foram 
os pilares que nortearam nossa gestão e, 
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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); e Murilo Santos Lobato (Integrante Suplente).

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

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

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

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

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

CONSELHEIROS EFETIVOS
Alberto Godoy Garcia Coelho, Álvaro José Lindoso Vei-
ga, Ana Marly de Melo Rodrigues, André de Azevedo 
Machado, André Ruelli, Antônio Augusto Pinto Pinhei-
ro, Cláudio Teixeira Gontijo, Daniel Carsalade Queiro-
ga, Dennis Luiz Albuquerque de Seixas, Everaldo Maia, 
Fernando Pessoa Guerra, Geraldo Brindeiro, Henrique 
Samuel Ponte Alencar, Hudson Pereira de Souza, Jere-
mias Cezar Júnior, José Agamenon de Andrade Lima, 
José Olímpio Filho, Josias Ferreira Leite Júnior, Julien 
Machado da Silva Dutra, Júlio Cesar Itacaramby, Le-
andro de Oliveira, Lucas de Oliva Antunes, Luciano 

Gonçalves de Souza Carvalho, Luiz André Almeida 
Reis, Luiz Antônio Cruvinel Gordo, Marcus José Reis 
Câmara, Maria Emília Rodrigues da Cunha Viana, 
Mauro Diniz Brumana, Murilo Santos Lobato, Paulo 
Sérgio Costa Correia, Paulo Sérgio Holanda de Araú-
jo, Ronei Souza de Machado, Sérgio Roberto Muller, 
Silvério Francisco de O. Rosenthal, Vilma Del Lama, 
Vilmar Amaral de Oliveira, Virgínia Maria Jorge, Ubi-
rajane Andrade, Vitório Augusto de Fernandes Melo 
e Yordan Cirilo.

SUPLENTES DE CONSELHEIRO
Mário Oswaldo Gomes da Silva, Gastão de Bem, Valter 
José Coser, Dorival Alves de Sousa, Vicente Augusto 
Goncalves Coelho, Halmélio Alves Sobral Neto, Pedro 
Lício Gomide e Gustavo de Arantes Pereira.

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

EX-PRESIDENTES DO CONSELHO DELIBERATIVO

DELIBERATIVOCONSELHO

C aríssimos amigos sócios e sócias do Iate Clube de Brasília. 
O Conselho Deliberativo realizou em 13 de agosto Reu-
nião Ordinária na qual foi aprovado, por unanimidade, 

o Relatório de Atividades do Conselho Diretor, inclusive quanto 
aos investimentos previstos e executados, referentes ao 1º Semestre 
de 2013. Na mesma Reunião foram aprovadas as Normas e Instru-
ções Disciplinadoras do Processo Eleitoral para o biênio 2013/2015. 
Houve ainda Reunião Extraordinária na qual o Plenário aprovou, 
por unanimidade, a celebração de convênio para intercâmbio so-
cial com o Clube dos Marimbás/RJ, a ser fi rmado com o Iate Clube 
de Brasília, proposto pelo Conselho Diretor.

As Eleições Gerais para a Comodoria e para o Conselho Delibe-
rativo serão realizadas no dia 8 de outubro de 2013, quando será 
instalada a Assembléia Geral a partir das 9 horas, tendo início 
o processo de votação às 11 horas estendendo-se até às 21 ho-
ras. O processo eleitoral iniciou-se com a publicação do Edital 
de Convocação no Jornal do Iate, publicado em 17 de agosto, 
republicado no Correio Braziliense, tendo a Comissão Eleitoral a 
incumbência de acompanhar, observar e fazer cumprir as dispo-
sições estatutárias, normas e instruções disciplinadoras do referi-
do processo, aprovadas pelo Conselho Deliberativo.

A Comodoria, juntamente com o Conselho Diretor, deve exercer 
plenamente a administração superior em todos os seus aspectos, 
nas diversas áreas de atuação, adotando e implementando medi-
das administrativas, com o auxílio dos funcionários de cada setor 
e promovendo, se necessário, a  contratação de serviços de tercei-
ros. O Conselho Deliberativo, como órgão de representação cole-
tiva do quadro social, exerce funções legislativas e fi scalizadoras, 
como as de propor, revisar e aprovar regulamentos e normas; 
deliberar anualmente sobre o orçamento do Clube, sua execução 
e eventuais alterações; sobre as contribuições fi xas, variáveis e 
preços, que devem vigorar em cada exercício; sobre o valor dos tí-
tulos patrimoniais e condições de venda; e sobre as contas anuais 
da Comodoria e do Conselho Diretor.

A Comodoria e o Conselho Deliberativo têm, pois, grandiosa mis-
são e devem cumpri-la  plenamente, com dedicação e trabalho, em 

conformidade com o Estatuto e as demais normas regimentais 
e regulamentares, zelando pelo patrimônio do Iate e promoven-
do o bem-estar e a felicidade da família iatista.

O nosso querido Iate é hoje, no 53º aniversário de sua Fun-
dação, considerado um dos melhores clubes do País. Tal re-
conhecimento é fruto do empenho no sentido de preservar 
e ampliar para as presentes e futuras gerações a excelência 
do nosso Clube, a qualidade superior dos serviços no campo 
social, esportivo, cultural e de lazer, e a otimização do espaço 
físico e do verde, em condições saudáveis para a convivência 
harmoniosa e feliz dos associados e seus dependentes.

As eleições no Iate tem sido, tradicionalmente, desde a sua 
Fundação, exemplo de eleições livres e democráticas. Convi-
do, assim, os nossos queridos sócios e sócias a participarem 
efetivamente do processo eleitoral e a votarem no dia das 
eleições, direitos assegurados no Estatuto do Clube (art.29, 
I e III).

O Iate – como sempre digo - é lugar dos associados e de 
suas famílias e oferece inúmeras oportunidades para 
exercerem o direito de serem felizes. Cumprimento, 
assim, os nossos estimados sócios e sócias, e os convi-
do a sorrirem mais uma vez e, com muita alegria, a 
usufruírem dos benefícios de pertencerem ao quadro 
social deste nosso magnífi co Clube – emblemático 
como Brasília - sua “sala de visitas”, nas famo-
sas palavras do saudoso Presidente JK, patrono 
do Iate. Meu cordial abraço.

Geraldo Brindeiro
conselhodeliberativo@iatebsb.com.br

eleições, direitos assegurados no Estatuto do Clube (art.29, 
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A PATINAÇÃO ARTÍSTICA, UM DOS ESPORTES QUE MAIS TROUXE 

MEDALHAS PARA A NOSSA INSTITUIÇÃO, TAMBÉM É UMA DAS 

MODALIDADES MAIS TRADICIONAIS DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA. 

ATUALMENTE, 220 ALUNAS ESTÃO MATRICULADAS NA ESCOLINHA DE 

PATINAÇÃO. AS ATLETAS DO IATE SÃO DESTAQUE EM COMPETIÇÕES REALIZADAS 

NO BRASIL E EM OUTROS PAÍSES. SOB O COMANDO DA SÓCIA SUZANA MOREIRA 

DA SILVA CAMPOS, VICE-DIRETORA DE PATINAÇÃO, A ÁREA GANHOU AINDA 

MAIS ESPAÇO E TÍTULOS NOS ÚLTIMOS ANOS.

ALÉM DISSO, NOSSA EQUIPE É SINÔNIMO DE SUPERAÇÃO. DEVIDO À INTERDIÇÃO 

DO GINÁSIO DE ESPORTES, EM DEZEMBRO DE 2011, AS PATINADORAS FICARAM 

SEM LOCAL ADEQUADO PARA OS TREINOS. MAS, APESAR DAS DIFICULDADES, 

DEMONSTRARAM MUITA GARRA E A “PAIXÃO PELOS PATINS” FALOU MAIS 

ALTO. PROVA DISSO SÃO OS EXPRESSIVOS RESULTADOS CONQUISTADOS DESDE 

O INÍCIO DO ANO PASSADO.

MÃE ORGULHOSA DE DUAS FILHAS, CAROLINA E FLÁVIA, SUZANA CAMPOS É 

CASADA COM ARMANDO PAMPLONA E FREQUENTA O IATE DESDE A INFÂNCIA. 

ENTRE OUTROS ASSUNTOS, A VICE-DIRETORA ADIANTA QUE, EM BREVE, NOSSAS 

PATINADORAS TERÃO UM DOS MELHORES ESPAÇOS PARA A PRÁTICA DA 

MODALIDADE NO DISTRITO FEDERAL.

PATINAÇÃO,
um esporte de ouro
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Revista Iate – Nos últimos meses, 
nossas patinadoras venceram 
diversas adversidades e coloca-
ram o Iate Clube de Brasília en-
tre as melhores equipes de pati-
nação do país. Como a senhora 
avalia a superação, entusiasmo 
e disposição das nossas atletas?

Suzana Moreira da Silva Cam-
pos – Realmente tivemos alguns 
imprevistos que atrapalharam as ati-
vidades da Patinação. Com a interdi-
ção do Ginásio de Esportes, as alunas 
ficaram sem um lugar para a prática 
da modalidade. As aulas foram sus-
pensas até que pudéssemos encontrar 
uma solução. Mas tínhamos toda 
uma equipe de atletas profissionais 
que competem nas categorias nacio-
nais e internacionais que não podia 

parar de treinar. Em uma ação con-
junta de pais, Diretoria e Comodoria, 
conseguimos um espaço emprestado 
para que nossas atletas dessem con-
tinuidade aos treinamentos. Em pa-
ralelo, providenciamos a compra da 
cobertura da Quadra Poliesportiva 
para voltarmos a atender todas as 
crianças da Escolinha de Patinação. 
Fizemos reforma no piso, instalamos 
proteções nas laterais e nas colunas 
de sustentação da estrutura. Esta foi 
uma solução provisória até o término 
da obra do novo espaço da modali-
dade.

Mesmo com todas as dificuldades, a 
disposição para os treinos e o espíri-
to de equipe permaneceram intactos. 
Quando falo em equipe, refiro-me às 
atletas, aos pais, professores e funcio-

nários, que durante todo esse tempo 
não mediram esforços para que a 
patinação do Iate continuasse sen-
do referência em Brasília e no Brasil. 
Tivemos resultados excelentes nas 
competições regionais e nacionais. 
Em 2013, o Iate conquistou muitas 
medalhas: 

Campeonato Brasiliense (18 
atletas)

•	 35 de ouro

•	 8 de prata

•	 3 de bronze

Campeonato Brasileiro (12 
atletas)

•	 3 de ouro

•	 4 de prata

•	 10 de bronze

Cinco atletas do Iate foram convoca-
das para o Campeonato Sul-Ameri-
cano que acontecerá em outubro, no 
Chile.

No Campeonato Brasileiro de Estre-
antes de 2012 levamos três atletas e 
neste ano teremos 15 atletas.

Revista Iate – Qual o balanço a 
senhora faz da sua atuação à 
frente da Vice-Diretoria de Pati-
nação?

Suzana Moreira da Silva Cam-
pos – Estou envolvida na Patina-
ção desde 2007. Primeiro como mãe 
de patinadoras e, de 2011 para cá, 
como vice-diretora. Cada pessoa que 
passou pela Patinação teve uma par-
cela de contribuição para o sucesso 
que ela é hoje no Clube. Ninguém 
constrói sozinho! Todos os dirigentes 
da área se preocuparam em fazer o 
melhor para o crescimento e estabili-
dade da modalidade. Houve contra-
tação de profissionais de qualidade, 
organização do setor, contratação 
de técnicos conhecidos dentro e fora 
do país para realização de clínicas 
de treinamento. No início de 2011 
os pais se organizaram e criaram o 
que chamamos de CPPA (Comissão 
de Pais da Patinação Artística). A Pa-
tinação precisava ser ouvida e suas 
necessidades serem atendidas. Nossos 
filhos não tinham representação su-
ficiente como os grandes esportes do 
Clube – tênis, peteca e náutica.

Quando assumi a Vice-Diretoria de 
Patinação, no final de 2011, cheguei 
com o intuito de agregar valores e dar 
continuidade ao trabalho que vinha 
sendo feito. Foi fundamental o apoio 

“Mesmo com todas as 
dificuldades, a disposição para 

os treinos e o espírito de equipe 
permaneceram intactos. Quando 

falo em equipe, refiro-me às 
atletas, aos pais, professores 
e funcionários, que durante 

todo esse tempo não mediram 
esforços para que a patinação do 
Iate continuasse sendo referência 

em Brasília e no Brasil”
Suzana Moreira da Silva Campos
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“A prática da patinação 
artística cresceu 

rapidamente no Iate 
Clube de Brasília. 

Atendemos mais de 
200 alunos, desde o 

iniciante até os níveis 
de competição nacional 

e internacional. 
A procura pela 

modalidade esportiva 
é tão grande que foi 

necessária a criação de 
um espaço exclusivo”

que recebi do comodoro Mario Sergio da Costa Ramos. Na 
medida do possível, tudo que pedi foi prontamente autoriza-
do. Foram grandes conquistas nesse período:

•	 Reforma e cobertura da Quadra Poliesportiva.

•	 Clínica com os técnicos Kadu e Juan.

•	 Amostra Coreográfica.

•	 Bazar da Patinação.

•	 Contratação de novos professores.

•	 Confecção de novos uniformes para a Escolinha.

•	 Confecção de uniformes de gala para competições.

•	 Clínica com a técnica Bruna Santos.

•	 Treinamento com o técnico Eduardo Gravina para as 
alunas do básico, pré-equipe e equipe.

•	 Construção do espaço exclusivo da Patinação, que 
está em fase de acabamento.

Revista Iate –  E são quais os principais projetos 
para este segundo semestre?

Suzana Moreira da Silva Campos – Nosso planeja-
mento até o fim do ano inclui:

•	 Dar continuidade ao projeto do Espaço da Patinação. 
Temos que finalizar o espaço onde funcionará a par-
te administrativa, sala de professores e coordenação, 
sala de alongamento e aula sem patins, recepção e 
sala de reuniões.

•	 Contratação de mais profissionais.

•	 Após a inauguração do novo espaço, criação de novas 
turmas para atender à lista de espera.

•	 Fortalecimento da Comissão de Pais.

•	 Realização do Show de Fim de Ano.

Revista Iate – O tradicional Show de Fim de Ano da 
Patinação é um dos eventos mais encantadores do 
Iate Clube de Brasília. A senhora poderia adiantar 
algum detalhe do evento que está sendo preparado 
para este ano?

Suzana Moreira da Silva Campos – O que posso 
adiantar é que o tema já foi decidido e começamos a or-
ganizar o evento. As professoras já estão trabalhando nas 
coreografias, cenários e figurinos.

Este ano, ainda não teremos o Ginásio de Esportes para 
o Show de Fim de Ano. Estamos em contato com alguns 
lugares para definição do local.

Revista Iate – Podemos afirmar que este novo espa-
ço será um dos melhores para a prática da modali-
dade no Distrito Federal?

Suzana Moreira da Silva Campos – Sem dúvida. A 
prática da patinação artística cresceu rapidamente no 
Iate Clube de Brasília. Atendemos mais de 200 alunos, 
desde o iniciante até os níveis de competição nacional 
e internacional. A procura pela modalidade esportiva 
é tão grande que foi necessária a criação de um espaço 
exclusivo. Hoje dividimos a quadra poliesportiva com os 
demais esportes e com o Centro de Atividades Educacio-
nais do Iate (Ciate). Apesar de utilizarmos o maior tempo 
da quadra, não conseguimos atender à demanda. Temos 
uma lista de espera que pretendemos “zerar” com a inau-
guração do Rink de Patinação. Isso será feito em etapas e 
com planejamento. Novas turmas serão criadas e haverá 

Suzana Moreira da Silva Campos

necessidade de alteração de alguns horários, mas comu-
nicaremos com antecedência para que os pais e alunos 
possam se organizar.

O novo espaço da Patinação está previsto para ser entre-
gue em outubro.



Nas práticas de esportes ao ar livre, 

quem tem que ficar cansado é você 

e não sua visão.

RT: Dr. Renato Braz Dias - CRM: 9647



Nas práticas esportivas ao ar livre, use sempre óculos de sol 
adequados, para a proteção contra os raios UV. E agende visitas 
periódicas ao oftalmologista.

É por entender a importância da saúde dos seus olhos que o 
INOB tornou-se referência em procedimentos oftalmológicos 
em Brasília. Aqui você encontra qualidade de atendimento, 
equipamentos de alta tecnologia,  médicos altamente qualificados 
e um moderno centro cirúrgico.

inob.com.br

SHLS 716 - Centro Clínico Sul 
Torre II - Térreo  • (61) 3298.6060
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B uscar a felicidade mesmo diante de 
limitações sérias, que poderiam com-
prometer as expectativas de qual-

quer pessoa. Esse é um desafi o que poucos 
conseguem superar, pois em nosso país mui-
to pouco é feito para aqueles que possuem 
necessidades especiais. Mesmo com esse ce-
nário nada animador, ainda encontramos 
em alguns lugares as condições perfeitas 
para atender a esse grupo. 

Um bom exemplo é o Iate Clube de Brasília. Nes-
se espaço privilegiado de natureza, existem várias 
pessoas que conseguiram ultrapassar essa barreira 
e hoje vivem com muita qualidade. A preocupação 

Nos últimos meses, 
Diretoria ampliou 

os locais adaptados 
às pessoas com 

necessidades especiais

Investimento em 
acessibilidade

com o bem-estar dos associados com neces-
sidades especiais é uma marca registrada 
da atual Comodoria. Nos últimos meses, a 
administração investiu em acessibilidade e 
o resultado desse trabalho pode ser visto em 
vários cantos da nossa instituição.

Mais de 50 pontos de acesso foram constru-
ídos. Desde rampas adaptadas até os ele-

vadores para a prática esportiva, muita coisa foi 
feita para receber com dignidade as pessoas que 
visitam o Iate e que, de alguma forma, precisam 
de um atendimento diferenciado. O trabalho rende 
bons frutos ao Clube, que a cada dia presencia uma 
história de sucesso.  
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Um dos casos mais emblemáticos vem das 
piscinas. Maria Inês Almeida, carioca de Ni-
terói e sócia do Iate há mais de 20 anos, em 
razão de uma doença degenerativa, frequenta 
o Clube em busca de tratamento adequado. 
“Eu tenho problema de artrose no meu corpo 
inteiro e preciso que a água esteja aquecida. 
Do contrário, sinto muitas dores. Se não fosse 
a piscina, que eu faço todos os dias no Iate, 
teria de fazer cirurgia para colocação de pró-
tese. Sei que um dia terei de passar por isso, 
mas as atividades na piscina me ajudam a 
retardar o processo”, explica. 

