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“o iate é um clube lindo 
e muito agradável”
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CARTA DA EDITORAiate

A s melhores despedidas costumam ter sabor agridoce. São 
aquelas que unem um adeus cheio de saudade a um ama-
nhã salpicado de perspectivas. Têm o frescor do último dia 

de aula antes das férias de verão. A delícia das festas de solteiro que 
antecedem os casórios.

De alguma forma, é este o sabor com que escrevo minha última 
Carta da Editora. Durante dois anos, tive a alegria de apresentar 
a vocês, pessoalmente, o espírito que moveu cada uma das nossas 
edições. Por inevitável, acabei mostrando também um pouco das 
minhas ideias e paixões – quem diria, um pequeno ensaio para o 
que estaria por vir. 

A partir do próximo bimestre, deixo este espaço porque topei 
o encantador desafio de escrever uma página de crônicas para a 
Revista. Será ela, então, nosso canal de diálogo. E, por uma des-
sas coincidências que temperam a vida, apresento aqui a edição 
da Revista Iate dedicada a desafios provocados por conquistas. 
Por exemplo, o desafio de um Clube que não para de receber gente 
justamente porque é reconhecido como o melhor. Ou o desafio de 
mães que conseguem acumular a ginástica da educação dos filhos 
com as exigências do esporte. 

Não vou dizer que são elas as verdadeiras “mães atletas” porque, 
agora que tive a felicidade de ter um filho, aprendi o óbvio: toda 
mãe é um pouco atleta. E haja condicionamento, disciplina, dedica-
ção e amor – não é verdade? Por isso, a todas as mães, sem exceção, 
eu envio meu beijo carinhoso neste mês de maio. E àquelas que, 
além de tudo, são de fato desportistas, eu tiro respeitosamente o 
meu chapéu. 

Por último, quero agradecer, por escrito, a cada um dos leitores 
que, ao longo desse tempo, respondeu minhas cartas com palavras 
de estímulo e carinho. Não imaginam como foram importantes 
para nós. Aliás, são mesmo os textos de leitores e sócios – verda-
deiros donos da Revista – que passam a ocupar esta página. Ou 
seja, quem poderia esperar substituição melhor? 

Um abraço,
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Envie você também sua contribuição para a seção Cartas da Revista Iate. Os e-mails devem ser encaminhados para comunicacao@iatebsb.com.br. 
Os textos selecionados serão publicados neste espaço.
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Ótima matéria 
de capa
A matéria sobre o squash 
fi cou fantástica, pois valo-
rizou ainda mais este pro-
missor esporte do Iate e 
mostrou os diversos bene-
fícios. Espero que a revista 
continue falando sobre a 
modalidade. Afi nal, nosso 
Clube possui as melhores 
quadras do país.

Lúcio Souza

Alta qualidade
Sou leitora assídua da Revista Iate e gosto bastante de todo 
o conteúdo. É uma publicação bem diagramada e de alta qua-
lidade. A redação das matérias é muito boa e faz com que a 
leitura fi que ainda mais agradável.

Christianne Noronha

Evolução constante
Sou sócio do Iate há mais de 20 anos e posso afi rmar que a 
revista acompanhou a evolução do Clube. Nos últimos anos, as 
mudanças foram ainda mais expressivas. Todos os envolvidos 
estão de parabéns pelo belo material que é produzido.

Ademar Sato

Compromisso 
com a história do 
Clube
Uma das partes mais espe-
ciais da Revista é a editoria 
Memória. Ela conta a trajetó-
ria do Clube nas últimas dé-
cadas por meio de fotos e isso 
é muito interessante. Poucas 
instituições preservam sua 
história, e o Iate está de pa-
rabéns pela iniciativa.

Rodrigo Guimarães

Fotografi as 
excelentes
A parte de fotografi as da revis-
ta está cada vez melhor. Faço 
questão de olhar todas as pá-
ginas com bastante atenção 
sempre que a nova edição che-
ga a minha casa. O destaque 
dado aos eventos esportivos e 
sociais é muito positivo.

José Jorge Ramos Barbosa
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COMODOROPaLaVRa DO

u
ma temporada de festas e homenagens. Assim 
foi o mês de abril no Iate Clube de Brasília. Du-
rante as comemorações dos 52 anos de nossa 

instituição, os Iatistas foram contemplados com diver-
sos eventos esportivos e sociais. E o que se viu foi um 
Clube repleto de animação, com pessoas se divertindo 
em todos os cantos. Esse espírito de alegria contagiou os 
sócios de forma tão intensa que o resultado não poderia 
ser outro, senão o sucesso de todas as atividades organi-
zadas pela Diretoria. 

Para começar, tivemos competições em várias modalida-
des esportivas. Das partidas emocionantes nas quadras 

até as belas disputas pela liderança da Regata 
de Aniversário, em abril, o Iate foi um local 
de pura transpiração e saúde. Para relaxar e 
recarregar as energias, nada melhor do que 
uma festa de gala para celebrar uma das da-

tas mais importantes do calendário social. 
Com uma organização impecável e a pre-
sença de várias gerações de Iatistas, o Bai-
le de Aniversário foi um sucesso. Tivemos 
uma noite maravilhosa ao lado de amigos 
e familiares, que puderam se divertir em 
um ambiente agradável, seguro e cheio 
de harmonia.

Para fechar, encontramo-nos mais 
uma vez no dia 21 de abril para o tradi-
cional “Parabéns ao Iate”. Foi uma fes-

ta com direito a bolo, muita música e atrações para todos 
os associados. E as comemorações não param por aí. Du-
rante os próximos meses, o Iate tem um calendário repleto 
de atividades para todo o quadro social. Esperamos que a 
festa dos 52 anos prolongue-se por todo o período de 2012.

Além dos diversos eventos que movimentaram o mês de 
abril, temos outros motivos para celebrar: entregamos o 
Espaço Gourmet da Náutica e o Pergolado do Campus, 
um moderno e elegante local de convivência próximo às 
piscinas. Essas novas áreas, além de valorizar nosso pa-
trimônio, aumentarão o conforto dos Iatistas. Nos pró-
ximos meses, concluiremos uma sequência de pequenas 
obras que deixarão o Clube ainda melhor. Entregaremos 
em breve a nova Churrasqueira 2, com alto padrão de 
qualidade e preparada para receber pessoas com neces-
sidades especiais. Além disso, teremos melhorias na área 
das piscinas infantis.

Terminamos nossa mensagem lembrando ao quadro so-
cial que, a partir de 31 de maio, o Iate organiza três noites 
do melhor arraial de Brasília. Este ano, a Festa Junina 
homenageará o centenário de Luiz Gonzaga. Esperamos 
todos vocês em mais esse evento!  
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Mario Sergio da Costa Ramos
comodoro@iatebsb.com.br
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C aríssimos amigos sócios e sócias. O Iate Clube 
de Brasília vive momentos gloriosos nos últimos 
anos, sendo referência nacional como Clube, con-

siderado um dos melhores do País. Tal constatação tem 
sido sobretudo auspiciosa quando celebramos, desde 
2010, o cinquentenário de fundação do Iate. É ainda bas-
tante expressiva, considerando as expectativas do quadro 
social deste magnífi co Clube, emblemático como a Capital, 
“sua sala de visitas”, nas sempre atuais palavras do saudo-
so Presidente Juscelino Kubitschek, patrono do Iate.

O Conselho Deliberativo está atento aos desafi os dos no-
vos tempos, no sentido de preservar e ampliar para as 
presentes e futuras gerações a excelência do nosso Clu-
be, a qualidade superior dos serviços, esportes e lazer, e 
a otimização do espaço físico e do verde, em condições 
ambientais saudáveis para a convivência harmoniosa 
e feliz da família Iatista. Como órgão de representação 
coletiva do quadro social, cabe ao Conselho, além das 
funções fi scalizadoras, propor, revisar e aprovar regu-
lamentos e normas, inclusive modifi cações do Estatuto 
com aprovação da Assembleia Geral.

Nos meses de março e abril a Presidência constituiu Co-
missões para examinar e emitir pareceres sobre proposta 
de alteração das Normas Gerais para Licitações e Contra-
tos e sobre convênios de cooperação técnica e científi ca 
com instituições universitárias. A Mesa Diretora decidiu, 
ad referendum do Colegiado, aprovar o remanejamento de 
verbas para custear a alteração do Projeto de Cobertura 

das Quadras de Tênis G1 e G2, conforme solicitação do 
Sr. Comodoro Mário Sérgio da Costa Ramos.

Foram realizadas três reuniões do Conselho Deliberati-
vo, uma ordinária e duas extraordinárias, nas quais fo-
ram aprovadas, dentre outras matérias, as contas anuais 
relativas ao exercício fi nanceiro de 2011; o projeto de re-
vitalização da Churrasqueira Gourmet nº 2; a instalação 
de um sanitário destinado a portadores de necessidades 
especiais; o projeto de reforma, com acréscimo, da Tri-
buna do Tênis; a alteração da Cobertura das Quadras de 
Tênis G1 e G2; a alteração e modernização das Normas 
Gerais para Licitações e Contratos (desatualizadas há 17 
anos); e a assinatura de Convênio com a Universi-
dade de Brasília para apoio logístico às atividades a 
serem realizadas no Lago Paranoá, com a fi nalidade 
da caracterização da geometria de fundo e avalia-
ção da qualidade da água.