Sobre a colocação de um elevador na Piscina 
Semiolímpica II, Maria Inês foi direta. “Acho 
que a iniciativa foi excelente. Quando vi o ele-

vador achei uma maravilha. O Iate incentiva 
as pessoas a enfrentarem o problema de fren-
te. Os próprios funcionários ajudam muito. 
Acho que esse é o melhor Clube para quem 
tem necessidades especiais”, relata.  

“Nos próximos meses, continuaremos inves-
tindo em acessibilidade, pois além de cumprir 
com as exigências do poder público, contri-
buímos para a qualidade de vida de muitos 
sócios que encontram em nossa instituição o 
ambiente ideal para seu lazer”, destaca o co-
modoro Mario Sergio da Costa Ramos.

•	 Acesse www.iatebsb.com.br e veja o mapa 
completo da acessibilidade no Iate Clube 
de Brasília.

EXEMPLO DE SUPERAÇÃO
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O Iate Clube de Brasília é um 
lugar onde a diversão está 
sempre presente. E não se 

trata apenas de lazer para adultos 
e adolescentes. Neste espaço que 
a cada ano se renova, as crianças 
também recebem atenção especial. 
Em nossas instalações, existem 
muitos locais destinados à garota-
da. Temos um complexo aquático 
excepcional, o Ciate, uma ampla 
área verde, quadras esportivas e, 
é claro, parquinhos infantis. E por 
falar em parquinhos, a Comodo-
ria está empenhada em garantir o 
conforto e a segurança desses espa-
ços e por isso viu com bons olhos a 
ideia de modernização dessas áre-

Modernização 
na área infantil
Associada realiza trabalho para 
melhorar parquinhos do Clube

as. Apresentado pela sócia Luciana 
de Andrade, o projeto tem o objeti-
vo de tornar os playgrounds do Iate 
exemplos para o Distrito Federal. 

Sócia do Iate desde criança, Lu-
ciana morou quatro anos na Aus-
trália com o filho e frequentou 
parquinhos públicos. De volta ao 
Brasil, notou o contraste que ha-
via entre os dois países quando se 
tratava de espaços reservados às 
crianças. “Quando voltamos para 
o Brasil percebemos a falta de cui-
dado com os parquinhos. Apesar 
de haver parquinhos na maioria 
das superquadras do Plano Pilo-
to, quase nenhum apresentava 

condições de uso. O melhor lugar 
que encontramos para levar nosso 
filho para se divertir com seguran-
ça foi o Iate. Desse choque cultural 
surgiu a vontade de transformar 
essa realidade. Resolvi estudar as 
normas. Fiquei por dentro das no-
vas leis que foram aprovadas este 
ano e cheguei à conclusão de que 
no Clube, apesar de todo o cuida-
do existente com os equipamentos 
de recreação infantil, ainda há 
melhorias a serem feitas”, avalia. 
Para ela, além da adequação às 
novas normas, também é impor-
tante uma pequena reforma nos 
equipamentos, para dar mais con-
forto a quem frequenta o local.

O projeto no Iate é seu primeiro, mas 
Luciana já pensa em conquistas 
maiores. Não satisfeita com parqui-
nhos de qualidade apenas no Clube, 
ela luta por melhorias no playground 
de sua quadra. “Nem todas as crian-
ças podem brincar no Iate. Por isso, 
pretendo levar melhorias também 
aos parquinhos de outros clubes, es-
colas e restaurantes para que toda a 
meninada possa ter um lugar seguro 
para se divertir”, explicou.

QUATRO MESES 
DE TRABALHO

De acordo com Luciana, o proje-
to de restauração dos parquinhos 
do Iate teve início em maio. De lá 
pra cá, foram entregues relatórios 
mensais à Diretoria a respeito do 
que foi feito e do que ainda precisa 
ser melhorado nos parquinhos do 
Clube. A ideia é fazer um trabalho 
contínuo, sem data de conclusão, 
a fim de melhorar cada vez mais 
esses espaços e evitar o risco de aci-
dentes por falta de manutenção. 

“O Iate Clube de Brasília agradece 
o trabalho desenvolvido por Lucia-
na. Esperamos que seu esforço pos-
sa trazer benefícios às crianças que 
utilizam as instalações de nossos 
parquinhos”, conclui o comodoro 
Mario Sergio da Costa Ramos.



n
o
s
s
o
lp
o
n
to
co

m

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

IATE CLUBE PROMOÇÃO VIP

Pizza Carcioffi i Parma

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

A melhor pizza de Brasília
te espera aqui!
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E m 26 de agosto de 2011 
comemorei a chegada dos 
meus sessenta anos. Foi um 

momento muito especial, oportu-
nidade em que parei para fazer 
uma reflexão e pude concluir: fo-
ram sessenta anos de estrada e, 
como escrevi à época, nestes ses-
senta anos, ora curtindo a linda 
paisagem, ora tendo que desviar 
de buracos, hora dando uma pa-
radinha para descansar... Houve 
também momentos muito árdu-
os com troca de pneus! Mas, em 
todo o percurso da estrada, eu 
pude contar com pessoas muito 
especiais que comigo se alegra-
ram e riram quando a estrada es-
teve tranquila, mas também me 
apoiaram e deram força, quando 
ela esteve esburacada. Assim a 
viagem se tornou menos cansa-
tiva.

Nestes sessenta anos da minha 
estrada, mais de um terço os vivi 
no Iate. Foram momentos muito 
tranquilos, com estrada sempre 
muito boa. Pude conhecer pessoas 
especiais e fazer grandes amigos. 

O Iate, segundo o nosso saudoso 
Juscelino Kubitschek, é “a sala de 
visitas da nova metrópole”. Com 
certeza ele já previa o aconchego 
familiar e social que o nosso Clu-
be proporcionaria a nós sócios. 

Costumo dizer que o Iate é “o 
quintal da nossa casa”. Não exis-
te melhor local, nesta cidade. O 
contato com a natureza, o espor-
te, o lazer, a academia, enfim, 
onde estivermos sabemos que a 
alegria e o bem-estar lá nos espe-
ra. É lá o meu refúgio, onde en-

dia torná-lo mais agradável e 
confortável ao sócio. E assim deve 
ser a missão de quem está à fren-
te desta “sala de visitas”. Além 
do profissionalismo, o cuidado 
com o nosso Clube, para que ele 
sempre acolha a nós, nossos fa-
miliares e amigos com a melhor 
infraestrutura que pode nos pro-
porcionar.

Os meus votos são que a “nossa 
sala de visitas” possa sempre es-
tar nas mãos de bons anfitriões 
que saibam administrar com lou-
vor, receber e acolher todos aque-
les que amam o Iate, que o tem 
como sua segunda casa. Espero 
que venham mais sessenta anos 
de vida pela frente e que eu possa 
vivenciar as belezas e transfor-
mações desse lugar que sempre 
foi tão especial para mim. Viva 
o Iate Clube de Brasília: a nossa 
sala de visitas.

contro os meus amigos, jogo tênis 
e brindo ao melhor da vida.

Temos conseguido a felicidade 
de, ao longo destes seus 53 anos, 
contar o Iate com vários como-
doros e colaboradores sérios e de-
dicados ao Clube, de forma que 
tivemos sempre a felicidade de 
profissionais muito competentes 
dedicando o seu precioso tempo 
a administrá-lo. Foram brilhan-
tes administradores que por aqui 
passaram, com as suas colabora-
ções e sempre visando o bem do 
Clube. Eventual falha, com certe-
za, mas isto só é possível a quem 
realiza ou ao menos tenta reali-
zar. São bem maiores os acertos e 
o resultado aí está: o belo Clube 
que temos. Neste momento, te-
mos a gestão do comodoro Mario 
Sergio da Costa Ramos, a quem 
percebemos o seu empenho pelo 
Clube, tentando também a cada 

POR LUIZ NAPOLEÃO DA SILVA BRITO

A NOSSA SALA 
DE VISITAS

2º vice-presidente do Conselho 
Deliberativo, Luiz Napoleão da 
Silva Brito é sócio do Iate há 
mais de 20 anos.

“Nestes sessenta 
anos da minha 

estrada, mais de 
um terço os vivi 
no Iate. Foram 

momentos muito 
tranquilos, com 
estrada sempre 
muito boa. Pude 
conhecer pessoas 
especiais e fazer 
grandes amigos”



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

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

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

L2 Sul - 616

C E N T R O  C L Í N I C O

LANÇAMENTO

PROJETO IDEAL PARA 

CLÍNICAS, SALAS E LOJAS;

CONHEÇA NOSSA MAQUETE 

E UNIDADE DECORADA;

CONSULTÓRIOS COM VAGA DE 

GARAGEM VINCULADA À SALA.

• 

• 

• 

3424-7777 LINEAVITTAL2.com.br

Vendas: Saiba mais:
Intermediação:Realização:

Memorial de Incorporação Nº R.2 – 156.641 registrado no Cartório do 1º Ofício de Imóveis do Distrito Federal. Os móveis e imagens são meramente ilustrativos. 
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H á muitos anos, o Iate Clu-
be de Brasília é reconheci-
do nacionalmente na área 

náutica. Mesmo estando a centenas 
de quilômetros de distância do oce-
ano, conseguimos manter a força 
de nosso grupo, revelando novos 
talentos e incentivando a prática 
de um esporte que já trouxe tantas 
alegrias ao país. O segredo desse su-
cesso pode ser facilmente explicado. 
Com uma localização privilegiada 
na Orla do Lago Paranoá e uma 
equipe de profissionais qualificada, 
o Clube é atualmente um grande ce-
leiro de campeões. O iatista Torben 
Grael, medalhista olímpico e penta-
campeão mundial, é apenas um dos 
vários atletas que surgiram aqui.

Além da família Grael, nos últimos 
anos, diversos alunos que começa-

Investimentos na formação de atletas mantêm 
o Iate no topo das equipes náuticas do país

ram no Optimist já progrediram 
para classes mais avançadas. Mui-
tos deles participaram de gran-
des competições, tanto nacionais 
quanto internacionais, conquis-
tando medalhas para o Iate. 

Para manter esse time sempre bem 
preparado, é preciso ter instalações 
modernas e treinadores de alto ní-
vel técnico.  Nesse quesito, o Iate 
Clube de Brasília é um dos mais 
fortes no Brasil. Além de investir 
na estrutura, a Diretoria adquiriu 
recentemente novos barcos e equi-
pamentos para as escolinhas. No-
vas metodologias têm sido usadas 
pelos professores, com treinos dife-
renciados e de maior qualidade. As 
melhorias servem também como 
atrativo para que mais crianças se 
interessem pelo esporte.   

Além disso, os investimentos têm 
gerado resultados cada vez mais 
expressivos. Os velejadores Fellipe 
Areias e Ricardo Paranhos estão 
classificados para o Campeonato 
Mundial da Classe Snipe, marcado 
para setembro, no Rio de Janeiro. 
Caio Uchôa e Elisa Ramos partici-
parão do Campeonato Sul-Ame-
ricano da Classe Laser, no Chile, 
também em setembro. Vale ressal-
tar que todos eles iniciaram no es-
porte por meio da Escola de Vela do 
Iate Clube de Brasília.

FORMANDO CIDADÃOS

Todo o esforço em se criar um am-
biente perfeito para as modalida-
des de base justifica-se pelo fato de 
que o esporte não forma apenas o 

NÁ
UT

IC
A

IA
T

E

Entre os melhores do   Brasil
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“Esperamos que 
todo o investimento 
na vela traga ótimos 

resultados aos atletas. 
Que os bons ventos 

levem todos ao 
caminho do sucesso”

Márcio Rodovalho, diretor de Esportes NáuticosÚltimas conquistas da Escola de Vela
•	 Aquisição de novos barcos para a Classe Optimist.

•	 Otimização de espaços nas instalações da Náutica.

•	 Aumento do número de alunos.

•	 Contratação de novos profissionais especializados.

atleta, mas também contribui para a formação do ser humano. O 
diretor de Esportes Náuticos, Márcio Rodovalho, falou da impor-
tância do esporte na vida da criança. “Por velejar sozinho, o jovem 
adquire certa independência. Quando está velejando, precisa to-
mar decisões e aprender a lidar com as consequências. Além disso, 
a vela evita que os jovens entrem no caminho das drogas e da 
criminalidade. São poucos os lugares onde os pais podem deixar 
seus filhos atualmente. Por isso, a importância de uma atividade 
estimulante em um ambiente seguro. A interação entre os alunos 
que acontece aqui, acaba por fazer novas amizades em um am-
biente saudável”, explicou. 

Não somente entre os alunos, a vela também oferece interação 
familiar. Temos a Escola de Vela para Adultos. Os interessados em 
velejar junto com seus filhos podem procurar a Secretaria Náutica. 
Outras informações: 3329-8747.

Entre os melhores do   Brasil 

Fellipe Areias e Ricardo Paranhos estão 
classificados para o Mundial de Snipe

Caio Uchôa e Elisa Ramos vão 
disputar o Sul-Americano de Laser
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A Regata Comodoro já faz par-
te das competições mais tra-
dicionais de Brasília. Nos 13 

e 14 de julho, a Raia Norte do Lago 
Paranoá recebeu mais de 100 veleja-
dores e 24 barcos da Classe Oceano. 

Por falta de vento, no sábado não 
houve disputa de monotipos. Já no 
domingo, o vento esteve presente 
no começo da competição, mas não 
permaneceu até o fi m com a mes-
ma intensidade. A situação não im-
pediu que os atletas fi nalizassem o 
percurso. 

Um dos fatores que difi cultaram a 
prova foi a constante variação de 
direção do vento. Esse obstáculo fez  
a disputa fi car ainda mais acirra-
da. Contudo, os velejadores do Iate 
mostraram determinação e o de-
sempenho para cumprir a prova foi 
excelente. 

Maitói 3

Órion

Biscaya II

Sir Peter Blake²

Paturi

Embarcação Classifi cação

Gabriel Raulino

Maurício Albuquerque

João Ramos

Raul Ramos

Marcos Carraca

1º lugar na Classe SMP2

2º lugar no Grupo Regata “A” da RGS

1º lugar da Flotilha Delta 26

2º lugar da Flotilha Delta 26

2º lugar da Flotilha Fast 23

Timoneiro

Regata Comodoro NÁ
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MOMENTOS DE
CONFRATERNIZAÇÃO

Além de uma competição tradicio-
nal, a Regata Comodoro tem como 
característica proporcionar mo-
mentos de descontração aos parti-
cipantes. Após o encerramento da 
disputa, os atletas se reuniram no 
Espaço Gourmet da Náutica para a 
cerimônia de premiação.

O comodoro Mario Sergio da Cos-
ta Ramos ressalta a importância 
dessas oportunidades. “A Rega-
ta Comodoro é uma tradição e a 
cada ano adquire mais velejado-
res participantes. Os momentos de 
confraternização são importantes, 
porque ajudam na integração de 
atletas de diversas classes”.

Confi ra a classifi cação dos 
barcos iatistas: 

Muita técnica e determinação na
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D esde o início de julho, 
o  stand up paddle (SUP) 
voltou a ser oferecido para 

os sócios do Iate Clube de Brasília. 
Cada vez mais, a modalidade ga-
nha novos adeptos em nossa ins-
tituição. O SUP é uma excelente 
opção para quem busca aprimo-
rar o condicionamento físico, for-
talecimento da musculatura dos 
braços, pernas, abdômen, além de 
desenvolvimento do equilíbrio e 
concentração. 

“Nosso objetivo é disponibilizar 
mais uma opção de esporte e di-
versão aos nossos associados. O 
SUP alia atividade física e lazer. É 
uma modalidade que ajuda a rela-
xar o corpo e a mente. Com isso, 
também incentivamos ainda mais 

Stand up paddle 
no Iate

lhor visão dos alunos. Depois, eles 
passaram a remar em pé para tirar 
fotos dos turistas que aprendiam 
a surfar e, quando perceberam as 
qualidades do exercício, promo-
veram a prática para ajudar no 
equilíbrio e no desenvolvimento 
da parte física. Hoje, é um espor-
te emergente no planeta. Existem 
mais de 100 modelos diferentes de 
pranchas de SUP, que medem de 
dois a seis metros. Quanto maior, 
mais preciso é o deslizamento na 
água e mais progressão para frente 
tem a remada. As pranchas mais 
curtas são mais manobráveis, me-
lhores para surfar no mar. Os mo-
delos existentes em Brasília têm em 
média quatro metros e são versá-
teis. Os valores para compra va-
riam entre R$ 2.500 e R$ 7 mil. 

a qualidade de vida no Iate Clube 
de Brasília”, destaca o comodoro 
Mario Sergio da Costa Ramos.

As pranchas estão disponíveis para 
aluguel, por R$ 35/hora, aos sába-
dos e domingos, das 9h às 14h, na 
Prainha de Windsurf. A utilização 
de colete salva-vidas é obrigatória 
para a prática do stand up paddle. 
Outras informações: 3329-8747.

DO HAVAÍ PARA O MUNDO

O stand up paddle nasceu no Ha-
vaí na década de 1960. Os profes-
sores de surfe costumavam ficar 
em pé nas pranchas de long board, 
que são mais compridas que a do 
surfe tradicional, para ter uma me-
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A inda faltam três anos para 
as próximas Olimpíadas, 
mas no Iate a torcida já é 

grande. Toda essa expectativa tem 
um motivo, ou melhor, um nome: 
Patrícia Gatti. Sócia do Clube há 
mais de 20 anos, a velejadora é 
uma das promessas iatistas para 
defender as cores do Brasil na es-
treia olímpica de uma recente clas-
se da vela.

Em busca do 
sonho olímpico

Novidade em jogos olímpicos, a 
Classe Nacra 17 vai agitar o mar 
do Rio de Janeiro. Além do visual 
moderno, o veleiro possui os recur-
sos mais recentes de tecnologia e 
design para a construção de cata-
marãs. O barco, fabricado na Ho-
landa, tem 17 pés de comprimento 
e possui três velas: grande, buja e 
genaker. O diferencial está no mas-
tro e nos cascos, que são feitos em 

fibra de carbono, tornando-o o bar-
co mais rápido da vela Olímpica.