O Conselho Deliberativo e a Comodoria conti-
nuam, assim, trabalhando, com dedicação, 
efi ciência e agilidade, em parceria constru-
tiva, em prol da felicidade e do bem-estar 
da família Iatista. Meu cordial abraço.

Geraldo Brindeiro
conselhodeliberativo@iatebsb.com.br

Gerais para Licitações e Contratos (desatualizadas há 17 
anos); e a assinatura de Convênio com a Universi-
dade de Brasília para apoio logístico às atividades a 
serem realizadas no Lago Paranoá, com a fi nalidade 
da caracterização da geometria de fundo e avalia-

O Conselho Deliberativo e a Comodoria conti-
nuam, assim, trabalhando, com dedicação, 
efi ciência e agilidade, em parceria constru-
tiva, em prol da felicidade e do bem-estar 
da família Iatista. Meu cordial abraço.
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O S DESAFIOS PARA ADMINISTRAR UMA INSTITUIÇÃO DO 

PORTE DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA SÃO DIÁRIOS. PARA 

GARANTIR COMODIDADE, SEGURANÇA E A QUALIDADE NOS 

SERVIÇOS PRESTADOS AO SÓCIO, SÃO NECESSÁRIAS VÁRIAS 

MEDIDAS PONTUAIS E COMPROMETIMENTO MÚTUO DA ADMINISTRAÇÃO E 

FUNCIONÁRIOS.

UM DOS EXEMPLOS DESSES PERCALÇOS COTIDIANOS É O RESPEITO AOS 

REGULAMENTOS EM GERAL. NOS ÚLTIMOS MESES, DIVERSAS DIRETORIAS TÊM 

ADOTADO MEDIDAS MAIS INCISIVAS PARA QUE AS REGRAS SEJAM SEGUIDAS 

DE MODO IRRESTRITO. ENTRE ELAS, PODE-SE DESTACAR A DIRETORIA DE 

SECRETARIA, QUE DETERMINOU UMA MAIOR RIGIDEZ NO CUMPRIMENTO DE 

ALGUMAS NORMAS DO CLUBE.

PARA EXPLICAR A IMPORTÂNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DE CADA UM DOS 

ASSOCIADOS NESSE PROCESSO, A REVISTA IATE CONVERSOU COM O DIRETOR 

SECRETÁRIO, IRANI BARBOSA BRAGA. SÓCIO HÁ MAIS 30 ANOS, ELE CRIOU 

SEUS QUATRO FILHOS DENTRO DA NOSSA INSTITUIÇÃO E É APAIXONADO PELO 

CLUBE. ENTRE OUTROS PONTOS, O DIRETOR RESSALTA QUE AS REGRAS VISAM 

À SEGURANÇA E MELHORIA DA QUALIDADE NA CONVIVÊNCIA COLETIVA.

Em busca da 
segurança e 
bem-estar do 
quadro social
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Revista Iate – Qual a importân-
cia de uma área como a Secre-
taria Social para uma grande 
instituição como Iate Clube de 
Brasília? 

Irani Braga – De uma forma bem 
simples, podemos definir a Secretaria 
Social do Iate como o Portal, o pri-
meiro elo do Clube com os aspirantes 
a novos membros desta valorosa ins-
tituição que agrega a família Iatista de 
Brasília. Cabe à Secretaria zelar pelo 
cumprimento das disposições esta-
tutárias e regulamentares em prol do 
Clube e de seus associados, visando 
um relacionamento cada vez mais 
democrático entre todos, procurando 
atendê-los da melhor forma possível. 
A Secretaria tem como lema, sempre 
acompanhando as diretrizes do Esta-
tuto e do Conselho Diretor, atender 
no mesmo pé de igualdade todos os 
associados, esclarecendo-os sobre as 
normas e regulamentos do Clube e 
cumprindo-os, como também prestar 
informações às pessoas não perten-
centes ao quadro social. 

Revista Iate – Quais as princi-
pais atividades desenvolvidas? 

Irani Braga – A Secretaria dispõe 
de um quadro de 21 funcionários. 
Eles são divididos entre o setor do 
escritório, com sete, e o de portaria, 
com 14, para atender as cinco vias de 
acesso ao Clube. Entre suas várias 
atribuições, podemos destacar a ela-
boração, controle, registro e arquivo 
dos atos oficiais da Comodoria e do 
Conselho Diretor; formação, manu-
tenção e controle da documentação 
dos integrantes do quadro social; 
supervisão, orientação e fiscalização 
dos serviços das Portarias, evitan-
do o acesso de pessoas estranhas ao 
quadro social sem as devidas cre-
denciais às dependências do Clube; 
orientação ao associado quanto aos 
seus direitos e deveres; emissão de 
diplomas dos sócios patrimoniais; 
consolidação dos relatórios de ati-
vidades do Conselho Diretor; emis-
são de convites para ingresso dos 
convidados; emissão dos documen-
tos decorrentes das deliberações do 
Conselho Diretor; providências para 
a convocação dos Diretores, elabo-
ração da pauta para as reuniões do 

Conselho Diretor e lavratura das res-
pectivas atas.

Revista Iate – Quando o senhor 
assumiu a Diretoria de Secre-
taria, em novembro de 2011, 
quais os principais desafios en-
contrados?

Irani Braga – De imediato, com o 
apoio do comodoro, Mario Sergio da 
Costa Ramos, iniciamos o processo 
de retorno das atividades da Portaria 
para a Secretaria Social. Esse proces-
so tem sido um pouco moroso e ár-
duo, uma vez que foi preciso escolher 
pessoas que desenvolviam atividades 
de apoio no Clube e em determina-
dos dias trabalhavam na Portaria. 
Isso não estimulava tais emprega-
dos a se aprimorarem na ativida-
de de porteiro, uma vez que um dia 
estavam na portaria e em outro em 
várias áreas do Clube prestando ati-
vidades de apoio. Esses profissionais 
recebem instruções no dia a dia e 
receberão, por decisão do comodoro 
e com o apoio da Diretoria Adminis-
trativa de Recursos Humanos, um 
treinamento específico para melhor 
desempenho das atividades. Com o 
redesenho na forma de proceder das 
Portarias, principalmente com maior 
rigor em relação ao acesso de pesso-
as estranhas ao quadro social sem as 
devidas credenciais, como também 
em face de alguma pendência de 
associado junto à Secretaria, solici-
tar que se dirija à Secretaria Social 
para resolvê-la tem proporcionado 
um grande crescimento nas ativida-
des da Secretaria, principalmente na 
atualização de cadastro, emissão de 
convites, emissão de senhas para uso 
da internet, renovação de carteira, 
crachá para babá, além de esclareci-
mentos sobre seus direitos e deveres.

Revista Iate – Podemos destacar 
avanços e novidades até o pre-
sente momento?

Irani Braga – Foi um pouco duro 
no começo, mas já é possível perce-
ber que o acesso daqueles, não sócios, 
que usavam qualquer argumento 
para usar o Clube, bem como o uso do 
estacionamento, vem sendo reduzi-
do. Para facilitar a vida do associado, 
recentemente foi instalado um termi-

nal eletrônico ao lado da portaria de 
pedestre da Secretaria Social, dando 
condições para a emissão de convites 
pelo associado, a qualquer momento, 
mesmo fora do horário de funciona-
mento da Secretaria. Alguns proce-
dimentos foram aperfeiçoados para 
atender ao associado e ao público de-
mandante. Procurou-se divulgar no 
Jornal Semanal informações impor-
tantes ao associado, principalmente 
relativas ao acesso ao Clube. 

Revista Iate – Quais os princi-
pais projetos para 2012/2013?

Irani Braga – Algumas decisões 
tornam-se necessárias para que pos-
samos ter respostas adequadas nos 
procedimentos de acesso ao Clube, 
como também nas atividades desen-
volvidas pela Secretaria Social. Em 
linhas gerais, podemos elencar al-
guns tópicos que merecem atenção 
especial:

• Reforma da Portaria Central: 
o projeto é que sejam duas en-
tradas de pedestres e mais vias 
de acesso para veículos, sendo 
uma delas reversível para aten-
dimentos eventuais. As guaritas 
seriam adiantadas para permitir 
o escape de veículo para o atu-
al estacionamento externo ao 
lado da Secretaria, caso chegue 
algum passageiro que não aten-
da as normas de acesso e, con-
sequentemente, sem condições 
de acessar o Clube. Esse escape 
evitará transtornos para o asso-
ciado que se encontra na fila e 
que está em condições de aden-
trar o Clube. 

• Divulgação sistemática das nor-
mas e procedimentos de acesso 
ao Clube: o objetivo é esclarecer 
ao quadro social, que hoje conta 
com cerca de 15.000 membros, 
sobre as condições mínimas ne-
cessárias para acessá-lo sem 
transtornos. É válido lembrar que 
para se conviver de forma saudá-
vel em sociedade é fundamental 
que cada um respeite direitos e 
deveres. 