A altíssima velocidade vai levar as 
equipes ao limite das técnicas náu-
ticas, pois exige grande preparo físi-
co e agilidade nas manobras. Outra 
característica da Classe Nacra 17 
é a obrigatoriedade de tripulação 
mista. Pela primeira vez na história 
da competição olímpica, homens e 
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nual, com 66 páginas em inglês 
e, com o nosso conhecimento e a 
experiência, montamos o barco. 
Na competição, ele foi o timoneiro 
e eu a proeira. Ao todo, corremos 
10 regatas e fomos muito bem. Es-
távamos conhecendo o barco e a 
parceria, mas, no final, tudo deu 
certo”, comenta.

Foco, talento e 
determinação

Se depender de Patrícia, o vice-
-campeonato é apenas o início de 
uma carreira de muito sucesso na 
nova Classe Nacra 17. A partir de 
agora, a velejadora passa a fazer 
campanha olímpica com Rodrigo 
Fernandes, de Brasília, e essa dupla 
está decidida a representar o Bra-
sil em 2016. “Treinamos aos finais 
de semana, por seis horas e, pelo 
menos um dia na semana, quando 
sabemos que terá vento bom. Com 
certeza, dias excepcionais também 
serão marcados. Além de treina-
mento na água, precisamos estar 
muito bem fisicamente. Portanto, 
treinos em academia, visando re-
sistência muscular, condiciona-

mento físico e aeróbico, são impor-
tantes para não haver contusões”, 
explica a velejadora.

Até a chegada das Olimpíadas, 
muitos compromissos aguardam 
Patrícia e Rodrigo. A próxima 
competição será o Campeonato 
Sul-Americano, em novembro, na 
cidade de Porto Alegre (RS). Para 
o no início de dezembro, haverá 
o Campeonato Estadual do Rio de 
Janeiro, em Búzios. Em março de 
2014, ocorrerá a Semana Brasileira 
de Vela, também no Rio, onde se-
rão definidos os representantes da 
Equipe de Vela Olímpica do Brasil. 
De 1º a 4 de maio de 2014, o Iate 
Clube de Brasília sediará o II Cam-
peonato Brasileiro da Classe Olím-
pica Nacra 17.

A caminhada ainda é longa, mas 
Patrícia está confiante. “Nossas 
perspectivas são de muito treina-
mento em um primeiro momento, 
para estarmos em perfeita harmo-
nia com o barco e com a dupla. O 
veleiro será novidade para todos e 
quem treinar mais poderá conhe-
cer melhor as reações do barco em 
qualquer intensidade de vento”, 
afirmou a atleta.

mulheres competirão juntos nesse 
novo veleiro multicasco. 

E a largada rumo aos jogos olímpi-
cos já foi dada. De 27 a 30 de junho 
de 2013, aconteceu o I Campeona-
to Brasileiro da Classe Olímpica 
Nacra 17, na Baía de Guanabara, 
Rio de Janeiro.  Patrícia Gatti, do 
Iate Clube de Brasília, formou du-
pla com Rodrigo Monteiro, do Iate 
Clube do Rio de Janeiro, velejador 
experiente na classe olímpica 49er. 
A dupla superou todas as expecta-
tivas e sagrou-se vice-campeã bra-
sileira da Classe Nacra 17.

Mas, para alcançar o título, os 
atletas não economizaram esfor-
ços e superaram muitos desafios, 
como o pouco tempo para treinar 
e a montagem do barco. Patrícia 
explica como foi sua trajetória até 
o pódio. “A parceria com o Rodrigo 
Monteiro foi excelente, pois fize-
mos ótima dupla. Ele é um atleta 
experiente, que há três anos vele-
ja na 49er e está acostumado com 
barcos radicais. Tivemos apenas 
dois dias de treino, com uma hora 
e meia a cada dia. Montamos o 
barco sozinhos, em aproximada-
mente 18 horas. Pegamos um ma-

Patrícia Gatti e Rodrigo Fernandes são as apostas do Iate na Classe Nacra 17
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Kangoo Jumps
Novidade no Iate:

V ocê já imaginou ter a pos-
sibilidade de perder calo-
rias e conquistar outros 

benefícios realizando movimentos 
semelhantes aos de um canguru? 
Pois bem, esta é a proposta do 
calçado da marca suíça Kangoo 
Jumps.

O produto, que é basicamente uma 
bota com grandes amortecedores 
de borracha com cerca de 15 cm, 
é a mais nova aquisição da Acade-
mia do Iate Clube de Brasília. No 
total, 30 pares foram comprados e 
poderão ser utilizados pelos alunos 
ao longo das aulas.

O Kangoo Jumps é extremamen-
te versátil e pode ser utilizado por 
crianças a partir dos 6 anos. Pes-
soas com labirintite não tratada, 
gestantes, idosos com comprometi-
mento motor (níveis 1/2/3), obesas 
(acima de 120 kg) e portadores de 
lesões articulares, desde que não 
liberados pelo médico, não devem 
utilizar o aparelho.

Os exercícios são variados: cami-
nhadas, corridas, deslocamentos 
laterais e frontais, coreografias e 
movimentos diversos em um mes-

mo ponto podem ser realizados 
com o auxílio do calçado.

“O mercado competitivo das aca-
demias demanda inovar sempre 
em busca do que há de melhor 
no mundo fitness para atender 
aos alunos. Nossa Academia está 
sempre atenta aos lançamentos e 
estudo do mercado fitness no mun-
do. Realizamos análises sobre essa 
nova modalidade e chegamos à 
conclusão que vale a pena o in-
vestimento”, comenta o diretor de 
Esportes Individuais, Antônio Au-
gusto Pinheiro.

Benefícios

Ao todo, mais de 30 países já pos-
suem o Kangoo Jumps presente em 
academias, além de praticantes 
que optaram pela compra das bo-
tas para utilizá-las ao ar livre.

O grande diferencial do calçado 
está no sistema de proteção. O Im-
pact Protection System (IPS) absorve 
até 80% do impacto causado pelo 
exercício físico. Por isso, joelhos, 
tornozelos, coluna, quadril e de-
mais articulações ficam protegidos. 

Confira outros benefícios:

•	 Aumento da motivação, coorde-
nação e equilíbrio.

•	 Diminui o volume de acúmulo de 
sangue nas veias, o que propicia 
melhora do retorno venoso, circu-
lação e previne edemas.

•	 Melhora da função cardiorrespi-
ratória.

•	 O uso do equipamento duplica a 
intensidade do trabalho. Ou seja, 
temos 50% a mais de esforço com 
50% a menos de desgaste.

•	 Perda de até 800 calorias por aula.

•	 Rápida queima de gordura e di-
minuição da celulite. 

Inicialmente, a Academia do Iate 
ministrará aulas as terças e quin-
tas-feiras em diversos horários ao 
longo do dia. “Temos certeza de 
que nossos associados vão aderir 
em massa as aulas do kangoo. 
Paulatinamente, serão oferecidos 
novos horários, inclusive, aos fi-
nais de semana”, garante Antô-
nio Augusto Pinheiro. 

Outras informações: 3329-8777.
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A partir de agora, a Academia do Iate Clu-
be de Brasília conta com um canal de co-
municação exclusivo. Trata-se do “Blog da 

Academia”, que será uma das principais ferramen-
tas de interação entre a coordenação e os alunos. 
A ideia nasceu da necessidade de gerar conteúdo 
e oferecer novidades para os mais de 2.500 sócios 
matriculados.

O diretor de Esportes Individuais, Antônio Augus-
to Pinheiro, adianta que informações específi cas 
sobre o funcionamento da Academia e dados atu-
ais sobre o mundo do fi tness estão entre as novi-
dades. “Vamos aproveitar este canal para deba-
termos as últimas inovações, horários, dúvidas e 
técnicas. Será um espaço ideal para quem quer 
conhecer um pouco mais da nossa Academia e 
sobre o mundo do fi tness”, destaca.

A interação por meio das redes sociais também 
está prevista no projeto. Antônio Augusto expli-
ca que a atualização será dinâmica. “O Face-
book e o Twitter serão atualizados permanen-
temente. Já o blog terá periodicidade quinzenal 
neste primeiro momento, mas deve se tornar se-
manal no futuro”. A expectativa é de que essa 
nova ferramenta de comunicação contribua 
para uma participação maior dos alunos. “As-
sim, teremos melhores condições de informar, 
tornando o processo de gestão muito mais 
transparente”, conclui o diretor de Esportes In-
dividuais.

Saiba mais
O novo canal de comunicação possui uma 
apresentação gráfi ca que soma a identidade 
do Clube com elementos voltados ao fi tness. 
Um bom exemplo são as imagens de topo, 
que mostram elementos e cenários de ginás-
tica como destaques. Além disso, o novo blog 
trará informações/dicas dos próprios profes-
sores e as diversas opções que a Academia do 
Iate Clube de Brasília oferece.

Mais interação e 
dinamismo na web
O endereço eletrônico do novo canal de comunicação 
da Academia está disponível em www.iatebsb.com.br

partir de agora, a Academia do Iate Clu-
be de Brasília conta com um canal de co-
municação exclusivo. Trata-se do “Blog da 

Academia”, que será uma das principais ferramen-
tas de interação entre a coordenação e os alunos. 
A ideia nasceu da necessidade de gerar conteúdo 
e oferecer novidades para os mais de 2.500 sócios 

O diretor de Esportes Individuais, Antônio Augus-
to Pinheiro, adianta que informações específi cas 
sobre o funcionamento da Academia e dados atu-
ais sobre o mundo do fi tness estão entre as novi-
dades. “Vamos aproveitar este canal para deba-
termos as últimas inovações, horários, dúvidas e 
técnicas. Será um espaço ideal para quem quer 
conhecer um pouco mais da nossa Academia e 

A interação por meio das redes sociais também 
está prevista no projeto. Antônio Augusto expli-
ca que a atualização será dinâmica. “O Face-
book e o Twitter serão atualizados permanen-
temente. Já o blog terá periodicidade quinzenal 

ACADEMIA
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ATLETISMO

Começa o Circuito 
de Corridas

34 Setembro / Outubro de 2013
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N em mesmo o forte sol logo 
no início da manhã foi 
capaz de espantar os cor-

redores da nossa instituição em 10 
de agosto. Com a participação de 
mais de 150 pessoas, a 1ª etapa 
do Circuito de Corridas Iate Clube 
reuniu todos os elementos de uma 
competição de alto nível. Ampla 
estrutura, organização, atletas de 
diversas idades e muita animação 
estiveram entre os destaques do 
evento esportivo. 

Primeira de três provas previs-
tas para acontecer até o final do 
ano, a disputa teve o percurso de 
5,3 km. A cada fase os partici-
pantes vão marcar pontos para 
a constituição de um ranking de 
corredores da nossa instituição. 

Ao final da temporada, ocorre-
rá a premiação por faixa etária 
e distribuição de troféus para os 
primeiros colocados.

Para o diretor de Esportes Indivi-
duais, Antônio Augusto Pinheiro, 
o associado do Iate está acompa-
nhando o crescimento das corri-
das de rua em todo o mundo. “A 
corrida é a modalidade campeã 
em proporcionar saúde e bem-es-
tar. Ficamos muito satisfeitos em 
perceber a determinação, disci-
plina e dedicação dos nossos cor-
redores, que cada vez mais têm 
abraçado a prática da corrida”, 
comenta.

As fotos e o resultado completo da 
1ª etapa do Circuito de Corridas 

Iate Clube 2013 estão disponíveis 
em www.iatebsb.com.br.

Incentivo à 
qualidade de vida

O vice-diretor de Atletismo, Wa-
shington Luiz da Silva, grande 
campeão da 1ª etapa, destaca que 
a tendência é que o número de par-
ticipantes cresça ainda mais nas 
próximas provas. “O Circuito de 
Corridas já é uma tradição no Iate. 
Ressalto que o maior objetivo des-
se evento esportivo é promover a 
qualidade de vida em nosso Clube. 
Esperamos que todo o quadro so-
cial participe da 2ª etapa, marcada 
para 28 de setembro”, convida.  

Antônio Augusto Pinheiro: “A corrida é a modalidade campeã em proporcionar saúde e bem-estar”
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N os últimos meses, o Iate 
tem investido em um es-
porte que é a paixão na-

cional dos brasileiros. O Depar-
tamento de Futebol/Futsal cresce 
a cada dia e nossos atletas já se 
destacam em competições impor-
tantes. Tudo começou com a pro-
posta, sugerida pelo então diretor 
de Esportes Coletivos, Hudson de 
Souza, de promover uma intera-
ção de atividades socioculturais e 
esportivas entre alunos, pais, pro-
fessores e sócios. 

O projeto, que contou com a par-
ticipação efetiva do diretor de 
Esportes Coletivos, Ubirajane de 
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Profissionalismo e 
investimentos na base

Andrade, é considerado um suces-
so. A criação do Departamento de 
Futebol/Futsal garantiu o direcio-
namento e a preparação de pro-
fessores e estagiários, por meio de 
recursos pedagógicos, de socializa-
ção e desenvolvimento de conteú-
do teórico-prático, visando à for-
mação de equipes especializadas 
em cada área.

A capacitação dos profissionais 
possibilita que o Clube ofereça um 
serviço de excelência e o resultado 
desse trabalho é a ótima aceitação 
do quadro social ao esporte de base. 
A chegada do novo diretor de Fute-
bol/Futsal, Cleber Lima, fortaleceu 

ainda mais as Escolinhas. Cleber é 
ex-jogador profissional com atua-
ção na Europa. Ele tem uma larga 
experiência em competições pro-
fissionais. Essa competente equipe 
pretende ampliar o desenvolvi-
mento de ações no Departamento 
de Futebol/Futsal.

A estratégia da Diretoria é valo-
rizar as categorias de base, pro-
porcionando participações em 
festivais, competições e, principal-
mente, promover a convivência sa-
lutar entre os alunos, pais e educa-
dores. O coordenador da área, Fred 
Cardim, está otimista. “Acredito 
em várias possibilidades para o fu-

FUTEBOL / FUTSAL
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tebol/futsal do Iate. Nosso trabalho 
também está pautado pela forma-
ção de jogadores profissionais a 
médio e longo prazo. Temos uma 
fábrica de talentos, infraestrutu-
ra de primeira e equipe capacita-
da. Podemos esperar que, em um 
futuro bem próximo, colheremos 
os frutos dessa fabulosa combina-
ção”, analisa.

Cardim também destaca que é 
preciso alimentar a paixão pelo 
futebol e transformá-la em disci-
plina, força de vontade, exercícios 
constantes e muitas outras ativi-
dades. Sobre a rotina de treina-
mentos dos garotos, ele ressalta 
algumas mudanças. “No primei-
ro semestre, os alunos e atletas 

vivenciaram novos aprendizados 
durante as aulas. Após o início dos 
campeonatos, algumas categorias 
realizaram treinos extras no perí-
odo noturno. Um, entre os grandes 
desafios de nossas equipes, é tor-
nar realidade horários de treinos 
para as equipes distintos das aulas 
da escolinha”, explica.

A programação dos nossos atle-
tas para o segundo semestre está 
agitada. Os alunos disputarão vá-
rias competições e terão que suar 
a camisa para subirem ao pódio. 
Se o seu filho ainda não faz parte 
desse grupo, traga-o aos gramados 
do Iate, porque aqui o esporte é le-
vado a sério! Outras informações: 
3329-8752.

RESULTADOS DAS 
CATEGORIAS DE 

FUTEBOL/FUTSAL DO 
IATE NOS ÚLTIMOS 

CAMPEONATOS

•	 Copa AGAP de Futebol –  
1ª fase: mirim e pré-mirim

•	 Copa SESC Interclubes de Fu-
tebol Society – campeões: chu-
petinha e fraldinha

•	 Copa Rocha Dente de Leite - 
3º lugar: fraldinha

•	 Pré-Copa Danone – campeão: 
mirim

•	 Copa Danone Nacional –  
1ª fase: mirim

•	 Copa Brasília dos Bombeiros – 
campeão: mirim

•	 Copa Candanga de Futsal – 
campeão: Sub 9

•	 Copa dos Campeões de Fute-
bol: campeões: pré-mirim e 
mirim

CATEGORIAS DO 
FUTEBOL/FUTSAL

•	 Chupetinha – 2006/2007 – 
Sub 7

•	 Fraldinha – 2004/2005 – Sub 9

•	 Pré-Mirim – 2002/2003 –  
Sub 11

•	 Mirim – 2000/2001 – Sub 13

•	 Infantil – 1999/1998 – Sub 15

•	 Juvenil – 1996/1997 – Sub 17

Estratégia da Diretoria é valorizar as categorias de base, proporcionando participações em festivais, competições etc.
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O VI Iate Clube de Open 
de Squash contou com a 
presença dos melhores jo-

gadores brasileiros da categoria. 
Realizada entre 13 e 18 de agosto, 
a competição reuniu mais de 130 
atletas divididos em quatro catego-
rias: masculina, feminina, juvenil e 
máster. A competição vale pontos 
para o ranking amador da Fede-
ração Brasiliense de Squash (FBS). 
Além disso, os melhores atletas do 
país participaram da competição, 
que cada vez ganha mais destaque 
no cenário nacional.

Durante os seis dias de campeonato, 
o Clube recebeu muitos espectado-
res. As partidas foram acirradas e as 
arquibancadas estavam cheias na 
maioria dos jogos. Vários atletas do 
Iate se destacaram na competição. 

Competição de 
sucesso
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SQUASH

VI Iate Clube de Open de Squash reuniu os melhores atletas do país
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Na sexta-feira (16/8), após a pri-
meira rodada do campeonato 
profissional, ocorreu a confrater-
nização geral, que foi animada 
pelo DJ e também atleta Cotonete. 
Um placar eletrônico foi instala-
do e permitiu que os espectadores 
acompanhassem a pontuação dos 
jogos profissionais. Nos intervalos 
foram transmitidas outras partidas 
de squash.

O atleta Rafael Alarcon, primei-
ro colocado no ranking nacional, 
participou da competição e des-
tacou a receptividade do Clube. 
“Uma excelente estrutura, quadras 
em perfeito estado e um público 
muito participativo. Sem contar os 
organizadores que fazem do nosso 
squash um ambiente agradável e 
harmonioso”.

O vice-diretor de Squash, Paulo 
Guerra, e o comodoro Mario Ser-
gio da Costa Ramos participaram 
da premiação que ocorreu no do-
mingo (18/8). “Com certeza foi 
um dos melhores torneios de Bra-
sília, neste ano. O squash é uma 

modalidade que vem se consoli-
dando na cidade e principalmen-
te no Clube. Temos um excelente 
espaço para receber etapas do cir-
cuito profissional nacional”, des-
taca Guerra. 