Já no próximo ano, caso o orçamen-
to permita, será iniciado um proces-
so de digitalização de todo o acervo 
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da Secretaria Social relativo a cada 
associado; desenvolvimento de um 
novo Sistema Eletrônico ou amplia-
ção do atual para atender de forma 
mais eficiente e eficaz as demandas 
ocasionadas pelos atuais e novos de-
safios; construção de uma nova ram-
pa de acesso à Secretaria, que vise 
atender ao usuário interno do Clube; 
treinamento e aperfeiçoamento dos 
porteiros e funcionários que traba-
lham na Secretaria Social, com o 
objetivo de oferecer um melhor aten-
dimento ao associado e aos demais 
demandantes. Perseguir o foco de 
trazer ao associado e seus legítimos 
convidados um procedimento de 
cortesia e facilidade na disponibili-
dade de informações sobre o Clube. 
Tentar reverter o desgaste atual de 
energia de seus funcionários e diri-
gentes, que estão em muitos casos 
mais dirigidos para pessoas que não 
pertencem ao quadro social. Porém, 
insistem em frequentar, sistematica-
mente, o Iate e, muitas vezes, com a 
complacência e ajuda de uns poucos 
associados.

Revista Iate – Como o senhor, 
que participou há mais de dez 
anos da Diretoria, vê o expressi-
vo crescimento do Iate Clube de 
Brasília?

Irani Braga – É perceptível a dife-
rença do Iate de hoje em relação ao 
Iate de alguns anos passados. Ve-
rifica-se atualmente um Clube, por 
seu crescimento, não só vegetativo, 
mas também provocado por algu-
mas mudanças nos Estatutos, que 
merece uma preocupação maior dos 
seus atuais dirigentes para que pro-
blemas no futuro sejam evitados. O 
espaço físico do Clube permanece o 
mesmo, mas a demanda por serviços 
de boa qualidade continua crescen-
do, não só por conta dos associados, 
como também pelos convidados dos 
associados. Creio que hoje o Clube já 
tem condições de ser autossuficiente 
nas atividades que desenvolve e nas 
modalidades esportivas que atua, 
precisando apenas estimular, pon-
tualmente, uma maior participação 
do associado. A população atual do 
Iate Clube gira em torno de 15.000 
pessoas, e se considerarmos ainda os 

Irani Braga

8.000 convidados que os associados 
têm direito mensalmente, o equiva-
lente a 2.000 por final de semana, 
percebe-se que caso apenas 30% re-
solvesse frequentar o Clube aos sá-
bados e domingos já seria um grande 
número de pessoas. Um aspecto que 
merece destaque e que contribui para 
que o Clube esteja entre os melhores 
do Brasil é o seu quadro social, que na 
sua grande maioria é consciente das 

várias modalidades e serviços ofereci-
dos para melhor atendê-lo, como da 
importância de que o Clube deve ser 
de uso exclusivo do associado, o que 
reforça a atuação do Conselho Dire-
tor em perseguir sistematicamente 
este foco. 

Revista Iate – Como está o pro-
jeto de reformulação do Regula-
mento de Acesso ao Clube?

“Para facilitar a vida do 
associado, recentemente 
foi instalado um terminal 

eletrônico ao lado da portaria 
de pedestre da Secretaria Social, 
dando condições para emissão 
de convites pelo associado, a 

qualquer momento”
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Irani Braga – O Regulamento de 
Acesso ao Clube (RAC), em face à 
dinâmica das atividades do Iate, foi 
revisto no mês de março por uma 
Comissão nomeada pelo comodoro, 
Mario Sergio da Costa Ramos, e já en-
caminhado, em forma de proposta, ao 
próprio comodoro, que irá submetê-lo 
ao Conselho Diretor e posterior enca-
minhamento ao Conselho Deliberati-
vo para uma decisão final. O foco que 
procurou ser dado na elaboração des-
sa proposta foi no sentido de restrin-
gir o acesso a pessoas que não per-
tençam ao quadro social e nem sejam 
legítimas convidadas do associado; 
que o acesso de veículos e o estacio-
namento interno sejam exclusiva-
mente para atender aos associados. 
Neste caso, no meu entendimento, o 
problema de estacionamento interno 
nos finais de semana e feriados, pelo 
menos a médio prazo, já é um fato 
consumado e, lamentavelmente, só 
alguns, conforme a hora de chegada, 
poderão usufruir deste benefício; que 
se apresente maior transparência nos 
procedimentos de acesso para facili-
tar a vida do associado e dos profis-
sionais responsáveis pelo controle. 
Em síntese, podemos dizer que tere-
mos um Clube mais atento aos seus 
procedimentos de acesso, mas nunca 
esquecendo que os direitos, assim 
como os deveres, na forma Estatutá-
ria, serão sempre iguais para todos 
do quadro social.

Revista Iate – O senhor gostaria 
de deixar algum lembrete em es-
pecial aos associados?

Irani Braga – Sim. Que sempre que 
se dirigir ao Clube, o sócio verifique 
antes de chegar à Portaria se há alguma 
pendência, como falta de convite para 
um convidado de última hora, identi-
dade de convidado, cadastramento de 
babá, carteira vencida, falta de paga-
mento, autorização prévia para carga 
e descarga etc. Caso positivo, estacio-
ne antes e procure a Secretaria Social 
para contornar as pendências, e só en-
tão se dirija com seu veículo à Portaria. 
Com esse procedimento, não haverá 
transtorno para o associado que está 
entrando e nem para o que está na fila 
aguardando a vez. É só uma questão de 
bom senso e respeito aos que estão es-
perando para entrar. Obrigado.

“Um aspecto que merece 
destaque e que contribui para 

que o Clube esteja entre os 
melhores do Brasil é o seu 
quadro social, que na sua 

grande maioria é consciente 
das várias modalidades e 

serviços oferecidos para melhor 
atendê-lo, como da importância 
de que o Clube deve ser de uso 

exclusivo do associado”

Irani Braga
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Manutenção mais 
ágil e econômica
E m abril deste ano, o Iate 

Clube de Brasília adquiriu 
o Bobcat S150, um dos mais 

eficientes equipamentos do mundo 
para manutenções, corte de grama 
e limpezas em geral. O veículo tam-
bém funciona como uma espécie de 
“minitrator” multifuncional de alta 
potência. O operador pode facil-
mente substituir os acessórios, com 
grande capacidade de elevação e ve-
locidade de deslocamento.

O Bobcat S150 dispõe de uma sé-
rie de implementos que poderão 
ser comprados posteriormente, 

de acordo com as necessidades do 
Clube. Tais como: escova angu-
lar, perfurador, retroescavadeira, 
misturador de concreto, soprador, 
serra circular, compactador de va-
letas, arado, transplantador de ár-
vores etc.

A nova aquisição permitirá que o 
Iate faça economia de verba e tem-
po. Serviços que antes eram tercei-
rizados e tinham duração prolon-
gada ou que necessitavam de que 
parte do quadro de funcionários 
ficasse responsável, hoje são feitos 
por meio da máquina.

Ampliação na 
capacidade de limpeza 

André Ruelli, diretor de Operações 
e Logística, ressalta que este equipa-
mento será extremamente útil para 
a nossa instituição e que o tamanho, 
que permite o acesso a praticamente 
todas as áreas do Clube, é o ideal. “O 
grande benefício para o Iate é a am-
pliação da nossa capacidade de lim-
peza, com a utilização do implemento 
de varrição, e também para auxílio das 
equipes de engenharia em atividades 
de remoção de entulhos, aberturas de 
valas, perfurações etc.”, conclui. 
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C onstruído no início dos anos 
60, o Ginásio de Esportes do 
Iate passa por sérios proble-

mas desde o final de 2011. O local, 
que já foi palco de grandes bailes de 
carnavais e shows de cantores nacio-
nais e internacionais, tem seu piso 
abaixo do nível das águas do Lago 
Paranoá. Devido as fortes chuvas dos 
últimos anos, o Ginásio ficou bastan-
te prejudicado, sobretudo, por conta 
do grande volume de água.

Após algumas inundações, foi in-
terditado para garantir a segurança 
dos frequentadores. Segundo o De-
partamento de Engenharia, “a água 
que fez com que a área fosse inun-
dada não é proveniente do Lago Pa-

Ginásio de Esportes:

A segurança e a tranquilidade 
não tem preço.

Mas não é preciso gastar muito Mas não é preciso gastar muito 
para ter a proteção do 

SEGURVIAJE MAPFRE. Com ele 
você conta com nossa 

assistência emergencial 24hs, 
em qualquer lugar do mundo, 

além das coberturas de seguro 
para você e sua bagagem.para você e sua bagagem.

Especialistas buscam solução definitiva
ranoá e sim do lençol freático, que 
não consegue escoar e satura o solo, 
fazendo com que a água penetre no 
piso do local”. A equipe de Enge-
nharia, por diversas vezes, tentou 
solucionar o problema com dre-
nagens e frequentes manutenções. 
Contudo, o esforço não rendeu os 
resultados esperados.

Em abril deste ano, consultores 
geotécnicos, contratados pelo Iate 
Clube de Brasília, concluíram os 
estudos para a reforma, em espe-
cial do piso do Ginásio de Espor-
tes. Diante das soluções apresen-
tadas, acredita-se que a técnica Jet 
Grouting (implantação de colunas 
impermeabilizantes) é a mais ade-

quada. Nas próximas semanas, 
uma reunião entre Conselho Dire-
tor, Mesa do Conselho Deliberativo 
e consultores será realizada para 
apresentação do projeto. Após este 
encontro, serão tomadas as deci-
sões que o caso requer.