CONFIRA O RESULTADO 
DOS ATLETAS DO IATE 

CLUBE DE BRASÍLIA

2º Classe masculina

3º lugar: Paulo Guerra

4º Classe masculina

Vice-campeão: Milton Carvalho 
3º lugar: Daniel Danna 
4º lugar: Marcelo Klim 

5ª classe masculina

3º lugar: André Dourado 

Principiante masculino

Campeão: Vinícius Muniz 

Máster B

Vice-campeão: Marcelo Klim 

Máster A

3º lugar: Fernando Melo 

1ª classe feminina

Vice-campeã: Adriana Brill 

3ª classe feminina

3º lugar: Luiza Velloso 

4ª Classe Feminina

Campeã: Luiza Velloso 
Vice-campeã: Rita de Cassia 
3º lugar: Maria Carolina Fialho
4ª lugar: Bárbara Joffily 

Principiante feminina

Campeã: Bárbara Joffily 
Vice-campeã: Maria Carolina 
3º lugar: Daniela Valadão

Juvenil sub-15 masculina

Campeão: Yuri Braga 
Vice-campeão: Vinícius Muniz 
3º lugar: Henrique Barbosa 
4º lugar: Michel Lemos 

Juvenil sub-13 feminina

Campeã: Clara Braga
Vice-campeã: Luiza Barbosa

Confira a nossa programação 
para setembro e outubro

Venda de ingressos:
www.ingresso.com | Loja Oi do Iguatemi Shopping | Bilheteria do Teatro oi Brasília 
(3424-7121 | terça-sábado: 13h às 19h, dias de espetáculo: 13h às 21h) 
HOTEL ROYAL TULIP BRASÍLIA ALVORADA | SHTN trecho 1, cj. 1B, bl. C | ao lado do Palácio da Alvorada

www.teatrooibrasilia.com.br

14 - Sábado

Patrícia Rezende
Música Gospel
Projeto Encantadoras

26 - Quinta

Ron Carter 
Jazz
Ron Carter Trio

28 – Sábado

Laugi
Música
Laugi banda vocal

27 –  Sexta

Abayomy
Música 
Abayomy Afrobeat 
Orquestra

Setembro Outubro
13 - Sexta

Badi Assad
Música (voz e violão)

11 a 13 - Sexta a domingo

Espaço Arte Brasília
Musical
A  Arca de Noé - O Musical

18 - Sexta

Lucy and the Popsonics 
Rock
Projeto Encantadoras

4 a 6 - Sexta a domingo

Cia de Dança Alex Gomes 
Dança
Trajetória

24 - Quinta

Triz
Música

26 a 27 - Sábado e domingo

Espaço Arte Brasília
Musical 
N Y C – Dreams of Broadway

19 - Sábado

Jon Anderson 
Rock
A voz do Yes
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E m agosto, a emoção tomou 
conta das quadras de saibro 
do Iate Clube de Brasília. En-

tre os dias 16 e 19, as lendas do tê-
nis nacional marcaram presença na 
quarta etapa do Itaú Masters Tour, 
único circuito de seniores da Amé-
rica Latina. A competição reuniu 
grandes nomes que tiveram passa-
gens marcantes no circuito mundial. 
Na primeira noite, os profissionais 
entraram em quadra para dar início 
ao torneio.

No sábado, o tênis contagiou o Iate. 
Paralelo à disputa principal, tam-

Quarta etapa do Itaú Masters Tour reuniu profissionais 
e sócios no único torneio sênior da América Latina

No centro do 
tênis nacional

bém foi realizado o Torneio Amador 
de Duplas e o Pro-Am. Nas semanas 
anteriores ao evento, o Iate realizou 
o seu Torneio Amador de Duplas, 
patrocinado pelo banco Itaú. A 
competição foi disputada nas ca-
tegorias masculino abaixo de 40 
anos e acima de 40 anos, além da 
categoria feminina. No Pro-Am, os 
atletas foram divididos em trincas. 
Cada equipe era formada por um 
profissional e dois amadores, que se 
revezavam em quadra a cada game. 

No domingo, os finalistas da cha-
ve profissional entraram em qua-

dra e mostraram o porquê este é 
um dos melhores circuitos do país. 
Na final masculina, Cesar Kist e 
Pablo Albano superaram proble-
mas físicos para vencer no super 
tie-break Fabio Silberberg e Mar-
cio Carlsson por 3/6 6/3 e 10/3. No 
feminino, Carla Tiene, que estreou 
no circuito nesta temporada e ain-
da não havia vencido, conquistou 
seu primeiro título jogando ao 
lado de Ana Paula Zannoni. Elas 
ganharam por 7/5 e 7/5 da dupla 
formada pelas tenistas Patrícia 
Medrado e Sumara Passos.

TÊNIS
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Após a cerimônia de encerramen-
to, o vice-diretor de Tênis, Claudio 
Ramos, comentou a importância 
da competição para o Iate. “O 
Itaú Masters Tour representa um 
momento especial, onde é possí-
vel acompanhar as partidas dos 
grandes nomes que fizeram a his-
tória do tênis nacional. Para o Iate 
Clube de Brasília, representa o re-
conhecimento de um trabalho sé-
rio, focado em qualidade, e a com-
provação de que nossas estruturas 
atingiram um nível de excelência 
nacional”, comemora. 

EXPERIÊNCIA ÚNICA 

A satisfação pelo sucesso de mais 
uma edição do Itaú Masters Tour 
não ficou restrita à Direção do Iate. 
Foi uma experiência única, tanto 
para quem jogou como para quem 

assistiu. O vice-diretor Claudio 
Ramos já projeta novos desafios. 
“Para o próximo ano, esperamos 
um evento ainda melhor, e já esta-
mos trabalhando neste sentido. Te-
remos uma reunião de avaliação, 
que servirá para a definição das 
metas de 2014”, explica. 

“O Iate Clube Brasília sente-se or-
gulhoso por sediar mais um evento 
de repercussão nacional em suas 
instalações. Agradecemos aos pa-
trocinadores e aos parceiros que 
contribuíram para a realização 
desta festa do esporte”, conclui o 
comodoro Mario Sergio da Costa 
Ramos.

Resultados do Torneio Amador de 
Duplas
Abaixo de 40 anos 
Campeões: Rodrigo Starling e Roberto 
Moscoso 
Vice-campeões: Mário Jimenez e Guto 
Dórea 
 
Acima de 40 anos 
Campeões: Ricardo Faria e Marcelo 
Mello 
Vice-campeões: Silvério Rosenthal e 
Nabil Nazih 
 
Feminino 
Campeãs: Marlis Chaves e Silvia Diez 
Vice-campeãs: Eleuza Ribeiro e Silvia 
Gonçalves
 

Resultados do Torneio Pro-Am
Campeões: Marcelo Saliola / Marcelo 
Klimkievicz / Renato Castro
Vice-campeões: Givaldo Barbosa / 
Claudio Melo /  Leonardo Mialsk

Campeões do Pro-Am, Marcelo Saliola, Marcelo Klimkievicz 
e Renato Castro exibem com orgulho os troféus

O Itaú Masters Tour reuniu alguns dos maiores 
nomes do tênis brasileiro de todos os tempos
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P or todo o mundo diversos atletas buscam ultra-
passar os limites de seu corpo. O triathlon é um 
dos principais esportes para esses competidores. 

Com provas longas que misturam corrida, natação e 
ciclismo, cada participante precisa superar as dores 
e o cansaço para chegar ao fim. São verdadeiros ho-
mens de ferro. O triatleta do Iate Luís Carlos Lyra Pato, 
o Tatá, é um deles. Em 25 de agosto, nosso represen-
tante disputou o Ironman 70.3, realizado em Brasília. 
A prova consiste em um percurso de 1,9 km nadando, 
90,1 km pedalando e 21,1 km correndo. Com o tempo 
de 4h51min, Tatá conquistou o primeiro lugar em sua 
categoria (50 a 54 anos).

Superando as barreiras da idade, Luís 
Carlos Lyra Pato, o Tatá, enfrenta provas de 
resistência e se destaca no cenário nacional

TRIATHLON

Um verdadeiro
HOMEM DE FERRO

Em provas longas como essas, é preciso muita dis-
posição e preparo físico para chegar até ao fim. Por 
isso, Tatá treina diariamente no Iate Clube de Bra-
sília. Durante cerca de três horas por dia, ele alter-
na entre corrida, natação e musculação. O treino de 
ciclismo ocorre à beira do Lago Paranoá. A respeito 
da alimentação, Tatá explica que não há uma dieta 
fixa. “A alimentação não é rígida como a dos fisicul-
turistas. Mas não posso vacilar e sair comendo bes-
teira por aí. Não tenho grandes limitações. Apenas 
como o suficiente para ter energia afim de realizar os 
treinamentos e competições”, ressalta. 

Mesmo com toda a rotina de treinamento, uma compe-
tição como essa gera um grande desgaste no corpo do 
atleta. Dores musculares, mal-estar e às vezes até des-
maio são frequentes nesse tipo de prova. Perguntado se 
já pensou em desistir durante uma prova, Tatá negou. 
“Nunca desisti. Às vezes é preciso diminuir o ritmo, e 
você acaba fazendo um tempo que não era aquele que 
você esperava. Mas à medida que você ganha experi-
ência, percebe que o mal-estar é passageiro. O conflito 
que temos na cabeça, o cansaço do corpo, tudo isso é 
inevitável, mas você aprende a lidar com isso”, conta 
o triatleta.

Já classificado para o Mundial de Meio Ironman, mar-
cado para julho de 2014, no Canadá, Tatá planeja um 
pequeno descanso para os próximos meses. Deixando 
de se inscrever para novas competições, o triatleta pre-
tende superar o desgaste que obteve com o grande nú-
mero de provas neste ano. Após esse período, o foco vol-
ta a ser o Mundial Ironman do Canadá. “O Iate Clube 
de Brasília deseja muito sucesso ao nosso triatleta e que 
ele volte para casa com o troféu de campeão mundial”, 
reforça o comodoro Mario Sergio da Costa Ramos.

Títulos conquistados em 2013
Campeonato Brasileiro de Longa Distância – Fortaleza
Campeonato Brasileiro de Triatlo Olímpico – Brasília
Circuito Nacional – Brasília
Triathlon Endurance de Brasília – Brasília
Ironman 70.3 – Brasília
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A equipe feminina de vôlei 
45+ trouxe mais uma con-
quista para o Iate Clube de 

Brasília. O grupo garantiu a meda-
lha de prata no 8º Torino Master 
Games, realizado entre 3 e 12 de 
agosto, na Itália. O evento reuniu 
mais de 12 mil atletas de diferentes 
países e modalidades. Na 7ª edição 
do torneio, realizado em 2009, na 
Austrália, as atletas conquistaram 
a medalha de ouro. 

O time formado por Sheila Antony, 
Miriam Menescal, Sandra Antony, 
Catarina Solange, Rosana La Ro-
cque, Sandra Fidelis, Elenice Lou-
renço, Noêmia Gualberto, Daise 
Ravizzini, Simone Theobald e Va-
léria Campos é coordenado pelo 
técnico Ângelo Antônio Geraldo e 
treina intensamente duas vezes por 
semana. 

Para chegar à última etapa, foi 
preciso vencer o time da Rússia, em 
uma partida bastante acirrada. A 
final, disputada contra a Ucrânia, 
foi marcada por muita superação. 
Mesmo com três atletas machuca-
das, o resultado foi muito come-
morado, pois a equipe conseguiu 
se manter no pódio. “Para chegar 
à final nós suamos muito a camisa 
do Clube. Três jogadoras estavam 
lesionadas. Mesmo assim, insisti-
ram em competir e ajudar nessa 
conquista”, lembra Sheila Antony, 
capitã do time.

O grupo já pensa nas próximas 
conquistas. “Sentimos orgulho de 
representar o Iate e só temos a agra-
decer por todo o apoio. Os outros 
times estaduais respeitam nossa 
história. Vale ressaltar o quanto os 
atletas estrangeiros gostam do nos-

so jogo rápido”, declara Sandra Fi-
delis, vice-diretora de Voleibol.

“O Iate Clube de Brasília se sente 
honrado pelo comprometimento 
e dedicação dessas atletas. Em 
nome do quadro social, parabe-
nizamos cada uma dessas guer-
reiras pelo expressivo resultado”, 
destaca o comodoro Mario Sergio 
da Costa Ramos.

Um time formado 
por amigas

O Iate é referência em vários as-
pectos. Um deles é a vantagem de 
poder compartilhar momentos de 
alegria com a família e amigos. 
Em muitos casos esses amigos são 
adquiridos no Clube. Foi isso que 
aconteceu com as atletas do time 
de vôlei. Ao longo desses dez anos, 
elas mantêm essa amizade firme e 
forte. Algumas já competiam em 
outros clubes até formarem o time 
oficial do Iate. Outras se conhecem 
há mais de 30 anos.

Além de treinar e aprimorar a par-
te física na Academia, as atletas 
frequentam o Clube para conver-
sar e manter a amizade. O grupo 
já participou de vários torneios in-
ternacionais e sempre apresentou 
bons resultados. 

“A força do time está na aceitação 
das diferenças, onde cada uma tem 
seu papel dentro e fora da quadra. 
Nossa vitória não está somente na 
busca de medalhas, mas na confir-
mação de que idade não impede 
a capacidade de jogarmos vôlei”, 
conclui Sandra Fidelis.
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VÔLEI

Guerreiras, 
atletas do Iate conquistam 
vice-campeonato Mundial
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Talento
NAS PISCINAS DO NOSSO CLUBE
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Nome: Rubem Oliveira de Paula

Idade: 28 anos

Esporte: Natação

Média semanal de treino: Cinco treinos de 1h30 e 
academia três vezes por semana

Melhor desempenho: Medalha de bronze nos 100m 
peito e recorde pessoal nos 50m peito durante os 
Jogos Mundiais Master, em Turim, Itália

Sonho / Meta: Participar dos próximos mundiais até 
após os meus 70 anos

Ídolo: Kosuke Kitajima

Minha maior qualidade: Persistência

Meu maior pecado:  Teimosia

Para relaxar: Boa música, uma volta a cavalo ou umas 
braçadas na piscina

Lema da minha vida: Aprender

Eu em uma palavra: Racionalidade

Cantinho preferido no Iate: Piscina Semiolímpica

O Iate pra mim é: um local para viver bons momentos

44 Setembro / Outubro de 2013
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Prática de atividades aeróbicas e 
consumo de determinados alimentos 

são essenciais para amenizar 
incômodos causados pelo período 

que antecede a menstruação

Xô, 
TPM!

M au humor, cólicas, inchaço, irritabilida-
de e outras adversidades “surgem” na 
vida da maioria das mulheres ao menos 

uma vez por mês. Tais sintomas, que evidenciam 
a chegada da famosa TPM (tensão pré-menstrual) 
fazem com que até mesmo as mais fanáticas por 
atividades físicas desanimem neste período. 

Contudo, fazer um esforço a mais para continuar 
os exercícios, ter uma dieta saudável e beber bas-
tante água são fatores cruciais para amenizar os 
sintomas da TPM ou, até mesmo, eliminá-los.

Estudos científicos mostram que a prática de ati-
vidade ajuda a atenuar os sintomas dessa fase 
do ciclo menstrual. Um deles, realizado pela Uni-
versity of British Columbia, no Canadá, submeteu 
oito mulheres a corridas de, aproximadamente, 
20 km semanais. Depois de seis meses, todas elas 

relataram sentir menos irritabilidade na semana 
que antecede a menstruação. “Esses benefícios 
ocorrem porque o exercício físico gera um aumen-
to da taxa metabólica e favorece a circulação san-
guínea. Consequentemente, há uma otimização 
do transporte de oxigênio e nutrientes essenciais, 
melhorando, assim, todas as funções vitais”, ex-
plica a fisioterapeuta Anna Caroline Moura.

Outra explicação para a melhora é a liberação de 
hormônios proporcionada pela atividade física, 
principalmente a endorfina, hormônio diretamen-
te ligado à sensação de prazer. “Mesmo na hora do 
alongamento, a endorfina entra em ação e propor-
ciona o bem-estar. No caso da ansiedade, angústia 
e mau humor, atividades de relaxamento dos mús-
culos e da mente, como ioga, alongamento, técni-
cas de meditação e respiração são recomendadas”, 
aconselha a profissional.  

LIAMARA MENDESPOR
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Evite!
O consumo de alimentos embutidos, tais como peito 
de peru, presunto, salame, queijos processados, salsi-
cha, alimentos em conserva e ricos em sódio, deve ser 
evitado. “Eles possuem elevada quantidade de sal, o 
que causa a reabsorção da água. Alimentos ricos em 
cafeína, como o café, chocolate e derivados também 
devem ser evitados”, explica Cibele.
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Quer saber quais alimentos são 
indicados para amenizar os efeitos 
da variação hormonal no período 
que antecede à menstruação?
CONFIRA AS DICAS DA NUTRICIONISTA DA 
ACADEMIA DO IATE, CIBELE SALOMÃO:

Irritabilidade
Alimentos ricos em vitamina B6, responsável pelo 
metabolismo de neurotransmissores como a sero-
tonina (sensação de bem-estar). Exemplos: salmão, 
fígado, aveia, frutas oleaginosas (nozes, castanhas), 
banana, soja e lentilha. 

Retenção hídrica
Pode ser causada pela variação da progesterona no 
ciclo. Alimentos diuréticos são boas pedidas.Exem-
plos: frutas como abacate, abacaxi, mexerica, laran-
ja, uva e framboesa, hortaliças, nabo, cebola e água. 

Prisão de ventre
Alimentos ricos em fi bras. Exemplos: cereais integrais 
(aveia, linhaça, quinua, chia e amaranto), frutas 
laxantes como ameixa, mamão e banana nanica. 

Dores nas mamas
Alimentos ricos em vitamina E. Exemplos: Além dos 
cereais integrais, alimentos ricos em ômega 3 e 6. 
Salmão e óleos vegetais são alguns deles.

Cólicas
Alimentos ricos em magnésio. Exemplo: batata com 
pele, peito de frango, espinafre, tomate, atum, farelo 
de trigo e amendoim.

Inchaço e dores nos seios também são vilões. 
Para resolver os problemas, Anna Caroline 
indica exercícios aeróbicos. “A circulação 
melhora, aumenta a pressão dentro do corpo 
e, com isso, há liberação do líquido”, explica. 

Além dos exercícios, os alimentos também 
são grandes aliados no combate aos sinto-
mas da TPM. No caso das cólicas, por exem-
plo, o consumo de vitamina E e produtos ri-
cos em magnésio pode aliviar a dor, porque 
estimula a liberação de endorfi nas. 

Verdade ou mito?
Ingerir chocolate auxilia no controle da 
TPM? Por quê?

Chocolate aumenta a liberação de serotonina, 
responsável pelo bem-estar, mas contém cafeína, 
o que pode agravar as cólicas. Por isso o ideal se-
ria consumir em pouca quantidade e optar pelo 
meio amargo, que contem menos açúcar.
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JOÃO RODRIGUESPOR

Uma instituição mais moderna, profi ssional, sustentável 
e transparente. Assim pode ser defi nido o Iate Clube de 
Brasília, após quase quatro anos de uma gestão focada na 
excelência dos serviços oferecidos ao quadro social. Com 
informações concisas e dados inéditos, a Revista Iate 
resgata parte da história recente do Clube e apresenta 
as diversas melhorias, obras, medidas administrativas e 
ações que deixam o Iate pronto para o futuro.

IATE: PRONTO 
PARA O FUTURO

C om uma visão de futuro 
bem defi nida, objetivos tra-
çados e muita dedicação, 

em 15 de novembro de 2009, o só-
cio Mario Sergio da Costa Ramos 
assumia o cargo de comodoro do 
Iate Clube de Brasília. Ao longo dos 
últimos anos, a racionalização dos 
gastos, incentivo ao esporte e inves-
timentos na infraestrutura foram 
algumas das ações que nortearam 
os trabalhos da Comodoria. Nes-
se período, o Iate passou por uma 
verdadeira revolução administra-
tiva. Obras importantes foram re-
alizadas e o conforto, bem-estar e 
segurança dos sócios receberam 
atenção especial.

O comodoro Mario Sergio, reeleito 
em 2011, explica que durante todo 
o mandato a satisfação dos associa-
dos foi a grande prioridade da atual 
gestão. “De forma transparente e 
aberta ao sócio, estivemos empe-
nhados em atender às reais neces-
sidades dos frequentadores. Sempre 
que possível, buscamos contato di-
reto com o associado. Também de-
senvolvemos o capital humano e 
fortalecemos as competências dos 
profi ssionais que trabalham em 
nossa instituição. Incentivamos o 
planejamento de ações. Serviços 
não muito visíveis, mas fundamen-
tais para o funcionamento do Clu-
be, ganharam reforços. Um bom 

exemplo é o cuidado com a manu-
tenção do campus e demais áreas 
do Clube. Investimentos em uma 
série de medidas e ações estratégicas 
que visam estruturar o Iate a médio 
e longo prazo”, destaca. 

Não se pode deixar de ressaltar o 
alto padrão dos eventos realizados 
nos últimos anos. Na maioria deles, 
a qualidade dos serviços, comodida-
de e animação estiveram presentes 
do início ao fi m. “Ressaltamos que o 
nosso sentimento é de dever cumpri-
do, pois conseguimos garantir que o 
Iate Clube de Brasília se tornasse 
uma instituição melhor para os as-
sociados”, fi naliza Mario Sergio. 

Confi ra as 53 principais realizações (obras, reformas, 
melhorias, serviços e ações) que deixaram o Iate mais 

moderno, efi ciente e sustentável.
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Climatização das Piscinas Infantis
Umas das principais realizações da atual gestão, a obra de Climatização das Piscinas Infantis, con-
cluída em junho de 2011, gerou muitos elogios entre os associados. Com o sistema de aquecimento, o 
bem-estar da criançada foi ampliado, o que trouxe a satisfação dos pais. O local também passou por 
reformas nas instalações, com adequações no deck e na casa de máquinas. A ação ampliou a frequên-
cia dos associados e contribuiu para valorizar ainda mais o patrimônio da família iatista.

Criação do Portal da Transparência 
Desde o início de 2010, os associados podem acompanhar a aplicação dos recursos e a execução 
dos projetos do Iate. No site, em uma área de acesso restrito aos sócios, é possível ter transparên-
cia nesses processos, algo inédito em nossa instituição. O portal também oferece ao usuário uma 
linguagem simples por meio de sistema informatizado capaz de disponibilizar informações deta-
lhadas sobre diversas medidas fi nanceiras aplicadas no Iate. O projeto de criação dessa área foi 
desenvolvido em parceria com servidores da Controladoria-Geral da União (CGU).

20
09

/2
01

1

Fo
to

: I
va

n 
Si

m
as



52 Setembro / Outubro de 2013

Implantação da 
Ouvidoria 
Criada como o primeiro ato 
do atual comodoro, Mario 
Sergio da Costa Ramos, a 
Ouvidoria Geral do Iate é um 
serviço destinado aos sócios, 
funcionários, concessionários 
e fornecedores do Clube. O 
canal de comunicação recebe 
críticas, sugestões e elogios. O 
detalhamento das demandas 
enviadas mensalmente pode 
ser visualizado no site do 
Iate. Acesse www.iatebsb.com.
br e faça a sua manifestação. 
As contribuições também po-
dem ser enviadas pelo e-mail 
ouvidoria@iatebsb.com.br.

Revitalização da Pista de Caminhada
Em busca de garantir a melhoria da infraestrutura, a Pista 
de Caminhada foi revitalizada no primeiro semestre de 2011. 
O local, um dos mais frequentados do Iate Clube de Brasília, 
recebeu novo revestimento de asfalto, o que garantiu o nive-
lamento do piso e diminuiu o impacto nas articulações dos 
associados. Os serviços também incluíram as instalações de 
postes de iluminação e lâmpadas mais eficientes por todo o 
comprimento da pista, que possui dois mil metros. A melhoria 
do espaço também contou com recapeamento completo, nova 
pintura e reparos na marcação. 

3
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Troca total dos móveis do campus
Em abril de 2011, mês comemorativo dos 51 anos do Iate, a Co-
modoria substituiu 100% dos móveis do campus. Ao todo, foram 
trocadas mais de três mil peças, entre espreguiçadeiras, mesas, 
cadeiras, poltronas e guarda-sóis. Entre as novidades, mesas 
maiores, cadeiras reforçadas e espreguiçadeiras que não necessi-
tam de colchonetes. Mais resistentes, os móveis garantem maior 
comodidade, beleza e bem-estar ao nosso Clube.

“Foi uma decisão fantástica! 
Os móveis são maravilhosos, 

formaram um conjunto bonito 
no Clube, deixando-o mais 

agradável ainda. O Iate está de 
parabéns pela mudança em prol 

do conforto do sócio, que eu 
espero, por sua vez, continuar 

zelando pelos nossos bens”

Lenita Alvarenga Fleury

Criação do  
Hino Oficial do Iate
Após 51 anos de fundação, o Iate 
Clube de Brasília ganhou um hino 
oficial. A canção foi escolhida por 
meio de concurso, que teve início em 
2010. Em março de 2011, a comis-
são julgadora elegeu a melhor com-
posição, produzida por Daniel Baker 
Méio. A Mesa Diretora do Conselho 
Deliberativo homologou o resultado 
em 8 de abril de 2011. A canção, dis-
ponível no site do Iate, contextuali-
za o êxito de cinco décadas de histó-
ria da nossa instituição. 

Foto: A
ndré M

artins
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Terceiro gerador de energia
Com a implantação do terceiro gerador de energia, loca-
lizado na subestação norte, o Iate garantiu mais econo-
mia em suas contas. O equipamento foi somado a outros 
dois geradores, acoplados às subestações sul e central. O 
terceiro gerador permite redistribuição da energia de ma-
neira mais adequada, melhoria na qualidade do sistema 
elétrico, além de suprir o consumo das 18h às 21h, perío-
do em que o custo da energia elétrica é bastante elevado. 

Revitalização do Espaço da 
Longevidade 
Outra importante realização no segundo semes-
tre de 2011 foi a reforma do Espaço da Longe-
vidade, localizado próximo às Churrasqueiras. 
Entre as melhorias estão a instalação de equi-
pamentos mais eficientes, pintura dos aparelhos 
antigos e ampliação da área verde. O ambien-
te, bastante frequentado pelos sócios da melhor 
idade, também ganhou novo layout.

7

Restauração da Fonte Luminosa
Uma das primeiras obras da atual gestão, a revitali-
zação da Fonte Luminosa deixou mais belo um dos 
cartões-postais do Iate Clube de Brasília. A ilumina-
ção e os revestimentos foram substituídos no espaço, 
que trocou o antigo verde pelo azul, uma das cores 
oficiais da nossa instituição.

Foto: Ivan Sim
as
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Melhorias e contratação de novos 
concessionários
Um dos grandes desafios enfrentados pela atual Comodo-
ria foi a busca pela excelência na prestação dos serviços 
oferecidos no Iate. Desde o início da gestão, foi desenvolvi-
do um trabalho de reestruturação e profissionalização dos 
concessionários. 

Das diversas ações desenvolvidas, destaque para os investi-
mentos na parte estrutural e de mobiliário. Nesse sentido, 
foi feita uma negociação diferente com os concessionários, 
que ao invés de apenas prestarem o serviço, começaram 
a atuar como parceiros, investindo conjuntamente com o 
Clube em melhorias para os estabelecimentos. 

O Restaurante do Farol, Bar do Veleiro, Cantina dos Fun-
cionários e a Lanchonete da Academia/Sauna passaram 
por diversos avanços. Com mais de 20 anos de tradição, o 
Carpe Diem apresentou as melhores condições e foi o ven-
cedor da licitação que escolheu o novo restaurante da Sede 
Social. O processo licitatório atraiu expressiva participação 
do mercado de alimentação do Distrito Federal. Agora, os 
frequentadores contam com um dos melhores restaurantes 
da cidade que, além do cardápio diferenciado, prioriza a 
qualidade, higiene e eficiência no atendimento.

Inovações no 
Parque Infantil 
Um dos lugares preferidos 
da criançada também re-
cebeu atenção especial. O 
Parque Infantil, próximo 
à Piscina do Toboágua, 
conta com mais sombra 
e área verde. A plantação 
de palmeiras, em março 
de 2010, permite que os 
pequenos se divirtam pro-
tegidos do sol e dá mais 
tranquilidade aos pais.

Revitalização da 
Brinquedoteca
E por falar em tranquilidade, a insta-
lação de janelas de vidro na Brinque-
doteca, em 2010, possibilita que os 
pais acompanhem as atividades das 
crianças e o trabalho dos monitores. 
A medida garante maior segurança e 
confiança aos filhos com a presença 
dos responsáveis e adapta o local ao 
padrão encontrado nas melhores brin-
quedotecas do Distrito Federal.
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Modernização dos veículos de comunicação
A área de Comunicação e Marketing foi uma das que mais evoluiu nos últimos anos. Mais do que informar 
sobre os acontecimentos do Clube, a nossa proposta é aproximar o leitor das notícias que tornam o Iate um 
dos melhores clubes do país. Com publicações dinâmicas e atraentes, temos conseguido conquistar o apreço e 
a satisfação dos nossos leitores/associados. Recentemente, o Jornal Iate e o site ofi cial ganharam novo layout. 
Cada vez mais, a Revista Iate segue entre as mais elogiadas do país. 

Nova decoração 
da Sauna

Em 2010, a Sauna ganhou 
uma nova decoração, com a 
fi xação de painéis na sala de 
TV e novos equipamentos. Nas 
salas de descanso e massagem, 
mudaram a iluminação e as 
mesas. Na recepção, foram co-
locadas cadeiras mais moder-
nas, entre outras melhorias.

Espaço da Sinuca com novos 
equipamentos e mobiliário 
Desde o início da atual gestão, muitos progres-
sos foram contabilizados no Espaço da Sinuca. 
As ações, tais como compra de materiais, repa-
rações e otimização do espaço, confi rmaram o 
ambiente como o de maior qualidade em Bra-
sília. Entre as aquisições incluem-se persianas, 
freezer, fi ltro com água gelada e natural, lixeira 
para copos plásticos, sofás, armários para ins-
trumentos, bolas e quadros de aviso. As reformas 
foram feitas nos 22 tacos especiais, nas mesas e 
nas caçapas. Além disso, as taqueiras foram du-
plicadas. O Espaço também ganhou área para 
fumantes, com bancos, lixeiras específi cas e um 
banheiro. Foi plantada ainda cerca viva para 
proteger o local do sol, em reforço às persianas. 
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Ampliação da rede e 
aumento da velocidade 
no acesso à internet
No começo de maio de 2011, foi ins-
talada a primeira rede de fi bra óptica 
no Iate Clube de Brasília. O objetivo 
era garantir maior agilidade no aces-
so e economia no custo das ligações 
telefônicas locais. A velocidade passou 
de 2mb para 4mb, o que proporcionou 
mais autonomia e, principalmente, 
preços menores.

Concluída recentemente, a ampliação 
da rede wi-fi  trouxe melhoria de 50% 
na velocidade de acesso à internet. 
Agora, cada antena poderá receber até 
duas mil conexões simultaneamente. 
O antigo sistema suportava no máxi-
mo 200. Também foi possível estender 
o alcance para 90% da área total do 
Clube e garantir mais estabilidade do 
sinal. Cerca de quatro mil usuários 
acessam o sistema wi-fi  por fi nal de se-
mana. A tecnologia é similar às usadas 
em outras grandes empresas do Brasil. 

Com o investimento, o nível de cone-
xão do Iate torna-se o maior entre os 
clubes do Distrito Federal e um dos 
mais avançados do país no segmento. 
Medidas como essa contribuem, entre 
outros benefícios, para uma instituição 
ainda mais moderna e antenada com 
os anseios do quadro social.

Reforma no Serviço Médico, Berçário 
e Fraldário
A reforma na área do Serviço Médico, Berçário e Fraldário foi 
concluída em setembro de 2010. A medida atendeu a anti-
ga solicitação dos sócios. Para otimizar o ambiente, a sala de 
espera do Serviço Médico foi ampliada e um banheiro cons-
truído. A reforma no Berçário e Fraldário redistribuiu a se-
ção. Divisórias foram instaladas e novos materiais adquiridos. 
Executada exclusivamente por funcionários do Iate, essa foi a 
primeira grande obra dos setores desde suas construções.

Restauração do cais da Náutica
O cais da Náutica foi uma das primeiras construções do Iate. 
Estava pronto antes mesmo da Piscina do Feijão, em 1960. Dele, 
saíram barcos de velejadores que mais tarde se tornariam potên-
cia no esporte, como Torben Grael. O maior medalhista olímpico 
do Brasil era apenas um garoto quando começou a velejar nas 
águas do Lago Paranoá. Com o passar dos anos, o módulo de 
12,40 metros sofreu alterações na estrutura de sustentação e sua 
estabilidade estava comprometida. Foram executados serviços 
para reforçar a estrutura do cais. Em setembro de 2010, a obra foi 
fi nalizada e garantiu a segurança dos iatistas.
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Iluminação das quadras 
de tênis e peteca
Para os adeptos do esporte, a reforma da 
iluminação das quadras de tênis e peteca, 
concluídas em setembro de 2010 e feverei-
ro de 2011, respectivamente, beneficiou a 
prática noturna e, ainda, diminuiu o gasto 
com energia elétrica. As áreas estão entre as 
que mais receberam investimentos nos últi-
mos anos. Além disso, as quadras de peteca 
ganharam um moderno relógio digital.

Novo 
Parquinho da 

Peteca
No início de 2011, o Par-
quinho da Peteca tam-
bém recebeu diversas 
melhorias, como manu-
tenção e sombreamento. 
Com a conclusão dos 
serviços, as crianças po-
dem aproveitar ainda 
mais os brinquedos, e a 
tranquilidade dos pais 
está garantida.

Cuidado com as 
áreas verdes 
Idealizado pelo conselheiro nato 
Ednaldo Mesquita, o projeto de re-
vitalização dos jardins do Iate Clu-
be de Brasília pode ser considerado 
um verdadeiro sucesso. Entre as 
ações, pode ser destacada a restau-
ração do espaço em frente à Sede 
Social. A revitalização paisagística 
foi mais um dos vários “presentes 
de aniversário” que a nossa insti-
tuição recebeu. A ação mobilizou 
a equipe de jardinagem do Clube e 
contou com a assessoria da empre-
sa Flozô Paisagismo. 
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Valorização do título patrimonial
Outro destaque da gestão foi a valorização do título patrimonial, que em 21 de agosto de 2012 alcançou 
um novo recorde: R$ 90 mil. O resultado reflete a força da marca Iate Clube de Brasília. Fazer parte do 
nosso seleto quadro social continua sendo sinônimo de qualidade de vida e um ótimo negócio. Quando a 
atual administração assumiu o comando do Iate, em novembro de 2009, o valor máximo pago no título 
meses antes foi de R$ 42.231. Com os resultados, a valorização chegou a 113% em quatros anos. 

Ampliação da  
rede de esgoto

A rede de esgoto também re-
cebeu melhorias. Em julho de 
2011, o circuito foi ampliado 
e agora possui 180 metros, o 
que permite a triplicação do 
volume coletado na área do 
Tênis, Ginásio de Esportes, 
Ciate, Secretaria de Esportes 
e, ainda, nas lanchonetes 
locais. Muito antiga, a rede 
não suportava o consumo e 
provocava constantes vaza-
mentos.

Agilidade no acesso às 
piscinas: pulseiras de 
identificação
Com o objetivo de garantir a comodidade dos só-
cios e convidados, o Iate implantou um novo e 
ágil sistema de acesso às piscinas. Desde o segun-
do semestre de 2011, os frequentadores, ao rea-
lizarem o exame médico, recebem uma pulseira 
com os dados pessoais. Ela possui a validade de 
um dia e é a ferramenta que identifica e faz com 
que o usuário, após apresentá-la na entrada, pos-
sa utilizar a parte aquática.  

A medida substituiu o cartão de papel e otimizou 
o fluxo nas entradas e saídas. Como são imper-
meáveis e muito resistentes, as pulseiras propor-
cionam conforto e os frequentadores podem des-
frutar das piscinas sem preocupação.

Agosto/2012: R$ 90.099

Abril/2011: R$ 78.500

Junho/2010: R$ 63.810

Junho/2009: R$ 42.231
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“Reiteramos que o nosso 
desejo é que a próxima 
Comodoria, com o apoio 
do quadro social, siga com 
avanços e melhorias para 
que nosso Clube seja, cada 
vez mais, ‘a sala de visita 
da nova metrópole’”

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

Pregão eletrônico
O sistema de pregão eletrônico está implanta-
do desde o início de abril de 2011. Com isso, 
nosso Clube está apto a realizar via on-line a 
aquisição de bens e serviços, o que garante 
mais economia e transparência nos proces-
sos de compras. A medida também assegura 
mais transparência, segurança e eficiência no 
procedimento. Além disso, o pregão eletrônico 
possibilita a redução de custos operacionais.