“Temos consultado empresas espe-
cializadas e analisado sugestões de 
profissionais da área. Entretanto, 
devido ao alto custo, o investimento 
ainda não pôde ser realizado. Pode-
mos assegurar ao quadro social que 
continuamos a fazer o possível para 
solucionar de forma definitiva as 
questões que envolvem o Ginásio de 
Esportes”, afirma o comodoro, Ma-
rio Sergio da Costa Ramos.
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Sirva-se de um ambiente requintado com muito conforto e prove da saborosa 
cozinha Toscana. Aprecie nossa deliciosa mesa de frios, antepastos e saladas 

exclusivas, além de saborosas pizzas gourmet assadas no forno a lenha, pastas 
artesanais com recheios exclusivos e tentadoras sobremesas.

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

NOS NEGÓCIOS, A RECEITA DE SUCESSO 
PODE COMEÇAR NO SEU ALMOÇO

UMA NOVA VENIDA NO LAGO ARANOÁA P

SÁBADOS E DOMINGOS MENU ESPECIAL PARA A FAMÍLIA.

Aberto todos os dias no almoço e no jantar.
(Às segundas somente no jantar)
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H á 19 anos que o Iate 
Clube de Brasília tem 
os mesmos nomes que 

comandam a política do Clube. 
Hoje eles são, em sua maioria, 
idosos. Isso pode ser facilmente 
constatado não só nas lideran-
ças como também nas festas e 
eventos esportivos. Ou seja, são 
as mesmas caras, os mesmos 
nomes e os mesmos problemas. 
Surgem novos personagens a 
cada eleição, mas não novas 
ideias. Apesar da troca de no-
mes, as práticas continuam as 
mesmas. 

Em suma, há que se inovar nos 
métodos e renovar lideranças. 
Assim, não há renovação e dis-
cussão sobre os reais problemas 
que o Clube vem enfrentando e 
que se agravarão no futuro.

O que vem acontecendo são 
áreas do Clube disputando po-
deres. Não só político, mas 
também na realização de obras. 
Exemplo: a Peteca criou seu es-
paço “gourmet”, seguido pelo 
Tênis, sem dizer do Futebol. 
Agora, a Náutica inaugurou seu 
espaço “gourmet”, com acaba-
mento sofisticado e aéreas su-

empresário foi eleito comodoro 
e, juntamente com uma equipe 
de novos nomes, implantou uma 
gestão empresarial que obteve 
sucesso, dando início à consoli-
dação administrativa, que trans-
formou o Iate, colocando-o en-
tre os melhores clubes do país.

É interessante, pois, que se te-
nham sempre novos nomes, 
mas, para isso, devem ter espaço 
no Clube, o que no momento é 
difícil, por falta de acesso à polí-
tica do Iate.

periores às dos setores citados. 
Isso leva, na prática, à existên-
cia de vários clubes dentro do 
Iate e à falta de um espaço co-
mum em que os sócios de todos 
os segmentos possam se con-
fraternizar, principalmente nos 
finais de semana.

Outro ponto, além da falta de 
renovação, também chama aten-
ção, o desinteresse dos jovens em 
participar da política do Iate.

O Clube, como dito acima, ne-
cessita renovar suas lideranças. 
Um dos caminhos para isso são 
caras novas para os membros 
dos Conselhos Deliberativo e 
Diretor, principalmente com a 
participação de empresários, 
que funcionam como porta de 
entrada para os novos nomes. 
No segundo mandato do atual 
Comodoro, teve início a parti-
cipação de vários jovens e em-
presários como integrantes dos 
Conselhos em tela. Com base 
nessa premissa, é de se esperar 
que a eleição do Clube previs-
ta para outubro de 2013 tenha 
novos nomes e trazendo novas 
ideias, a exemplo do que aconte-
ceu em 1993, quando um jovem 

NELSON CAMPOSPOR 

Inovar E 
rEnovar

Nelson Campos: 
Ex-Comodoro e 

Conselheiro Nato. Sócio 
do Iate desde 1967.
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Disputas de alto nível na  
regata do Conselho   
Deliberativo 
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M ais de 100 barcos, entre monotipos e ve-
leiros de oceano, participaram da XVII 
Regata do Conselho Deliberativo, re-

alizada em 3 e 4 de março, na Raia Norte do Lago 
Paranoá. Considerada uma das competições náuti-
cas mais importantes do Distrito Federal, a disputa 
marcou a abertura da temporada 2012 de vela do Iate 
Clube de Brasília. Com ventos de 4 a 18 nós, a disputa 
teve como características principais a técnica e habi-
lidade dos velejadores. No primeiro dia de regata, os 
barcos monotipos foram para água e, no segundo, os 
veleiros de oceano. 

Para o diretor de Esportes Náuticos, Sérgio Müller, 
“foi um momento muito especial de reencontro e 
confraternização. Por ter sido a primeira competi-
ção náutica do ano. Os velejadores estavam muito 
ansiosos, literalmente ‘loucos’ para colocar o barco 
na água”.

Na categoria oceano, o barco Magia IV, do Iate, co-
mandado por Luís André Reis, foi o primeiro a cruzar 
a linha de chegada do percurso longo. No percurso 
curto, o barco Lung Tá (AABB) conquistou a primei-
ra colocação. Para Reis, também conhecido como 
Culé, “a Regata foi fantástica. O vento colaborou e 
isso sempre é uma preocupação. Os velejadores com-
pareceram em massa e o percurso foi muito bonito”.

Cezar Castro e Vitor Ho foram os campeões da classe 
Snipe. Veterano, Castro também venceu a competi-
ção em 2011. Ele veleja há quase 50 anos no Iate Clu-
be de Brasília. “A competição é sempre muito boa, 
com ótimo nível técnico. Sempre vamos com o ob-
jetivo de vencer e neste ano não foi diferente”, frisa.

Para prestigiar os vencedores e todos os que parti-
ciparam da competição, um jantar foi realizado em 
8 de março, no Salão Social. Cerca de 300 pessoas 
participaram da cerimônia de premiação. 
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Gustavo Faria, Luiz André (Culé), Mario Sergio da Costa Ramos, José Olímpio, George Raulino e Geraldo Brindeiro

Grupo Especial

Bicho Solto (Iate), timoneado por Bruno 
Lóssio: 1º 

Grupo Regata A
Orion (Iate), timoneado por Afonso 
Montezuma: 1º 

Grupo Regata B

Cecris V (AABB): 1º 
Red Soul (CNB): 2º 
Robin Hood (Iate): 3º 

Grupo Cruzeiro A

Minuano (Iate), timoneado por Sérgio 
Müller: 1º
Simone Cousteau 3 (CMIC): 2º
Atlântico (CNB): 3º

Grupo Cruzeiro B: 

Luna (Iate): 1º

Flotilha Delta 26

Biscaya II (Iate), timoneado por João 
Ramos: 1º
Kilauea (Iate), timoneado por Ricardo 
Camargo: 2º
Inspiration (Iate), timoneado por 
Rossana Ramos: 3º

Flotilha Fast 230

Lung Tá (AABB): 1º
Cutty Sark (CMIC): 2º
Prado (AABB): 3º

Flotilha Ranger 22

Pipa (CAER): 1º
Pantanal MT (CAER): 2º
Jacolé (CNB): 3º

SMP2

Safo (Iate), timoneado por Cezar 
Castro: 1º
Magia IV (Iate): 2º
Desafio/RCS Tecnol (AABB): 3º

MonoTIPoS

Optimist veterano

Vitor Costa de Almeida Abreu: 1º
Caio Queiroz Uchoa: 2º
Gustavo Macedo: 3º

Optimist estreante

João Victor Maxmiliano: 1º
Iran Miranda: 2º
Arthur Moura A. Abreu: 3º

Snipe: 

Cezar Castro e Vitor Ho: 1º
Sérgio Müller e Jeni Simões de 
Souza: 2º
Hugo Müller e Felipe Morales: 3º

Laser Standard: 

João Ramos: 1º
Rafael Dias Silveira: 2º
Fabio Simoni: 3º

Laser 4.7: 

Pedro Pagano J. Payne: 1º
Victor Sampaio Greenhalgh: 2º
Guilherme Poleto: 3º

Laser Radial: 

Rossana Ramos: 1º
Priscila Castro: 2º
Elisa Ramos: 3º
Ana Sofia Ramos: 4º

Dingue:

Tarcísio do Vale: 1º
Luciano Mattos: 2º
Luiz Felippe Pinheiro Júnior: 3º

Confira as primeiras colocações dos grupos RGS, Flotilhas, SMP2 e monotipos:
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A tradicional Regata de Aniversário do Iate Clube de Brasília reuniu cerca de 200 vele-
jadores em dois dias de acirradas disputas. Em 14 de abril, as provas foram entre os 
barcos monotipos, somando 60 atletas. Devido à falta de vento, as regatas da classe 

oceano, que seriam no dia seguinte, tiveram que ser adiadas para 29 de abril. A disputa, reali-
zada na Raia Norte do Lago Paranoá, em frente ao nosso Clube atraiu os melhores velejadores 
da cidade. 