Obra de readequação 
da Academia 

Para manter a Academia como uma das melhores 
de Brasília foi construída uma sala de spinning com 
vista para o Lago Paranoá. A área da varanda, que 
era inutilizada, foi transformada no novo espaço. 
Após a conclusão, em 2012, podemos afirmar que 
a Academia do Iate tem hoje o melhor local para 
a prática da modalidade em Brasília, com um am-
biente exclusivo. 

Em continuidade ao projeto de ampliação da Acade-
mia, mais um espaço foi entregue ao quadro social: 
o Studio Iate de Pilates. O local é adequado para 
atividades que exigem maior concentração. Novos 
equipamentos, que possibilitam a ampliação do nú-
mero de atendimentos, também foram adquiridos.

Espaço Gourmet da Náutica
Para oferecer um ambiente de congraçamento e inte-
ração entre os iatistas, o antigo Guincho foi transfor-
mado no Espaço Gourmet da Náutica. O local cobriu 
uma importante lacuna na Náutica, pois oferece aos 
associados um moderno e sofisticado espaço de con-
vivência. Comodidade e bem-estar são marcas regis-
tradas do local, que tem ambiente de leitura, chur-
rasqueira, forno de pizza, entre outros pontos.  
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3UTI Móvel-Área Protegida
Acidentes podem acontecer em todo lugar e a 
qualquer momento. Um deslize próximo à pisci-
na, uma torção no tornozelo na partida de fute-
bol ou ainda uma queda de pressão repentina são 
pequenos exemplos do que todos estão sujeitos, 
inclusive nas dependências do Clube. E foi jus-
tamente para dar mais segurança aos sócios na 
hora da diversão e do descanso, que o Iate firmou 
um contrato com a UTI Móvel-Área Protegida. Há 
mais de dois anos, a empresa disponibiliza aten-
dimento a adultos e crianças, em todos os casos de 
emergências ou urgências, sejam elas traumáticas 
ou clínicas, 24h por dia. 

“No dia 3 de dezembro 
de 2011, eu estava no 
Clube e passei mal com 
um problema cardíaco. 
Recebi um atendimento 
imediato dos funcionários 
da Academia, da Sauna 
e do médico de plantão 
do Serviço Médico do 
Iate. Constatado que era 
uma questão cardíaca, a 
Ambulância UTI Vida foi 
chamada e chegou em 
poucos minutos. Considero 
que o pronto atendimento 
da Ambulância, os 
procedimentos de 
urgência realizados e o 
meu traslado imediato 
ao hospital podem ter 
salvado a minha vida. O 
Iate Clube de Brasília, 
mais uma vez, pensou no 
bem-estar e na segurança 
do sócio ao tomar a 
decisão de contratar esse 
serviço. E eu sou prova 
viva disso. Aqui me sinto 
protegida em mais este 
quesito, além de todos 
os outros serviços que 
trazem mais qualidade de 
vida ao nosso dia a dia” 

Joana Darck V. C. Pereira

Novo sistema de irrigação 
automatizada do campus
O Iate investiu no novo sistema de irrigação da área central 
do campus no início de 2011. O diferencial dos equipamentos 
é a facilidade de operação, que são totalmente automatizados. 
Vale ressaltar que esta é a segunda etapa de implantação. A 
primeira, realizada nos três campos de futebol, superou as ex-
pectativas em relação à eficácia do sistema.
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Ampliação do Centro  
de Atividades 

Educacionais do Iate
Os alunos do Centro de Atividades Educa-
cionais do Iate (Ciate) tiveram uma surpresa 
especial quando voltaram das férias do se-
gundo semestre de 2012. O local foi amplia-
do e novos ambientes foram entregues. A 
sala de informática, que agora conta com 30 
máquinas disponíveis, sala de leitura e ba-
nheiros apropriados para as crianças são al-
gumas das novidades. Com a ampliação, a 
capacidade total também foi alterada: pas-
sa de 200 para 320 alunos. O atendimento 
era realizado para crianças de 4 a 12 anos. 
Agora, a idade limite passa a ser 13 anos. 
As novas vagas serão distribuídas de acordo 
com a disponibilidade em cada turma, que 
são divididas por faixa etária.

Cobertura das  
quadras de tênis 
G1 e G2
Os tenistas têm muitos motivos para 
comemorar. A cobertura das quadras 
de tênis G1 e G2 está concluída des-
de o segundo semestre de 2012. Cada 
vez mais, a obra gera elogios dos visi-
tantes, que sempre se encantam com 
a imponência e qualidade do espa-
ço. Os serviços também incluíram a 
instalação de novas arquibancadas, 
com cadeiras semelhantes às utiliza-
das nos Jogos Pan-americanos do Rio 
de Janeiro. 

Novas Churrasqueiras 
Gourmet 

Em busca de oferecer espaços que aliem 
conforto, segurança e bem-estar aos iatis-
tas, a Comodoria investiu na construção 
de modernas churrasqueiras gourmets. 
Depois do sucesso da Churrasqueira nú-
mero 3, entregue ao quadro social em 
2011, em setembro de 2012 foi concluí-
da mais uma Churrasqueira Gourmet. O 
novo espaço veio para atender ao grande 
número de sócios que desejam realizar 
eventos em um ambiente sofisticado da 
capital, às margens do Lago Paranoá. As 
churrasqueias possuem equipamentos 
de última geração, entre os quais: micro-
-ondas, cook top, forno elétrico e refrige-
rador. Além disso, contam com materiais 
nobres como cerâmica italiana e estofa-
dos com tecido náutico.

Foto: Ivan Sim
as
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Valorização do  
quadro funcional

Por meio de cursos e treinamentos, estimu-
lamos a evolução dos nossos funcionários. 
Fortalecemos as competências e corrigimos 
pequenos vícios do quadro funcional. Im-
plantamos uma nova concepção organiza-
cional na gestão do Iate, onde o planejamen-
to e profissionalismo foram constantemente 
incentivados. Também reduzimos o quadro 
funcional de 519 para 493 profissionais, 
mesmo número do primeiro semestre de 
2011. Vale ressaltar que a frequência foi 
ampliada no período, de 396.586, em 2011, 
para 418.753, em 2013. Ou seja, consegui-
mos otimizar nossa estrutura e atender mais 
visitantes com menos funcionários.

Academia ainda melhor
Equipamentos mais modernos e profes-
sores mais qualificados. Assim, pode ser 
definida a Academia do Iate. Concluí-
da no fim de 2011, a obra de readequa-
ção e ampliação da Academia removeu 
as paredes centrais que dividiam a sala 
de musculação e o corredor. A integra-
ção dos ambientes ampliou o salão, 
que ficou mais ventilado e com melhor 
visibilidade dos professores. Além disso, 
os equipamentos foram redistribuídos. 
Assim, os sócios podem malhar com 
mais conforto. É importante destacar 
que toda reforma foi realizada com a 
preocupação de interferir o mínimo no 
funcionamento da Academia.

Melhorias nas 
quadras de peteca

Os petequeiros não ficaram de 
fora das obras mais recentes. As 
reformas de quatro quadras e 
a pintura do Ginásio da Peteca 
foram concluídas em agosto de 
2012. A sugestão das mudan-
ças veio dos próprios sócios que 
frequentam a Peteca. Agora, há 
mais integração entre os espaços 
e maior utilização das quadras.
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“A reforma do 
estacionamento veio 
em boa hora. Ficou 
ótima mesmo. O Iate 
precisava desses 
reparos, pois havia 
muito tempo que os 
locais não recebiam 
uma obra desse 
tamanho”

Cílio Souza

Adaptação da Quadra Poliesportiva para a Patinação
Na área esportiva, quem ganhou um novo local para treinar foi a turma da patinação. A Quadra Poliesporti-
va foi revitalizada. O polimento do piso e a demarcação dos espaços estiveram entre os serviços. Para a equipe 
da Patinação (direção, coordenação e professores), a sensação de poder “treinar em casa” foi de alívio. Para 
os pais, a satisfação de ver os filhos praticando o esporte que gostam em um ambiente saudável e seguro. A 
alegria e o entusiasmo estavam estampados no rosto de cada criança no dia da entrega do espaço. 

Reforma dos estacionamentos
Outra obra importante foi a dos estacionamentos das Chur-
rasqueiras e da Sede Social. Entre outros serviços, os espaços 
receberam reparos e nivelamento do asfalto. O objetivo da 
medida é corrigir de forma definitiva os estacionamentos, 
que foram danificados com a ação do tempo e das chuvas. 
Há mais de 15 anos os locais não passavam por uma refor-
ma tão ampla. 
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Conquista do prêmio 
Caso de Sucesso (Ciate)

Sem dúvida, o Iate Clube de Brasília é 
uma instituição completa, que vai além 
do lazer e do entretenimento. Prova dis-
so foi a conquista do prêmio “O Melhor 
Caso de Sucesso do Brasil e Gestor do 
Ano de 2012”, organizado pela Confede-
ração Brasileira de Clubes (CBC). Dessa 
vez, vencemos ao apresentar o projeto 
do Centro de Atividades Educacionais do 
Iate (Ciate). O compromisso com as futu-
ras gerações e o esporte é colocado como 
ação prioritária na atual Comodoria. Esse 
tipo de premiação é, sem dúvida, um im-
portante estímulo para prosseguirmos 
trabalhando com a excelência que nossos 
associados esperam.

Pergolado na área 
central do Clube
Em abril de 2012 foi entregue 
ao quadro social o Pergolado 
do Iate, um moderno e elegan-
te local de convivência próxi-
mo às piscinas. Muito elogia-
do pelo quadro social, a nova 
área valoriza o patrimônio 
iatista e amplia o conforto dos 
sócios. Vale lembrar que o es-
paço era subutilizado e abriga-
va apenas a casa de máquina 
da Piscina Feijão.

Planejamento 
estratégico
No segundo semestre de 2012, o Iate 
Clube de Brasília finalizou o plane-
jamento estratégico para o período 
de 2013 a 2016. O projeto, condu-
zido pelo PhD Affonso Henriques 
de Azevedo Nogueira, formado pela 
Universidade de Barcelona, traz boas 
perspectivas ao Iate, que mais uma 
vez dá um passo à frente em seu 
segmento, reforçando a sua posição 
de referência no cenário nacional. 
O documento também apresenta a 
Missão, a Visão de Futuro e os Valo-
res do Iate Clube de Brasília. Confira: 

MISSÃO

“Proporcionar elevado nível de qualida-
de de vida, lazer, espaço social, cultural e 
prática de esportes aos associados”.

VISÃO DE FUTURO

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

VALORES

“Transparência, ética, eficiência, eficácia, 
efetividade, coerência, honestidade, ino-
vação, responsabilidade social, respeito 
à individualidade, à cidadania, ao meio 
ambiente e excelência nos serviços”.
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Plano de Marketing para o projeto 
“Iate rumo ao Ouro”
Depois de muitas reuniões, horas de planejamento e grande es-
forço no sentido de criar alternativas viáveis de incentivo ao es-
porte, nossa instituição concluiu em março o plano de marketing  
para o projeto Iate Rumo ao Ouro. A ideia foi criar uma pro-
posta de trabalho que possa atrair parceiros interessados em 
investir no desenvolvimento de talentos que poderão participar 
dos Jogos de 2016. Para custear esse sonho, o Clube buscará 
verbas oriundas da aplicação da Lei de Incentivo ao Esporte. 
Com o plano de marketing concluído, o Iate está pronto para 
buscar parceiros que apoiem seu Projeto Olímpico. O documen-
to é fundamental para mostrar às empresas a força da marca 
Iate. Além disso, o plano de marketing é uma ferramenta indis-
pensável de comunicação do Clube com os apoiadores. A partir 
dele, são identificadas e mapeadas as possíveis contrapartidas 
que podem ser oferecidas aos interessados.

Ampliação da 
Tribuna do Tênis

Paralela ao 4º ITF Seniors de 
Brasília, realizado em abril, 
foi entregue ao quadro social 
a obra de ampliação da Tribu-
na do Tênis. Entre os serviços, 
foram substituídos: piso, teto, 
instalações elétricas, hidráu-
licas, iluminação, pintura 
e realizadas melhorias nos 
banheiros. A área ampliada 
chegou a 151,87 m² e a refor-
ma atingiu 664,05 m². A oti-
mização oferece mais comodi-
dade e segurança aos tenistas 
da nossa instituição. 

Modernização dos 
processos administrativos 
e gerenciais 
A inovação e as ações que visam o desen-
volvimento do Iate em longo prazo estão 
cada vez mais presentes no dia a dia do 
nosso Clube. Entre outros benefícios, o pro-
jeto de profissionalizar a administração do 
Iate contribuiu para dar mais agilidade e 
padronizar procedimentos, o que permite 
uma melhor gestão dos recursos humanos 
e financeiros. A consolidação dessas práti-
cas pode ser observada em diversas rotinas 
internas que sofreram aperfeiçoamentos ao 
longo dos últimos quatros anos.
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Iluminação de LED no campus e 
Pista de Caminhada
A área central e a Pista de Caminhada receberam a ilumina-
ção definitiva com tecnologia LED em agosto deste ano. No 
total, foram instalados 138 postes com luminárias, 895 refle-
tores, 600 metros de fita de LED, 390 marcadores, 24 trans-
formadores e 187 balizadores. Além do design mais atraente 
e maior durabilidade, as novas lâmpadas têm como grande 
diferencial o menor consumo de energia. A expectativa é que 
o Clube tenha um rápido retorno do investimento em fun-
ção da diminuição do consumo de energia. De acordo com 
dados da Diretoria de Engenharia, a economia mensal pode 
chegar a 80% em relação às lâmpadas convencionais, mes-
mo com a ampliação dos equipamentos de iluminação. Esse 
investimento na modernização do nosso Clube também está 
aliado ao compromisso de sustentabilidade da atual gestão. 
Tendência mundial, as luminárias LED também são mais 
ecológicas, pois não possuem metais pesados na composição, 
o que contribui para a preservação do meio ambiente.

Cobertura da Piscina 
Semiolímpica 2

A cobertura da Piscina Semiolímpica 2 tem sido 
uma das obras mais elogiadas pelos associa-
dos. O espaço é ideal para quem não pode ficar 
exposto ao sol, devido a problemas de pele, ou 
para aqueles que no período chuvoso gostam 
de desfrutar do local. A piscina e a arquibanca-
da foram projetadas de modo que a vedação la-
teral proteja em dias de chuva e frio. As telhas 
são semelhantes às utilizadas na cobertura das 
quadras de tênis G1 e G2.

“O volume da edificação se 
adaptou perfeitamente ao 

terreno em desnível e conseguiu, 
por meio da sua transparência 

e leveza, não agredir o entorno, 
mantendo inclusive a vista para 
o Lago Paranoá, tão importante 

para os associados”

Arquiteto Fabiano Cavalcante, responsável pelo 
projeto de cobertura da Piscina Semiolímpica 2

Foto: Ivan Sim
as
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Reforma da Antiga Academia
Novo Cyber Café. Este foi o nome escolhido para o espaço da 
Antiga Academia, que passou por uma ampla reforma recen-
temente. Com novo mobiliário (sofás, televisores, máquina de 
café, mesas e cadeiras para leitura) e balcão gourmet, a obra 
conta com 191 pontos de iluminação de LED, piso de granito, 
armários planejados e seis amplas e confortáveis baias de es-
tudo. A ideia da Comodoria é que o novo espaço, projetado 
pelo arquiteto Fabiano Cavalcante, possa abrigar diversos am-
bientes. Entre as novidades, será reservada uma área para a 
exposição de troféus. Localizado em um dos pontos mais belos 
do nosso Clube, o novo espaço também poderá receber eventos 
institucionais, exposições de artes e premiações esportivas.

Espaço  
Poliesportivo Sul
O projeto do Espaço Poliesportivo Sul 
prioriza a modernização arquitetô-
nica e a melhor utilização dos am-
bientes. A reestruturação da área sul 
do Clube, que também agrega outras 
áreas como o futevôlei, vôlei de praia 
e sinuca, é um antigo desejo dos asso-
ciados. A expectativa é que a partir de 
outubro os associados possam usufruir 
deste espaço moderno e sofisticado. 

Novo Deck da Churrasqueira I
Para oferecer mais conforto ao quadro social, um deck foi cons-
truído em frente à Churrasqueira nº 1. O local ganhou nova ilu-
minação e melhor aproveitamento da área, conforme verificado 
na análise do projeto. Os serviços, concluídos no início de abril, 
foram marcados pela qualidade.

“A área das Churrasqueiras 
ficou ainda melhor. Agora 
temos um local muito 
bonito para confraternizar 
com amigos e familiares. É 
muito importante investir 
em cada espaço do Iate. 
Nosso Clube está realmente 
maravilhoso” 

Fátima Giacomitti

Conclusão de mais 
uma etapa do Edifício 
Multifunções
Bastante representativa, a segunda 
etapa do Edifício Multifunções será 
concluída em outubro deste ano. As 
estruturas metálicas e a cobertura do 
segundo pavimento foram finaliza-
das. A obra é bastante aguardada, 
sobretudo, pela área de Patinação. No 
total são mais de 200 crianças matri-
culadas que deverão utilizar a área.
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Reforma do Iate Shopping
Durante os serviços, que chegaram ao fim 
também no mês de aniversário do Clube, 
foram substituídos os pisos e acrescido um 
deck com proteção de guarda-corpo de vi-
dro laminado, escadas de acesso, rampa 
para pessoas com necessidades especiais e 
pintura. Entre outros pontos, a obra, que 
seguiu orientações de segurança do Corpo 
de Bombeiros Militar do Distrito Federal, 
teve o objetivo de melhorar o tráfego de 
pedestres para o Serviço Médico, Fraldário, 
Secretaria de Esportes, Boutique 4 Ondas, 
Creperia e a Lanchonete do Veleiro.

Ampliação da Sala de 
Estudos
Os estudantes da nossa instituição também 
receberam atenção especial nos últimos 
anos. Entre as principais novidades está a 
ampliação no número de baias da Sala de 
Estudos, que praticamente dobrou nos últi-
mos meses. Além de mais espaço, a Como-
doria investiu em uma série de ações para 
tornar o Iate TV um local mais agradável 
para o quadro social. A iniciativa mostra 
que o objetivo da atual gestão em propor-
cionar um Clube cada vez melhor para os 
associados passa por todas as áreas.