“O pouco vento, que exigiu ainda mais habilidade dos participantes, não tirou o brilho da com-
petição, que comemorou em grande estilo mais um aniversário do nosso querido Iate. Parabeni-
zamos a todos pelo entusiasmo com que competiram”, ressalta o diretor de Esportes Náuticos, 
Sérgio Müller. 

regata celebra 52º   aniversário do Iate
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regata celebra 52º   aniversário do Iate
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Rali entre lanchas 
agita o Lago Paranoá
A Raia Norte do Lago Paranoá foi 
palco de disputas eletrizantes em 
14/4, durante o Rali Eletrônico de 
Lanchas 2012. A competição, que 
também fez parte dos eventos em 
comemoração ao 52º aniversário do 
Iate Clube de Brasília, contou com 
manobras radicais, que arrancaram 
aplausos do público. 

Veja as lanchas que conquista-
ram as primeiras colocações:

1º lugar: Stella Uno 
2º lugar: Lislake 
3º lugar: Ibiza

Percurso Longo 

Sir Peter Blake²: 1º
Inspiration: 2º
Orion: 3º

Grupo Especial

Bicho Solto: 3º

Regata A

Orion: 1º

Cruzeiro A

Anjo Azul: 1º

Flotilha Delta 26

Sir Peter Blake²: 1º
Inspiration: 2º
Scarpat: 3º

Flotilha Fast 230

Paturi: 1º 
Magia: 2º
Brisa: 3º

SMP2

Magia IV: 2º
Safo: 3º

MonoTIPoS

Optimist Veterano

1º lugar: Felipe Rondina
2º lugar: Vitor Costa
3º lugar: Caio Uchôa

Optimist Estreante

1º lugar: Leonardo Areias 
Rodovalho

Snipe

1º lugar: Cezar Castro e 

Bruno Ferreira
2º lugar: Marcello Katalinic 
(Ziga) e Fabio Simon
3º lugar: Sérgio Müller e 
Jeni Simões

Laser Radial

1º lugar: Elisa Ramos
2º lugar: Felipe Areias
3º lugar: Victor Ho

Laser 4.7

1º lugar: Pedro Payne

A cerimônia de premiação foi realizada na noite de 2 de maio, no Espaço Gourmet da Náutica. O resultado 
completo da Regata de Aniversário Iate 52 anos pode ser visualizado em www.iateclubedebrasilia.com.br. 
Confi ra os Iatistas que mais se destacaram:

Cerca de 200 pessoas participaram da cerimônia de premiação da Regata de Aniversário Iate 52 anos
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P artidas acirradas em pratica-
mente todas as categorias e 
muitos momentos de confra-

ternização entre os mais de 100 atle-
tas. Assim pode ser definida a oitava 
edição da Copa JK de Peteca. Reali-
zada entre 3 e 8 de abril, nas quadras 
do Iate Clube de Brasília, a disputa 
contou com representantes de Goiás, 
Minas Gerais, Paraná, Rondônia, São 
Paulo e Distrito Federal. 

Os petequeiros, divididos em oito ca-
tegorias, protagonizaram mais de 100 
jogos. Eles “agitaram” o público Iatista 

Iatistas se 
destacam na
Copa jK
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que estava presente nas quadras e também pela internet, 
por meio do site da Confederação Brasileira de Peteca, 
onde as partidas eram transmitidas ao vivo. Após o tér-
mino da disputa, os competidores participaram de um 
churrasco de confraternização em que o clima de rivali-
dade deu lugar à descontração. 

“O evento foi marcado por uma série de ações com vista 
ao XXVI Campeonato Brasileiro de Peteca, que também 
será realizado no Iate, em novembro deste ano. Reunir 

Até 13 anos 

De 13 a 16 anos 
(masculino) 

De 17 a 39 anos 
(masculino) 
 

De 40 a 49 anos 
(masculino) 

De 50 anos acima 
(masculino) 
 

B (masculino) 
 

C (masculino) 

Feminino  
Absoluta

Categoria

Thales Valim Angelo / Felipe Eloi 
Klimkievicz (Iate)

Rodrigo Nogueira Monteiro / 
Iago Alves Pereira (Praia Clube – 
Uberlândia/MG)

João Pedro Nunes (Art Telemig – Belo 
Horizonte/MG) / Eduardo Fonseca 
Rosa / Ricardo Assis Madruga Júnior 
(Clube Uirapuru – Uberaba/MG)

Paulo Henrique Oliveira (Motoserra) / 
Marlus Rogério Vargas Padovan (Iate) 

Sebastião Marques Gonzales (Tião) 
(Iate) / Ricardo Queiroz (Praia Clube 
– Uberlândia/ MG) / Nivaldo Hipólito 
(Clube de Engenharia – Goiânia/GO)

Ronaldo Vieira Teles /  
José Gomes Matos Filho (Iate) 

José Vera Cruz Bezerra Viana /  
Cleider de Vasconcelos (Iate)

Thaís Holanda / Cláudia  
Carvalho  (Iate)

Campeões

Isac Costa (Iate) e Igor Lourenço 
(Vizinhança/DF)

Ian Lima da Costa / Breno Maia de 
Queiroz (AABB – Belo Horizonte/MG) 

Ricardo Caldeira (Pimenta) / Antônio 
Vieira Júnior (Coroinha) / Douglas 
Rodney de S. Oliveira (Maxmim 
Clube – Montes Claros/MG)

Ronaldo Inácio de Oliveira / Luís 
Cláudio Santos (Praia Clube –
Uberlândia/MG)

Leonel Alves de Oliveira / Lucas 
Nogueira de Araújo / Heron 
Jones Fernandes (Praia Clube – 
Uberlândia/MG)

Rômulo Cavalcanti Pessoa (Iate) 
/ Carlos Alberto Souza (Colibri) 
(Vizinhança/DF)

Gerson de Souza Lima / Marcelo 
Klimkievicz (Iate)

Renata Bonfim / Rafaela 
Kodowara Ogata (Clube 
Engenharia – Goiânia/GO)

Pedro Carneiro / João Lucas Teixeira 
Vasconcelos (Iate)

Mateus Gonzales Cruz (Iate) / Iago Ávila 
(Art Telemig – Belo Horizonte/MG) 

Vitor Nunes Torres /  
Pedro Henrique Perez (Olímpico  
Clube – Belo Horizonte/MG) 

Luís Fernando Rodrigues Oliveira / 
Adriano Assunção Carvalho (Praia 
Clube – Uberlândia/MG)

José Vinícius (FEPERON-RO) / 
Sizenando (Jockey Clube –  
Uberaba/MG) / Francisco Sérgio  
de Almeida (Iate)

Arnaldo Martins / Cássio Aviani  
Ribeiro (Iate) 

Antônio César Hummel (Iate) / Paulo 
Ajus (Clube Curitibano – Curitiba/PR)

Juliene Raquel Caixeta de Araújo / 
Viviane Lúcio Barcelos Melazo (Praia 
Clube – Uberlândia/MG)

Vice-Campeões 3º lugar

os melhores jogadores, incentivar o crescimento deste 
esporte no Centro-Oeste, servir de incentivo aos sócios 
para a prática da peteca não são metas fáceis. Acredi-
tamos na possibilidade de um trabalho bem-feito e que 
possa gerar uma dinâmica de evolução. Logo após o tér-
mino da Copa JK, já notamos a presença de novos atle-
tas na quadra e isso é fantástico”, comemora Sebastião 
Gonzales, vice-diretor de Peteca.

Confira a classificação final:

Sebastião Gonzales: “Logo após o término da Copa JK, já notamos 
a presença de novos atletas na quadra e isso é fantástico”
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Trio Talento
alIMEnTaM UMa PaIXÃo CoMUM: o TÊnISalIMEnTaM UMa PaIXÃo CoMUM: o TÊnIS

oS IrMÃoS PEDro, rafaEl E raíSSa WaGnEr

tÊnIS
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O ditado “um é pouco, dois é 
bom e três é demais” pode 
ser relacionado perfeitamen-

te aos irmãos Pedro (17), Rafael (13) e 
Raíssa Wagner (12). Eles são demais, 
sim, só que no esporte. Os Iatistas, 
que possuem um sonho comum: “fa-
zer história no tênis”, batalham diaria-
mente para a conquista do objetivo e 
já são destaques em quadra.

A paixão pela modalidade é heredi-
tária. Os pais, Ralph e Clarissa Wag-
ner, também são jogadores e incen-
tivaram os fi lhos. Segundo a mãe, os 
“meninos nasceram praticamente 
nas quadras do Iate. Eles são frutos 
das escolinhas. Começaram a prati-
car desde criança. Somos muito feli-
zes aqui e sou grata ao Clube”.

Apesar da infl uência dos pais, an-
tes de optarem pela dedicação in-
tegral ao tênis, praticaram outros 
esportes. Natação, basquete, judô 
são alguns exemplos. “Já fi z várias 
atividades e achei o tênis o mais le-

Nome: 
raíssa lima Wagner
Idade: 12 anos

Ídolo no esporte: Maria Sharapova

O tênis para mim é: onde sempre 
fi co feliz

Meu maior sonho é: ser profi ssional 
e conseguir uma bolsa de estudos 
para cursar a faculdade  

bATE-bOlA

gal. Larguei tudo para me dedicar”, 
lembra Raíssa.

A caçula da família conta que fi cou 
um pouco desestimulada no início 
da carreira. Ela treinava apenas com 
meninos e, por isso, “não gostava 
muito”. Contudo, conseguiu uma 
solução para o problema. “Como eu 
era a única menina do grupo, fi cava 
desanimada. Convenci umas amigas 
a começarem a jogar e hoje treina-
mos juntas”, orgulha-se.