Sistema de proteção 
contra descarga 
atmosférica (SPDA)
Iniciada em julho, a obra de im-
plantação do SPDA no Iate Clube 
de Brasília será concluída até o fim 
deste ano. O sistema, utilizado nas 
instituições mais modernas do país, 
visa à distribuição de descargas at-
mosféricas de milhões de volts em 
locais corretos, o que reduz signi-
ficativamente o risco de acidentes 
e danos em equipamentos e edi-
ficações. O sistema é um dos mais 
modernos do mercado e poucas ins-
tituições têm uma proteção tão am-
pla. A obra contribuirá ainda para 
a diminuição dos custos com ma-
nutenção de aparelhos eletrônicos 
e, principalmente, com a segurança 
dos frequentadores do Iate.

Recadastramento de 90% do quadro social
Com o objetivo de fortalecer a base de dados e corrigir eventuais ir-
regularidades, foi iniciado em setembro de 2012 uma ampla campa-
nha de recadastramento. Após um ano, a iniciativa aponta que mais 
de 90% dos associados do Iate estão com seus cadastros atualizados. 
Além disso, diariamente chegam novos registros à Secretaria Social. 
A maioria dos sócios compreendeu a importância da medida e abra-
çou a ideia. Um número que chamou a atenção foi o de Pedidos de 
Exclusão de Dependentes. Até agora, cerca de 600 casos que não se 
enquadravam nos dispositivos estatutários foram cancelados a pedido 
dos titulares. Isso representa a quantidade de pessoas que deixou de 
frequentar o Clube, o que certamente gera mais economia e liberação 
de vagas nos estacionamentos.



Entrada de US$ 144

+ 7x US$ 65
Total de US$ 599 + taxas

Voo direto
Brasília / Buenos Aires / Brasília
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Pagamento: À vista com 5% desconto ou entrada de 25% + taxas e saldo em 7x sem juros no cartão Visa/Mastercard.
IMPORTANTE: Preços por pessoa em duplo, expressos em dólares americanos, serão convertidos em moeda nacional ao câmbio do dia fornecido pela operadora e poderão sofrer 
reajuste no ato de sua confi rmação; reservas condicionadas a disponibilidade; taxas de embarque deverão ser acrescidas na entrada.

Liberty Mall  (61) 3962-4000
Atendimentosite@interlineturismo.com.br
www.interlineturismo.com.br

Estacionamento gratuito

Feriado em Buenos Aires
15 a 17 Novembro
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20º CRUZEIRO i FITNESS 2014 
COSTA FASCINOSA

Saída: 16 Fevereiro / Santos

20º CRUZEIRO i FITNESS 2014 
COSTA FASCINOSA

Consulte-nos sobre outros roteiros

Valores em reais, sujeitos a reajuste sem prévio aviso. Cabine interna classic, calculado em 14/08. Cabines sujeitas à disponibilidade. Taxas aproximadas de R$ 530,00 por pessoa.

Cabine Dupla Interna - Valor por pessoa: R$ 1.299,50 + taxas

Consulte-nos sobre outros roteiros

Sócio do Iate

5%
de desconto

Representante Costa Brasília

10x R$ 129,95

Desde 1981
(61) 3262-4411
costacruzeiros@interlineturismo.com.br

06 dias visitando: Búzios - Salvador - IlhaBela
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ALCIDES JOSÉ M. DE CARVALHOPOR

P ara ajudar crianças a serem 
felizes é importante que se 
dê a elas oportunidades para 

aprender e desenvolver habilidades e 
inteligência. Entretanto, crianças que 
têm dificuldade de enxergar ficam 
impossibilitadas de demonstrar suas 
aptidões e muitas vezes passam por 
maus estudiosos e até discriminação. 
O problema é identificado sobretudo 
em alunos carentes da rede pública 
de ensino. E foi pensando neles que o 
Rotary Club Brasília Setor de Indústria 
criou, há 23 anos, o Projeto de Preven-
ção da Cegueira às Crianças Carentes 
do Distrito Federal.

A iniciativa, que desde 1991 firmou 
parceria com a Fundação Educacio-
nal do Distrito Federal, atual Secreta-
ria de Estado de Educação, já atendeu 
cerca de 40 mil crianças e adolescen-
tes de escolas públicas do Distrito Fe-
deral. O atendimento é feito a partir 
do momento em que é detectado pelo 
professor em sala de aula estudantes 
com algum sintoma relacionado a 
problemas de visão. Após a suspeita, 
eles são encaminhados para triagem 
feita por agentes de saúde nas pró-
prias escolas. 

Depois desse processo, as crianças são 
levadas ao CAIC Bernardo Sayão, na 
Ceilândia. Lá, são realizados os exa-
mes oftalmológicos e, se houver neces-
sidade ganham os óculos. Nesses 23 
anos, mais de 27 mil óculos já foram 
entregues. Dos problemas de visão que 
afetam os estudantes foram identifi-
cados: astigmatismo, hipermetropia, 
miopia e estrabismo, além de casos 
com indicação de cirurgia. Para os es-
tudantes que precisam de lentes com 
mais de cinco graus, ultrapassando o 
limite determinado pela Secretaria de 

Educação, o Rotary faz as doações 
por meio da contribuição da Tecnó-
tica e Ótica Praver. Muitas dessas 
lentes custam até R$ 1.500.

A média de atendimento por meio 
da ação é de 200 crianças por mês, 
mas a demanda é maior; entretan-
to, por falta de recursos financeiros 
para contratar mais profissionais 
não é possível aumentar esse nú-
mero. O Projeto vive de doações de 
rotarianos, Clubes Rotários, em-
presas do Distrito Federal, pessoas 
amigas e do Sindicato do Comércio 
Varejista do DF. 

A ação hoje, sem sombra de dú-
vida, é uma realidade necessária 
e conta com o reconhecimento e 
acompanhamento mensal da Se-
cretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal e seus apoiadores, 
com emissão, pela Coordenação 
do Projeto, de relatórios descritivos 
mensais repassados pelos atendi-
mentos médicos.

Alcides José M. de Carvalho
Coordenador do Projeto de 

Prevenção da Cegueira às Crianças 
Carentes do Distrito Federal

Contato: 3328-0555 / 9618-5790
alcijmc@gmail.com

72 Setembro / Outubro de 2013

PREVENÇÃO À CEGUEIRA: 
MAIS DE 40 MIL CRIANÇAS 

ATENDIDAS

Quer ajudar? Você pode, aderindo 
ao projeto com uma doação única 
ou mensal de R$ 30 (equivalente a 
uma criança consultada) por meio 
de depósito no Banco Itaú – Agên-
cia 0654 – Conta nº 23719-7. 



De 9 a 11 de outubro, Brasília 
sediará o 24º Congresso Brasileiro de 

desse evento avaliou e aprovou os dois 
trabalhos apresentados pela equipe 
da Clínica IGM Odontopediatria. O 
primeiro trabalho trata  de uma “Técnica 
de Condicionamento Psicológico”, 
desenvolvida e utilizada na Clínica IGM 
com muito sucesso, por meio do livro 
“Ir ao Dentista é Legal”, de autoria 
de dentista da Clínica IGM. O segundo 
trabalho aborda o tema “Importância 
do Tratamento Precoce da Mordida 
Profunda”, caso presente no livro  
“A boca como você nunca viu”, 
também de autoria de dentistas da 
Clínica IGM. O palco das principais 

decisões do país se tornará 
o cenário perfeito 

para compartilhar 
conhecimentos, 
ampliando os 
horizontes para o 
bem-estar infanto-
juvenil. A excelência 
da Odontopediatria 
brasileira estará toda 
reunida neste  

grande evento.

 
STN Conj-O Salas 207, 209, 210, 211, 
Edifício Life Center, Asa Norte  Brasília/DF
Telefone: 61 3447-8229 / 9213-2841

acesse: www.igm.odo.br ou envie um e-mail: igm.odontopediatria@gmail.com

Drª Gabriela Lopes, Drª Ilana Guimarães Marques,
Drª Carolina Maria Alexandre e Drª Christiane B. A. de Macedo
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TÊNIS: TORNEIO HOMENAGEIA OS PAIS

Na manhã de 11 de agosto foi rea-
lizado o Torneio Interno das Esco-
linhas de Tênis. Mais 150 pessoas, 
entre pais e alunos, participaram 
do evento, que contou com mesa 
de frutas, distribuição de sucos 
e barras de cereais para o públi-

pantes ganharam medalhas e os 
campeões receberam troféus. Para 
animar ainda mais esta data es-
pecial foi realizada uma gincana, 
onde houve sorteio de brindes en-
tre os participantes”. As fotos estão 
disponíveis no www.iatebsb.com.br.

co. A competição, disputada nas 
quadras de tênis 10, 11 e 12, fi cou 
marcada pela descontração entre 
os atletas. Para o professor André 
Brasil, organizador do evento, o 
objetivo foi alcançado. “O evento 
foi um sucesso. Todos os partici-
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CONHECENDO O IATE
Com o objetivo de es-
treitar os laços entre 
os gerentes do Iate, a 
Diretoria Administra-
tiva e de Recursos Hu-
manos promoveu, de 
janeiro a junho, o Dia 
do Conhecimento. To-
das as quartas-feiras 
uma apresentação de 
determinado setor foi 

realizada pelo seu funcionário responsável. “O projeto visou 
proporcionar a todos o conhecimento do que cada área faz. 
Foram muitas as descobertas e o saldo fi nal é altamente po-
sitivo. Nossa ideia é dar continuidade e expandir o Dia do 

NATAÇÃO: 6ª COPA 
COMODORO ATRAI GRANDE 
PÚBLICO
Em 31 de agosto, o dia foi de muitas braçadas 
nas piscinas da nossa instituição. Cerca de 300 
nadadores estiveram reunidos para uma das dis-
putas mais importantes do Centro-Oeste: a Copa 
Comodoro de Natação Iate Clube de Brasília. Na 
oportunidade, também foi realizada a V Etapa do 
Circuito Abramn (Associação Brasiliense Master de 
Natação). As competições tiveram provas nas cate-
gorias 200m medley, 50m livre, 100m costas, 50m 
peito, 200m livre e revezamento 4x50m medley. 
Acesse www.iatebsb.com.br e confi ra as fotos.

INCENTIVO À QUALIDADE DE VIDA
Um dia inteiro dedicado à 
saúde, interação social e ao 
lazer. Assim foi a 2ª edição 
do Aulão “E Viva Mais”, re-
alizado em 9 de agosto, na 
Antiga Sede. Além de ativi-
dades físicas especialmente 
montadas para a ocasião, 
o evento contou com café 
da manhã, almoço, massa-
gem, entre outras ativida-
des. A sócia Cleusa Maria-

na da Silva aprovou a iniciativa. “A ideia é fabulosa. 
Tudo muito bem organizado e profi ssionais dispostos a 
ajudar. Sou nova no grupo, mas pretendo participar de 
todas as próximas atividades promovidas pelo Emiate”.

Conhecimento para outros funcionários”, adian-
ta o gerente administrativo e de Recursos Huma-
nos, Sérgio Gama. 

Ao todo, mais de 20 setores apresentaram as roti-
nas e algumas curiosidades de seus departamen-
tos. O resultado foi a integração ainda maior do 
quadro gerencial do nosso Clube, o que certamen-
te contribuirá com diversos benefícios para a nos-
sa instituição. 

Após a conclusão das exposições, todos os arqui-
vos foram reunidos em apenas uma apresenta-
ção, que está disponível na área de acesso restrito 
aos sócios no www.iatebsb.com.br. 
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VOCÊ SABIA? 
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Desde o início de setembro instalado no Novo Cyber Café, o Iate TV foi inaugurado em 19 de setembro 
de 2003. Já a Sala de Estudos foi entregue ao quadro social em 2010.

Em JULHO o Iate TV contabilizou uma média de 1.500 ACESSOS. 

No Iate TV o associado tem acesso à INTERNET e SALA DE ESTUDOS com ILUMINAÇÃO EXCLUSIVA, 
AR-CONDICIONADO e 29 MESAS.

Para quem TEM O HÁBITO DA LEITURA e gosta de estar atualizado com as notícias do mundo, o Iate 
TV disponibiliza CINCO DIFERENTES JORNAIS e 14 REVISTAS que abordam diversos assuntos. 

Grande parte dos frequentadores da Sala de Estudos do Iate TV são sócios que se dedicam aos estudos com 
objetivo de passar em um concurso público. Os “CONCURSEIROS” relatam que o local é uma excelente 
FONTE DE INSPIRAÇÃO.  
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O Iate Clube de Brasília possui belas paisa-
gens, obras de arte e vegetação incríveis. 
Tamanha beleza chama a atenção dos fre-

quentadores e muitos deles registram os momentos 
por meio de fotos.

A exposição coletiva Iate Clube e Brasília me inspiram, 
realizada de 22 a 28 de agosto, reuniu fotos feitas em 
nossa instituição e em diversos pontos turísticos da 
capital. Todos os registros foram feitos por meio de 
aparelhos celulares. 

Sócia do Iate há 33 anos, Verônica Souza foi uma 
das expositoras e também responsável pela criação 
do evento. Além dela, sua filha, Rebeca Mesquita, 
Rafael Torres, Clara Carvalho, Delano Choairy, Neto 
Olímpio e o comodoro Mario Sergio da Costa Ramos 
participaram da exposição.

“A ideia surgiu da vontade de compartilhar o meu 
encantamento com as belezas do Clube e também 
de Brasília. Todos os dias eu vou ao Iate e descubro 
um lugar que me enche os olhos. Ficava com uma 
vontade danada de registrar o que via. Então, regis-
trei esses momentos com a câmera do celular, postei 
algumas fotos no Facebook e recebi comentários elo-
giosos”, conta Verônica.                     

Após as postagens, em uma conversa entre amigos, a 
sócia descobriu que eles também tinham um encan-
tamento com as paisagens do Iate e da cidade. “A 
Clara, que é minha amiga, tinha em seu celular vá-
rias fotos do Iate. Outros amigos tinham fotos de Bra-
sília e arredores. São fotos amadoras, mas carregadas 
de sentimento de gratidão. Reunir esses momentos 
registrados no celular foi o que impulsionou a reu-
nião dos amigos em torno dessa exposição”, lembra.
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Iate Clube e Brasília 
me inspiram

Para o comodoro, a experiência de poder expor fotos de 
sua autoria foi especial. “Participar de mais esse evento 
cultural da nossa instituição foi muito gratificante. O 
Iate possui belos espaços e a minha contribuição mos-
tra um pouco do carinho que tenho pelo Clube”, con-
clui Mario Sergio da Costa Ramos.

“As fotos do Iate são todas contemplativas. Eu me sinto reenergizada e 
acalmada depois de uma tarde no Clube. Essa é a ideia que eu gostaria 
de passar às pessoas. Registrar essa gratidão por meio de imagens é 
uma forma de tentar transmitir aos outros a energia singular que sinto 
quando estou no Iate, que me acolheu em muitos momentos felizes 
e em momentos não tão felizes assim. É aqui que encontro a energia 
pra me recarregar e lidar com a vida lá fora. Eu gostaria de dividir essa 
sensação de gratidão e alegria com todos”

Verônica Souza, sócia do Iate Clube de Brasília
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A temporada de férias no Iate foi repleta de atrati-
vos para todos os gostos e idades. Em julho, os as-
sociados que apreciam a arte da decoração com 

flores tiveram uma ótima oportunidade de conhecer as 
técnicas e tendências atuais. Nos dias 7,14 e 21, o PhD 
Nagib Nassar, professor emérito do Departamento de Ge-
nética e Morfologia da UnB, ministrou o Curso de Pai-
sagismo e Arranjos Florais. O evento ocorreu na Antiga 
Sede e reuniu vários sócios, que aprovaram a iniciativa. 

A primeira aula abordou os princípios estéticos de ar-
ranjos. Nagib explicou que “são os mesmos princípios 
usados em artes visuais: balanço físico e visual, ponto 
focal, proporção, espaço, ritmo, linha, contraste”. Ain-
da nesse encontro, o professor tratou de temas como 
teoria das cores, estilos modernos e avaliação crítica de 
arranjos. A segunda e a terceira aulas foram sobre as 
plantas ornamentais e seu uso paisagístico. 

O curso, gratuito para o quadro social, foi um projeto 
incentivado pelo conselheiro nato Ednaldo Mesquita. 
Sucesso absoluto, o evento contou com a presença de 

Os segredos do 
paisagismo
Associados participaram de aulas sobre 
ornamentação de ambientes

62 participantes. Todos ainda tiveram a oportunidade 
de aprender um pouco mais sobre a Ikebana, arte ja-
ponesa de montar arranjos de flores com harmonia de 
construção linear, ritmo e cor. 

Conhecimento compartilhado

Com ampla experiência na área, o especialista em me-
lhoramentos de plantas, Nagib Nassar, ficou entusiasma-
do com o resultado dos encontros. “As aulas foram óti-
mas. O interesse dos participantes e a habilidade de cada 
um me encantaram. Fiquei profundamente tocado com 
os comentários dos alunos. Já estou combinando com 
o Ednaldo para formarmos um grupo de sócios amigos 
das flores e nos reunirmos mensalmente para trocarmos 
ideias, conhecimentos e material ornamental. Também 
me impressionou o interesse do comodoro Mario Sergio 
da Costa Ramos e sua sensibilidade para prever o quanto 
o curso seria procurado. Isso demonstra que ele realmente 
conhece o perfil dos associados”, argumenta.
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S ucesso! A 46ª Colônia de Fé-
rias e a 14ª Vela nas Férias, 
realizadas de 7 a 19 de julho, 

contaram com a participação de 
554 crianças com idades de 4 a 12 
anos. O índice é histórico: o maior 
número de colonins já participan-
tes de uma mesma edição do even-
to. A adesão do quadro social e 
convidados comprova que, a cada 
edição, a Temporada de Alegria 
do Iate Clube de Brasília consegue 
manter-se como a mais completa e 
segura do Distrito Federal. 

Recorde de participação
Temporada de Alegria reúne mais de 550 crianças

Na abertura do evento, várias no-
vidades. Entre elas, um show de 
dança e ofi cina de street dance cha-
maram a atenção dos colonins, 
que aprenderam passos de uma 
animada coreografi a.

Ao longo das duas semanas de 
muita diversão, passeios externos, 
ofi cinas de circo, teatro, música, ca-
poeira, atividades aquáticas, jogos 
nos campos de futebol, quadras de 
areia e peteca foram algumas das 
atrações oferecidas às crianças.

Outro destaque foi a apresentação 
do Grupo de Teatro da Divisão de 
Educação de Trânsito (Detran). Os 
profi ssionais ensinaram de manei-
ra lúdica e divertida os conteúdos 
programáticos sobre Educação de 
Trânsito. 