Rafael, que treina cinco vezes por se-
mana, tem o irmão mais velho como 
fonte de inspiração. “O Pedro me dá 
umas dicas”, diz. Seu maior sonho é 
“ser o nº 1 do mundo no tênis”.

Pedro, ganhador de diversos títulos 
nacionais e internacionais, prepara-
se para um novo desafi o: a univer-
sidade. Ele concluiu o Ensino Mé-
dio em 2011 e no segundo semestre 
deste ano começa a cursar o Ensi-
no Superior nos Estados Unidos. O 

atleta venceu o Casely International 
Championships, realizado em de-
zembro, em Miami, e além da meda-
lha de ouro, conquistou uma bolsa 
de estudos na University of Central 
Florida, em Orlando.

Com apenas 17 anos, o Iatista já vi-
veu grandes momentos na carreira. 
Além da vitória em Miami no ano 
passado, destaca outras conquistas: 
“Fui campeão brasileiro de duplas, 
ao lado do catarinense João Walen-
dowski, e vice-campeão de simples 
em 2010. O campeonato estava mui-
to disputado. O nível dos competi-
dores era alto”, lembra.

O tenista, já consagrado em compe-
tições juvenis, parte agora, com mais 
preparo e “bagagem”, para disputas 
de torneios profi ssionais adultos, os 
chamados Futures. O primeiro será 
neste mês, em Goiânia (GO). “Já par-
ticipei de algumas etapas profi ssio-
nais. Entretanto, agora, vou com mais 
chances de ser campeão”, conclui.

Nome:
Pedro lima Wagner
Idade: 17 anos

Ídolo no esporte: Roger Federer

O tênis para mim é: um estilo 
de vida

Meu maior sonho é: continuar 
jogando tênis para sempre

Nome:
rafael lima Wagner
Idade: 13 anos

Ídolo no esporte: Rafael Nadal

O tênis para mim é: o melhor 
esporte do mundo

Meu maior sonho é: ser o número 1 
do tênis e me formar na faculdade
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C erca de 300 tenistas de vá-
rios países protagonizaram 
grandes duelos nas quadras 

de saibro do Iate, entre 23 e 28 de 
abril. Nosso Clube recebeu, pelo ter-
ceiro ano consecutivo, o ITF Seniors 
de Brasília, uma das maiores com-
petições do tênis mundial. A disputa 
teve chaves nas categorias 35, 40, 
45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 e 80 anos, 
masculinas e femininas, nas modali-
dades simples e duplas.

Iate sedia 
ITf Seniors 2012
CoMPETIÇÃo SoMoU valIoSoS PonToS Para o ranKInG MUnDIal

“Sediar grandes eventos internacio-
nais, como o ITF Seniors, é sempre 
motivo de honra para a nossa insti-
tuição. Nosso sentimento é de dever 
cumprido, pois conseguimos manter 
o alto nível de qualidade das últimas 
edições”, avalia o comodoro, Mario 
Sergio da Costa Ramos.

O evento, sediado pelo Iate Clube de 
Brasília, também contou com a par-
ceria da International Tennis Fede-

tÊnIS
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ration (ITF), Confederação Brasi-
leira de Tênis (CBT) e a Federação 
Brasiliense de Tênis (FBT). Os patro-
cinadores ofi ciais foram: Correios, 
Poupex, Lopes Royal, Super Adega 
Atacadista, Golden Tulip, Gatorade, 
Secretaria de Esporte do Distrito Fe-
deral e Tania Bulhões.

Acompanhe a cobertura completa da 
competição e todos os resultados no 
site www.seniorsbrasil.com.br.
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“O evento foi um sucesso absoluto, tanto 
em número de participantes quanto em 
organização. O Iate Clube de Brasília con-
tribuiu de forma decisiva para o bom an-
damento da operação e soube demonstrar 
o que é trabalhar em equipe, orquestrando 
verdadeira sintonia com as três principais 
entidades: ITF, CBT e FBT. Tudo funcionou 
de forma eficiente e conseguimos propiciar 
um verdadeiro espetáculo aos participan-
tes e ao público em geral. Agradecemos a 
todos que ajudaram direta e indiretamente 
em mais essa realização de sucesso do nos-
so Clube. Um agradecimento em especial 
aos associados do Iate e aos amantes do 
esporte que abrilhantaram o evento com a 
sua torcida e vibração. Destacamos ainda 
a importância do trabalho do Diretor do 
Torneio, Gilson Luz, e de todo o apoio dado 
pela Comodoria. Nossa meta agora é, no 
próximo ano, superar tudo o que fizemos 
no ITF Seniors 2012”.

Cláudio Ramos, vice-diretor de Tênis do Iate 
Clube de Brasília
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Um show de 
competência 
e organização

Claudio Ramos, Diharley Gesiel da Silva 
Rosa, Marco Battagline e Gilson Luz
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

0,20 PT
0,25 PT
0,50 PT
1,08 KL
0,20 PT
0,30 PT
0,50 PT

1 KL
0,10 PT
0,15 PT
0,30 PT
0,50 PT
0,15 PT

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV

AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV

ou
ou 
ou 
ou 
ou 
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou

ou
ou 
ou 

ou 
ou 
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou

x 
x 
x 
x 
x 
x
x
x
x
x
x
x
x

x 
x 
x 

 x 
x
x
x
x
x
x
x
x

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T

850,00
825,00
500,00

1.250,00
1.380,00

835,00
489,00

6.600,00
3.190,00
5.250,00
3.350,00
1.500,00
3.190,00

1.880,00
3.000,00
5.850,00
consultar
1.280,00
1.630,00
4.800,00
9.500,00
1.160,00
2.250,00
2.400,00
5.250,00
1.350,00

900,00
850,00
540,00

1.380,00
1.500,00

890,00
540,00

7.000,00
3.360,00
5.390,00
3.850,00
1.600,00
3.360,00

2.100,00
3.150,00
6.300,00

1.380,00
1.740,00
5.110,00

10.500,00
1.200,00
2.380,00
2.660,00
5.390,00
1.500,00

180,00
170,00
108,00
230,00
250,00
178,00
108,00

1.000,00
480,00
770,00
550,00
320,00
480,00

300,00
450,00
900,00

230,00
290,00
730,00

1.500,00
200,00
340,00
380,00
770,00
250,00

1+4
1+4 
1+4 
1+5
1+5
1+4
1+4
1+6 
1+6 
1+6 
1+6
1+4
1+6

1+6 
1+6
1+6 

 1+5 
1+5 
1+6 
1+6 
1+5 
1+6
1+6
1+6
1+5

23.

23.

24.

25.

25.

26.

11.

12.

13.

14.

7.

9.

10.

8.

0,09 PT
0,10 PT
0,05 PT  

(cada)
0,15 PT

(cada)
0,05 PT

6.



44.

43.

44.

42.

51.

45.

46.

47.

48.

52.

50.

Ganhe um Relógio
Nas compras acima de

R$ 1.000,00

49.

Terraço Shopping - 2o Piso - Lojas 267 / 268 - Telefones (61) 3233 3284 ou 3233 2058
www.nelsonjoalheiros.com.br - Imagens em tamanho ilustrativo 

Valores em reais. Pagamento em cheque mediante consulta. 
Promoção válida até dia 31/05/2012 ou até enquanto durar o estoque (3 peças por cliente)

Leve este cupom e ganhe 5 % de desconto  em suas compras (até 12/05/2012)

48.
49.
50.
51.
52.

AV
AV
AV
AV
AV

42.
43.
44.
45.
46.
47.

AV
AV
AV
AV
AV
AV

ou
ou 
ou 
ou 
ou
ou

x 
x 
x 
x  
x
x

T
T
T
T
T
T

950,00
1.390,00
1.050,00

665,00
1.050,00

950,00

1.000,00
1.500,00
1.125,00

700,00
1.125,00
1.000,00

200,00
250,00
225,00
140,00
225,00
200,00

1+4 
1+5 
1+4
1+4 
1+4
1+4

ou
ou 
ou
ou
ou

x 
x 
x
x
x

T
T
T
T
T

885,00
1.140,00

640,00
850,00
600,00

950,00
1.200,00

660,00
900,00
640,00

190,00
200,00
110,00
180,00
128,00

1+4 
1+5
1+5
1+4
1+4

 

(cada)

fot
os

  e 
 ar

te:
  G

us
ta

vo
  G

ra
cin

do
  - 

  w
w

w.
gu

st
av

og
ra

ci
nd

o.
co

m
.b

r

33.

34.

35.

37.

38.

39.

41.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV

ou
ou 
ou 
ou 
ou 
ou
ou
ou
ou

x 
x 
x 
x 
x 
x
x
x
x

T
T
T
T
T
T
T
T
T

1.350,00
1.890,00
3.200,00
3.790,00
1.150,00
1.500,00
3.580,00
3.880,00
4.850,00

1.440,00
2.100,00
3.500,00
4.200,00
1.260,00
1.650,00
3.850,00
4.200,00
5.250,00

240,00
300,00
500,00
600,00
210,00
330,00
550,00
600,00
750,00

1+5
1+6 
1+6 
1+6 
1+5 
1+4 
1+6
1+6
1+6

36.

40.



44.

43.

44.

42.

51.

45.

46.

47.

48.

52.

50.

Ganhe um Relógio
Nas compras acima de

R$ 1.000,00

49.

Terraço Shopping - 2o Piso - Lojas 267 / 268 - Telefones (61) 3233 3284 ou 3233 2058
www.nelsonjoalheiros.com.br - Imagens em tamanho ilustrativo 

Valores em reais. Pagamento em cheque mediante consulta. 
Promoção válida até dia 31/05/2012 ou até enquanto durar o estoque (3 peças por cliente)

Leve este cupom e ganhe 5 % de desconto  em suas compras (até 12/05/2012)

48.
49.
50.
51.
52.

AV
AV
AV
AV
AV

42.
43.
44.
45.
46.
47.

AV
AV
AV
AV
AV
AV

ou
ou 
ou 
ou 
ou
ou

x 
x 
x 
x  
x
x

T
T
T
T
T
T

950,00
1.390,00
1.050,00

665,00
1.050,00

950,00

1.000,00
1.500,00
1.125,00

700,00
1.125,00
1.000,00

200,00
250,00
225,00
140,00
225,00
200,00

1+4 
1+5 
1+4
1+4 
1+4
1+4

ou
ou 
ou
ou
ou

x 
x 
x
x
x

T
T
T
T
T

885,00
1.140,00

640,00
850,00
600,00

950,00
1.200,00

660,00
900,00
640,00

190,00
200,00
110,00
180,00
128,00

1+4 
1+5
1+5
1+4
1+4

 

(cada)

fot
os

  e 
 ar

te:
  G

us
ta

vo
  G

ra
cin

do
  - 

  w
w

w.
gu

st
av

og
ra

ci
nd

o.
co

m
.b

r

33.

34.

35.

37.

38.

39.

41.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV

ou
ou 
ou 
ou 
ou 
ou
ou
ou
ou

x 
x 
x 
x 
x 
x
x
x
x

T
T
T
T
T
T
T
T
T

1.350,00
1.890,00
3.200,00
3.790,00
1.150,00
1.500,00
3.580,00
3.880,00
4.850,00

1.440,00
2.100,00
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36.

40.
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A 5ª edição da Copa Comodoro Masters de Na-
tação, realizada em 14 de abril, foi um sucesso. 
Mais de 200 atletas passaram pelas piscinas Se-

miolímpicas I e II do Iate Clube de Brasília. 

Vários recordes foram superados na competição, que é a 
1ª Etapa do Circuito Brasiliense Master de Natação 2012. 
Os nadadores da nossa instituição fizeram bonito e foram 
responsáveis pela quebra de sete deles: um nacional e seis 
do Distrito Federal. Além disso, conquistaram o primeiro 
lugar no pódio na classificação geral de equipes médias.  

Max Luiz Almeida Nóbrega, 71 anos, é um dos novos re-
cordistas. O Iatista venceu a disputa dos 50m costas na 
categoria 70+ e com o tempo de 50.06, sagrou-se como o 
melhor brasiliense na prova.

Mais de 200 atletas 
nas piscinas do Iatees

po
rt

e
ia

t
e

Sócio do Iate há 15 anos, ele parabeniza a instituição 
pelo incentivo ao esporte. “Quero que o Clube continue 
prestigiando todas as modalidades, em especial a nata-
ção. Acho muito importante o estímulo para a terceira 
idade”, frisa.

Andrea Lopes Vasconcelos Cartaxo atualmente é nadado-
ra do Minas Brasília e há alguns anos era representante do 
Iate. Ela conquistou a medalha de ouro na prova dos 50m 
peito e prata nos 100m livre, ambas na categoria 25+. 
A Copa Comodoro foi a primeira competição disputada 
pela nadadora em 2012 e teve um sabor especial: “Eu 
estava com a panturrilha machucada e participei 
mesmo assim. Para mim, a palavra que 
define a disputa é superação.”

40 Maio / Junho de 2012
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Dona Joaquina Brasil, 83 anos, faz jus ao sobrenome e é uma legítima 
representante do esporte nacional. 

A atleta venceu as provas dos 50m livre e 50m peito na categoria 80+. 
Mãe de nove fi lhos, a matriarca é um exemplo para toda a família e a 
nova geração de atletas: “Minha terapia é a natação. Não é porque eu 
já ‘passei’ dos 80 anos que não vou me exercitar. Nunca deixei a peteca 
cair. Acredito que quanto mais eu faço exercícios, mais eu envelheço 
com dignidade”, ensina a lição.

Confi ra o resultado de todas as provas no site da Associação Brasiliense 
Masters de Natação, no endereço www.abramn.org.br

83 anos e muita disposição

Planos para a natação Iatista

O vice-diretor de Esportes Aquáticos, Helio Celi-
donio, também participou da Copa Comodoro e foi 
o responsável pela quebra do recorde brasileiro na 
prova dos 100m medley, na faixa 45+. Ele elogia a 
organização do evento: “As competições másters no 
Iate já se tornaram referência na natação nacional. 
Nossos convidados fi cam encantados com a beleza e 
receptividade do nosso Clube”, orgulha-se.

Celidonio faz planos para que a Natação do Iate Clube 
de Brasília siga em ascensão e revele novos talentos. 
“A modalidade se encontra em momento de transição, 
pois identifi camos a necessidade de renovar a equipe, 
decorrente da ausência de um ‘elo’ entre os alunos da 
escolinha e a equipe principal. Isso nos levou a iniciar 
um processo de reativação dos grupos das categorias 
mirim, petiz e infantil, que são as crianças de 9 a 13 
anos. A avaliação desse processo acontecerá até o 
fi nal deste semestre e, possivelmente, ensejará mo-
difi cações nos horários de treinamento e de algumas 
aulas das escolinhas no 2º semestre para comportar 
a nova proposta”.

42 Maio / Junho de 2012

Max Nóbrega: Novo recordista brasiliense 
dos 50m costas na categoria 70+

Helio Celidonio, Helane Quezado de Magalhães, 
Mario Sergio da Costa Ramos e Maurílio Santinello

Paralela à Copa, a 2ª Etapa do Campeonato Brasiliense de 
Polo Aquático também foi realizada nas piscinas do Iate
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joÃo roDrIGUESPor

Os desafi os de 
uma instituição

DOMINGO, 4 DE MARÇO DE 2012. MAIS UM 

DIA DE SOL NO IATE CLUBE DE BRASÍLIA. NO 

INÍCIO DA TARDE, AS PORTARIAS DO CLUBE 

JÁ REGISTRAM APROXIMADAMENTE 4.600 

ACESSOS. OS (IMPRESSIONANTES) NÚMEROS 

REFLETEM A MAIOR FREQUÊNCIA PARA UM 

DOMINGO NOS ÚLTIMOS ANOS E UMA TEN-

DÊNCIA: NOSSA INSTITUIÇÃO ATRAI CADA 

VEZ MAIS PESSOAS. A rEvISTa IaTE CONSUL-

TOU DIVERSOS DIRETORES, ENTRE OUTROS 

ASSOCIADOS, PARA EXPLICAR O PORQUÊ DA 

ALTA VISITAÇÃO NO CLUBE. AS RESPOSTAS, 

POSSÍVEIS SOLUÇÕES E A DESCRIÇÃO COM-

PLETA DE CADA UM DOS DESAFIOS DIÁRIOS 

DO IATE PODEM SER ACOMPANHADAS COM 

DETALHES NAS PRÓXIMAS PÁGINAS. 

TAMANHO
FAMÍLIA



46 Maio / Junho de 2012

ca
pa

ia
t

e

A té o início deste ano, o títu-
lo patrimonial 1280 incluía 
apenas dois sócios: Gilber-

to de Souza e Silva, 73 anos, e sua 
esposa Maria Regina Bolognani Sil-
va, de 69 anos. Em fevereiro, Gil-
berto decidiu passar o título para a 
fi lha Ana Carolina Bolognani Lobo 
(35 anos). 

Com a transferência, o casal de apo-
sentados tornou-se dependente da 
fi lha no quadro social. E, junto com 
os dois, outras cinco pessoas da fa-
mília de Ana Carolina, além dela 
própria: o marido, os dois fi lhos, o 
sogro e a sogra. No total, são oito 
pessoas da mesma família que pas-
saram a frequentar regularmente o 
Clube. O caso, bastante comum nos 
últimos anos, contribui para um dos 
principais desafi os da gestão atual 
do Iate: administrar a alta e cres-
cente frequência registrada semana 
a semana. 

A edição 56 da Revista Iate desta-
ca, por meio de tópicos, os princi-
pais desafi os da administração Ia-
tista. A seguir, os leitores poderão 
compreender ainda algumas pecu-
liaridades desta grande instituição, 
que visa diariamente garantir a 
qualidade nos serviços prestados, o 
bem-estar e a segurança do quadro 
social. 

Atender todas as 
faixas etárias com 

qualidade

A família de Ana Carolina Bo-
lognani é um típico exemplo de 
uma importante meta diária do 
Iate: atender com qualidade cada 
uma das gerações. A pequena Be-
atriz (4 anos), por exemplo, faz 
aulas de natação três vezes por 
semana na Escolinha Esportiva, 
que já tem mais de 1.300 alunos. 
João Paulo Fuão Lobo (33 anos), 
pai de Beatriz e marido de Ana, 
pratica futevôlei duas vezes na se-
mana e aos sábados e domingos. 
Os sogros, Ismar e Martha Lobo, 
preferem aproveitar os eventos so-
ciais e culturais, que estão cada vez 
mais concorridos. Já os pais de Ana 
Carolina, frequentadora assídua da 
Academia, são adeptos da Sauna/
Massagem, um dos pontos mais 
procurados no Iate. 