“Realizar essa verdadeira Tempo-
rada de Alegria é sempre um gran-
de desafi o para a nossa instituição. 
Por isso, deixamos registrados nos-
sos agradecimentos aos patrocina-
dores, equipe de coordenação, mo-
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“A Colônia de Férias é 
uma das épocas mais 

especiais no Iate. É 
muito importante 
o incentivo a esse 

evento tão bacana do 
nosso Clube. Minha 

filha adora!”

Hélio Meiners, pai da Júlia
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“Consideramos que a equipe 
que trabalha na Colônia é o 
grande diferencial e o fator 
decisivo para o sucesso desta 
realização. Os profi ssionais 
são sempre muito atenciosos 
e bem treinados. Estão todos 
de parabéns!”

José Alexandre e Maria Betânia Teixeira, 
pais da Maria Beatriz 

nitores, médicos, enfermeiros, seguranças e a todos os 
que estiveram envolvidos no evento. Reforçarmos que 
ver o sorriso estampado no rosto de cada colonin é, sem 
dúvida, a nossa maior recompensa e combustível para 
elevarmos ainda  mais o nível de qualidade nas pró-
ximas edições”, conclui o comodoro Mario Sergio da 
Costa Ramos.

Solidariedade

Durante a 46ª Colônia de Férias e a 14ª Vela nas Férias 
mais de uma tonelada de alimentos foi arrecadada. Os 
produtos foram doados para instituições cadastradas 
junto ao Encontro Máster do Iate (Emiate).
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“Os meninos gostam 
bastante. Sempre 

esperam ansiosos o 
início da Colônia, que é 

nota 10. É muito bom 
saber que nossos filhos 

estão bem cuidados e se 
divertindo pra valer” 

Alexandre Neves, pai do Vitor e do Caio
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M ais de 4 mil pessoas estiveram reunidas 
na Orla da nossa instituição em 23 de 
agosto para mais uma edição do tra-

dicional Luau do Iate. A banda Jota Quest, que 
completa 20 anos de carreira em 2013, foi a prin-
cipal atração da noite. 

O público cantou em coro sucessos como Fácil, Hoje 
e Do seu lado. Com músicas que marcaram gerações 
e a apresentação dos hits atuais, os músicos realiza-
ram um show incrível, levando os fãs ao delírio.

Novidades e animação marcam

Luau do Iate

Este ano, o evento fi cou marcado pelas novidades. A 
primeira delas, promovida pelos alunos do Ciate: a 
pista de dança foi pintada pelas crianças com uma 
tinta especial. De maneira criativa, os pequenos pro-
duziram diversos desenhos.

Além disso, uma retrospectiva apresentada nos te-
lões relembrou trechos de edições passadas do Luau. 
Os participantes puderam acompanhar como foram 
as apresentações de Roupa Nova, Frejat, Kid Abelha, 
entre outros. 
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Uma queima de fogos coloriu o céu de 
Brasília e anunciou o início da apre-
sentação do Jota Quest. “Mais uma vez, 
conseguimos promover um Luau que 
ficará marcado na memória dos sócios 
e convidados. A preocupação com cada 
detalhe foi essencial para o sucesso do 
evento. Agradecemos a todos os que co-
laboraram para a realização desta noite 
inesquecível”, destaca o comodoro Ma-
rio Sergio da Costa Ramos. 
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“Somos sócios do Iate 
e o show foi perfeito. 
Observamos que a 
estrutura está bem 
mais forte. O Jota 
Quest é uma excelente 
banda e ano que vem 
estaremos no Luau 
novamente”

Juliana Milhomens e  
Daniel Albuquerque
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Megaestrutura
Este ano, a estrutura foi uma atração à 
parte. A decoração, em clima havaia-
no, fez com que o ambiente estivesse 
muito agradável. Com aproximada-
mente 16 metros de largura, o palco foi 
o maior já preparado para o evento. 
Cerca de quatro toneladas de equipa-
mentos de iluminação e sonorização 
foram utilizadas.

“Nós nascemos em 
Belo Horizonte, 

terra do Jota 
Quest, e por isso 

somos ‘suspeitos’ 
para falar. A gente 
adora a banda e o 
evento está muito 
bem organizado”

Renata Abreu e  
Anderson Almeida
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“O Luau estava 
impecável. A 

decoração, o som 
e, é claro, a banda 

foram sensacionais. 
Parabenizo o Iate pela 
forma como o evento 
foi conduzido e tenho 
certeza que em 2014 

será ainda melhor”

Paulo Pimenta
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“É a primeira vez 
que venho ao Luau 
do Iate e tudo está 
maravilhoso. A 
decoração está linda. 
Eu vim para assistir ao 
show, mas confesso 
que quando cheguei ao 
Iate eu me surpreendi 
com toda a estrutura” 

Janete Araújo



10 anos de tradição



Espetinhos selecionados e 
embalados a vácuo

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

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

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

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

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

IATE

E m 25 de julho, a Antiga Sede recebeu os cantores Jamile Farah, Renato Mello e Pedro Duarte, 
que apresentaram o show Clássicos do Rock Brasília. Os artistas, na companhia do percussio-
nista Jassa Gomes, entoaram grandes sucessos do rock, pop e blues internacional. Canções de 

artistas como Michael Jackson, Queen, Pink Floyd e U2 foram relembradas durante a apresentação. 
Mais de 150 pessoas prestigiaram o evento e puderam desfrutar de um buffet com ilha gourmet de 
petiscos e bebidas.

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

O melhor do rock na 
Quinta Cultural
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“Brasília nos proporciona
situações memoráveis”
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Rogério Flausino: 
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Revista Iate – O que você achou da estrutura do 
Iate Clube de Brasília?

Rogério Flausino – Achei toda a estrutura maravi-
lhosa! O palco está lindo, vocês capricharam mesmo. 
Realmente, me surpreendi com a quantidade de pes-
soas presentes. Não esperava tudo isso. 

Revista Iate – E a expectativa para o show?

Rogério Flausino – Com certeza teremos mais uma 
chance de realizarmos uma noite inesquecível. Brasí-
lia nos proporciona situações memoráveis. Tocamos 
no Nilson Nelson lotado em diversas oportunidades. 
Da última vez que estivemos aqui, fi zemos um show 
para 50 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios. Eu 
adoro tocar aqui.

Revista Iate – Recentemente, vocês lançaram 
um single. Como está sendo a recepção?

Rogério Flausino – A música foi lançada há uma 
semana e todo mundo já está comentando. Ela se cha-
ma Mandou Bem. É a primeira do trabalho de um disco 
de inéditas. Há cinco anos que a gente não lança algo 
assim. Então, a ansiedade está muito grande. 

A o longo de mais de 20 anos de carreira, a banda Jota Quest acumula muitos fãs e 
grandes conquistas. O grupo é um referencial quando se fala em pop rock brasileiro. 
Várias canções marcaram época e fi zeram parte de trilhas sonoras de novelas. Na 

Moral, Fácil, Além do Horizonte e Amor Maior são algumas das grandes composições.

Formada por Paulinho Fonseca (bateria), Paulo Roberto Diniz Júnior – PJ (baixo), Marco Túlio 
Lara (guitarra), Márcio Buzelin (teclado) e Rogério Flausino (vocal), a banda foi a grande 
atração do Luau do Iate 2013. Antes de subir ao palco, Rogério Flausino bateu um papo com 
a Revista Iate e contou como estava a expectativa de se apresentar em nossa instituição.

Entre outros assuntos, ele relata que a banda está em estúdio e prepara o lançamento do seu 
sétimo álbum de músicas inéditas.  Além disso, o vocalista do Jota Quest também elogia a 
estrutura e a organização do Luau do Iate. 

“Achei toda a estrutura 
maravilhosa! O palco está 
lindo, vocês capricharam 

mesmo. Realmente, 
me surpreendi com a 

quantidade de pessoas 
presentes. Não esperava 

tudo isso”

99Setembro / Outubro de 2013

Revista Iate – Quando será o lançamento do 
novo projeto?

Rogério Flausino – Nós estamos gravando, para-
mos para apresentar o show aqui no Iate. Em seguida, 
voltaremos para o estúdio e terminaremos esse traba-
lho. Ele deve sair em outubro. É um disco muito ani-
mado. Talvez seja o mais dançante que nós já fi zemos. 
As músicas continuam românticas, mas elas são para 
dançar... dançar junto...(risos).

Revista Iate – Qual o sonho que o Jota Quest 
ainda não conquistou?

Rogério Flausino – O nosso maior sonho é ter 
muita saúde e energia para vivermos muitos anos e 
fazer nossos shows. Funcionamos muito bem juntos. 
Eu estou sentindo que esse disco vai ser um divisor 
de águas em nossa carreira. O público é quem ana-
lisa a qualidade das músicas, mas estamos sentindo 
uma energia muito boa, diferente dos outros dis-
cos. Acho que isso é um prenúncio de tempos muito 
bons. A realidade é que enquanto existir Mick Jag-
ger em cima do palco quebrando todos os paradig-
mas a gente está bem.
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N esta edição, o Iate presta uma justa homena-
gem a um antigo funcionário que há anos se 
destaca por sua dedicação e compromisso com 

nossa instituição. Já conseguiram identifi car a pessoa 
de quem estamos falando? Apenas com essa introdu-
ção fi ca difícil saber, não é mesmo? Então, chega de 
rodeios e vamos direto ao nome. Nosso homenageado é 
o senhor Carlos Alberto Santana Pereira Resende. Des-
cobriram? Ainda não? Tá certo, realmente ele não cos-
tuma ser chamado no trabalho pelo nome e nem pelo 
sobrenome. Aqui no Iate ele é mais conhecido por to-
dos como Betão. Agora sim, ligaram o nome à pessoa? 
Ou melhor, o apelido à pessoa? É isso mesmo, estamos 
falando do chefe da área de segurança, um carioca de 
jeitão sério e calado que há 24 anos chegou ao Iate e 
hoje considera esse local como sua primeira casa. 

“Eu era caminhoneiro no Rio de Janeiro. Trabalhei 11 
anos na empresa Madeira da Fonte. Conheci minha 
ex-esposa em Resende. Como ela era de Brasília eu 
vim para tentar uma vida melhor na capital federal. 
Ao chegar, comecei a procurar emprego e com quatro 
dias na cidade conheci o Tonhão, que trabalhava na 
segurança do Iate. Como o conheci na academia e, à 
época, eu tinha um bom porte físico, ele me ofereceu 
um emprego na área de segurança. Expliquei que não 
tinha experiência, mas ele insistiu e eu vim. Desde en-
tão, estou aqui”, conta sorridente.

Hoje, ao relembrar sua trajetória, Betão sente-se vito-
rioso, mas não esquece que a chegada a Brasília foi 
marcada por difi culdades e desafi os. “No início foi 
muito difícil para mim. Naquela época, eu tinha uma 
calça e um par de sapatos furados. Não podia sentar 
e levantar os pés, pois senão as pessoas poderiam ver 
os buracos no meu calçado. Mesmo com as difi culda-
des, eu fui batalhando e conquistando a confi ança dos 
sócios. Depois de muitos anos de dedicação, convida-
ram-me para ser o chefe da segurança. Quem me pro-
moveu foi o então comodoro Ennius Muniz”, lembra 
emocionado.

Depois de 24 anos no mesmo local, Betão fala que sua 
ligação com o Clube vai muito além do contrato de tra-
balho. “O Iate é a minha primeira casa e o local onde 
moro é a segunda. Todos os dias da minha folga eu ve-
nho ao Clube para dar uma olhada nas coisas. Venho 
porque gosto de estar aqui. Não consigo me desligar. Eu 
não tenho horário para o Iate. Adoro trabalhar aqui. 
Sou um felizardo, pois faço o que gosto, onde eu gosto. 
Isso aqui é uma família para mim”, orgulha-se. 

Tanto profi ssionalismo fez desse funcionário uma pes-
soa querida por todos no Iate. Nosso Clube se engran-
dece por ter em seu quadro de funcionários uma pessoa 
de reconhecido caráter e determinação.

Exemplo de 
comprometimento
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ANÚNCIO

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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I mportantes páginas da história do Iate Clube 
de Brasília foram resgatadas em 30 de julho. 
Sócio do Iate há mais de 30 anos, o jornalis-

ta Irlam Rocha Lima doou um verdadeiro acervo 
histórico para o Memorial: mais de 300 edições 
do Jornal Iate da década de 1980. Entre 1982 e 
1987, Irlam era o responsável pela publicação, en-
tão produzida mensalmente. O boletim trazia as 
principais informações sobre a administração, de-
sempenho de atletas e eventos sociais, esportivos e 
culturais da época.

Questionado sobre o que o levou a guardar com 
tanto carinho o material o colunista do Correio 
Braziliense foi direto. “Amor ao Iate. Na época eu 
imaginava que a Direção arquivasse, mas pouco 
tempo depois percebi que não e fui guardando cada 
edição. Gosto muito de ter guardadas as coisas que 
faço. Antes de entregar esses arquivos, reparei na 
quantidade de coisas boas que participei nesse pe-
ríodo e que vou deixar aí para a posteridade”, lem-
brou emocionado. “É o registro de uma parte im-
portante da história do Clube. Todo o trabalho era 
feito na máquina de escrever e diagramado à mão. 
Era uma época precária. E vocês podem perceber 
que a pessoa que colaborava comigo na edição era 
o Mauro Naves. Hoje, ele é repórter da TV Globo, 
cobre Copa do Mundo e grandes eventos esporti-
vos. O Mauro participou de toda 
etapa de produção desse jornal, 
que obviamente é bem modesto 
em relação ao que é feito hoje 
com todas as ferramentas das 
novas tecnologias”, completa.

Após a doação, o material, en-
tregue em perfeita conservação, 
foi catalogado e digitalizado. Os 
interessados em apreciar os ar-
quivos e recordar bons momen-
tos da história iatista devem 
procurar o Memorial, localiza-
do na parte superior da Antiga 
Sede. O setor funciona de segun-
da a sexta-feira, das 9h às 18h, 
e aos sábados e domingos, das 
8h às 14h. Outras informações: 
3329-8759.
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O Salão de Beleza do Iate está na lista dos vários 
serviços que o Clube oferece. Com mais de dez 
anos de existência, o espaço é reservado para 

que os associados cuidem da autoestima. Os serviços 
oferecidos são: corte de cabelo, manicure e pedicure, 
depilação, escova e química em geral.

Com o objetivo de atender melhor ao quadro social, 
desde 20 de junho, a área administrativa e a operacio-
nal do Salão de Beleza são geridas pelo próprio Iate. 

Para obter outras informações e agendamento de ses-
sões basta ligar para 3329-8771. 

Veja os horários de funcionamento

Terça a sexta-feira: das 10h às 21h

Sábado: das 10h às 19h 

Domingo: das 10h às 16h 

beleza
Cuide da

no Iate
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E-mail: angela@iatebsb.com.br

D izem que, depois de anos de busca, quatro homens que não se conheciam 
chegaram, ao mesmo tempo, à cabana da praia remota onde vivia um 
mestre. Eram todos pessoas de bem, colecionadores de êxitos, mas sen-

tiam que lhes faltava algo para atingir a felicidade.

O mestre era também um bruxo, de forma que ninguém precisou explicar porque 
estava ali. O velho lhes disse que estava bem ser ambicioso, porque toda jornada 
precisa de combustível e, então, lhes preparou um extrato, prensando entre as 
mãos um conjunto de plantas que tirou de um cesto. Cada homem levou um pe-
queno frasco e as instruções para o ritual que teriam chance de realizar uma só 
vez, em silêncio e absoluta solidão: ao verem os primeiros raios da manhã, eles 
molhariam o dedo naquela tinta carmim e escreveriam sobre o umbigo o que lhes 
faltava. Num instante, a luz do sol lhes apagaria da pele os vestígios do líquido, e 
a palavra estaria, então, entranhada como um selo de sorte.

O primeiro homem saiu da cabana decidido. Sempre soube que poder e dinheiro lhe 
abririam as portas para o mundo. O segundo ainda sentia na alma os hematomas  
do abandono amoroso. Queria apenas ser amado – muito, e por muitas – e a sedu-
ção seria sua aliada. O terceiro homem passou a noite toda medindo palavras para 
não correr riscos. Pensou em pedir inteligência, mas lembrou que conhecia muita 
gente inteligente e infeliz. Pensou em escrever sabedoria, mas titubeou porque che-
gar a ser sábio lhe parecia demasiado solitário e até arriscado, porque os tais sábios 
são gente que abre mão de tudo na vida (e quem está pronto pra tanto?).  Por fi m, 
concluiu que conhecimento era o que de fato buscava, para fazer bem ao espírito e 
também para lhe dar a glória do mundo. Já o quarto homem estava confuso. Que-
ria conselhos e sugestões, mas viu que não conhecia ninguém com quem realmente 
contar. No impulso dessa descoberta, escreveu na barriga que queria amigos.

Passados alguns anos, o primeiro homem era rico e poderoso. Frequentava festas, 
tinha contatos infl uentes, carros importados e mulheres aos seus pés. Satisfeito, às 
vezes se via pensando que aquele mestre era mesmo porreta. Mas a felicidade, ah, 
talvez fosse pedir demais a um pobre velho, afi nal. O segundo homem, por sua 
vez, estava um pouco esgotado por tantas paixões. Tinha, é verdade, realizado 
fantasias espetaculares. Mas o maior mérito dos últimos tempos tinha sido apren-
der a curtir a solidão. Já o terceiro homem era agora muito importante: havia 
ganhado prêmios, escrito livros, dado entrevistas. Era um luxo tê-lo como amigo.

Quem sabia disso era o quarto homem, que adorava aprender com ele. E também se 
divertir com as histórias amorosas do segundo, quando saíam para uma cerveja. O 
quarto homem não era rico, nem importante, muito menos um Don Juan, mas sentia 
que não lhe faltava nada. E pensava no velho mestre com saudade: como havia con-
quistado um amigo genial daquele? Defi nitivamente, ia pedir uma força ao amigo 
rico, para que fossem curtir aquela praia remota juntos no próximo verão.  

O BOCADINHO
QUE FALTA

O quarto homem 

não era rico, nem 

importante, muito 

menos um Don 

Juan, mas sentia 

que não lhe faltava 

nada. E pensava 

no velho mestre 

com saudade: como 

havia conquistado 

um amigo genial 

daquele?”

Esta crônica é uma singela homenagem ao meu amigo Mario Sergio.
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