“Praticamente todos os dias vamos 
ao Clube fazer alguma atividade. 
Aos domingos, reunimos toda a 
família para almoçar em um dos 
restaurantes. O Iate faz parte da 
vida da nossa família e também nos 
deixa mais próximos”, revela Ana 
Carolina Bolognanni. 

Entenda o 
crescimento do 
quadro social

Atualmente, o número de integran-
tes do quadro social chega a mais 
de 15 mil, entre sócios e dependen-
tes. O Estatuto do Iate permite que, 
ao completar 60 anos, o(a) sócio(a) 
patrimonial transfi ra o título para 
um de seus fi lhos. Com isso, ele 

númEro dE sócios quE 
TransfEriram TÍTulos 
dE pai para filHo nos 

úlTimos dois anos

225 passa a ser dependente e conti-
nua com praticamente todos os 
direitos que um membro do qua-
dro social possui (apenas não pode 
votar nas Eleições Gerais e exer-
cer funções nos Conselhos Diretor 
e Deliberativo). Contudo, deixa 
de contribuir com o Clube e abre 
espaço para que novas pessoas 
(cônjuge ou companheiro, sogro, 
sogra, filhos, netos, entre outros) 
integrem a “família iatista”, sem 
que paguem nenhuma taxa.

O QuE DIZ O ESTATuTO

De acordo com o 1º parágrafo do ar-
tigo 14 do Estatuto Social, “a trans-
ferência ‘inter-vivos’ entre os côn-
juges, companheiros, pais e fi lhos, 
bem como aquela para fi lhos e entre 
irmãos em se tratando de título pa-
trimonial familiar, e a ‘causa-mor-
tis’, na linha natural de sucessão, 
são isentas dos valores de transfe-
rência e da contribuição variável de 
admissão no quadro social”.

QuEM PODE SER 
DEPEnDEnTE

Segundo o artigo 29 do Estatuto, 
são considerados dependentes os 
seguintes casos:

I. cônjuge ou companheiro(a), ob-
servando-se, quanto à segunda con-
dição, a necessidade de declaração 
fi rmada pelos interessados e por dois 
sócios proprietários, na plenitude de 
seus direitos estatutários, atestando 
a vida em comum do casal; 
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II. pai e mãe, sogro e sogra, desde 
que um dos genitores e, na segunda 
hipótese, um dos sogros tenha mais 
de sessenta anos; 

III. fi lha, enteada e irmã, desde que 
solteira; 

IV. fi lho e enteado, até completar 
vinte e um anos de idade, desde que 
solteiro; 

V. fi lho e enteado, entre vinte e um 
e vinte e cinco anos de idade, sol-
teiro, sem dependente, comprova-
damente universitário e sem eco-
nomia própria;

VI. fi lho e enteado de qualquer 
idade, portador de necessidades 
especiais, comprovadamente im-
possibilitado de exercer atividade 
remunerada; 

VII. pai e mãe, desde que, sendo sócio 
patrimonial proprietário do Iate, por 
no mínimo vinte e cinco anos, tenha 
transferido o referido título a seu fi lho; 

VIII. fi lho de contribuinte femi-
nina, até completar doze anos 
de idade; 

IX. menor sob guarda e res-
ponsabilidade outorgadas pela au-
toridade judiciária competente;

X. neto, até completar doze anos de 
idade.

Parágrafo único (art. 29) – A 
condição de enteado(a) somente 
será admitida pelo Iate, tendo como 
pressuposto o preenchimento dos 
requisitos do inciso I deste artigo. 

Frequência em alta 

Desde a edição 6/2012 do Jornal 
Iate, são divulgados semanalmente 
os números de acessos aos sábados 
e domingos, com o detalhamento de 
convites emitidos por sócios, dire-
tores, conselheiros, clubes conve-

(proprietários, remidos e especiais)

Títulos Patrimoniais: 3.860
Dependentes: 8.077 

Títulos Patrimoniais: 3.874
Dependentes: 8.240

Títulos Patrimoniais: 3.906
Dependentes: 8.497

Títulos Patrimoniais: 3.940
Dependentes: 8.745

Títulos Patrimoniais: 3.968
Dependentes: 8.914

Títulos Patrimoniais: 3.990
Dependentes: 9.103

Títulos Patrimoniais: 3.996
Dependentes: 9.463

Títulos Patrimoniais: 4.001
Dependentes: 9.571

20
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20
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20
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20
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para a área náutica (quando o sócio 
convida alguém para velejar ou an-
dar de lancha). 

A medida tem o objetivo de infor-
mar ao quadro social a expressiva 
evolução da frequência. “Muitos 
sócios questionam o porquê de o 
Clube estar tão cheio, de às vezes 
faltarem cadeiras, mesas, espregui-
çadeiras ou simplesmente não con-
seguirem vaga no estacionamento. 
Nossa resposta está em cada edição 
do Informativo Semanal: a alta fre-
quência dos integrantes do quadro 
social. As pessoas têm vindo cada 
vez mais ao Clube. Outro fator é 
o número de convites que o asso-
ciado tem direito (atualmente são 
quatro por calendário), os convites 
especiais e de churrasqueiras, além 
das autorizações de embarque”, 
explica o diretor Secretário, Irani 
Barbosa Braga. 

Aumento da 
expectativa de vida

Os brasileiros estão vivendo cada 
vez mais e com uma terceira ida-
de extremamente saudável. De 
acordo com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
a vida média estimada para uma 
pessoa nascida em 2010 é de 73,5 
anos. Já quem completou 30 anos 
em 2010 pode esperar viver 76,8 
anos, e quem fez 60 tem esperança 
de alcançar, em média, 81,4 anos. 
No Distrito Federal, que tem a 
maior expectativa de vida do país, 
esses números sobem ainda mais. 
E se for levada em conta apenas as 
classes A e B (como é o caso dos 
Iatistas), que têm maior acesso à 
informação, lazer, bons hábitos 

alimentares e tratamentos médi-
cos, essa expectativa pode chegar 
aos 85 anos. 

Dados da Secretaria Social compro-
vam que somente entre dependen-
tes, o número de pessoas com idade 
superior a 60 anos chega a 3.552. 
“Devemos repensar a isenção de 
contribuições para este grupo. Caso 
contrário, em dez anos, a situação 
ficará totalmente fora de controle, 
pois os números só tendem a au-
mentar”, avalia o sócio Pedro Ricar-
do Almeida e Castro, 67 anos.

Já a sócia Lilian Caldas, 60 anos, 
discorda. “Se contribuímos ao lon-
go de toda a vida com o Clube, acho 
justo não pagarmos qualquer taxa 
de manutenção ao completar certa 
idade. É como na Previdência, os 
mais novos subsidiam os mais ve-
lhos”, pondera.

Modernidade 
das famílias gera 

dificuldades na hora 
de estacionar

Com o aquecimento da economia 
e o aumento de renda da popula-
ção, surgiram diversos fenômenos 
nas famílias brasileiras. Um dos 
mais notáveis é a quantidade de 
automóveis por pessoa, principal-
mente nas classes A e B, onde está 
inserida a grande maioria dos in-
tegrantes do quadro social do Iate.

Existem casos nos quais em apenas 
uma residência há quatro veículos 
na garagem. “Pessoas da mesma 
família, que muitas vezes possuem 
apenas um título patrimonial, vêm 
ao Clube em vários carros diferen-
tes. O pai tem um, a mãe outro e os 
dois filhos também têm seu próprio 
veículo. Fica quase impossível ga-
rantir que todos os sócios estacio-
nem dentro do Clube, que possui 
cerca de 700 vagas”, exemplifica o 
diretor de Operações e Logísticas, 
André Ruelli.

Segundo a pesquisa do Target 
Group Index, do IBOPE Media, 
8,6 milhões de pessoas compraram 
carro nos últimos 12 meses, o que 
representa 14% da população adul-
ta. Entre os compradores, 77% per-
tencem às classes A e B.

Segundo o IBOPE, 8,6 milhões de pessoas 
compraram carro nos últimos 12 meses.  Entre 

os compradores, 77% pertencem às classes A e B.

3.552
ToTal dE dEpEndEnTEs 

do quadro social com 
mais dE 60 anos, númEro 

maior quE o quadro 
EfETivo dE associados dE 
ouTros clubEs da cidadE

Saiba mais

Ao longo de 30 anos, 
a expectativa de vida 
dos brasileiros subiu 

quase 11 anos. Em 
1980, segundo o IBGE, 
a expectativa de vida 
dos brasileiros era de 
62,5 anos. Na última 

década, o crescimento 
proporcional entre 
2000 e 2010 foi de 

4,26%.
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InSEGuRAnçA nAS  
CIDADES ATRAI  

ASSOCIADOS AOS ClubES

A criminalidade e a violência ur-
bana têm sido responsáveis por 
alguns dos principais motivos de 
preocupações da sociedade bra-
sileira, ostentando notoriedade 
na mídia, debates públicos e em 
conversas rotineiras. A Confede-
ração Brasileira de Clubes (CBC) 
alerta que nos últimos anos essa 
crescente sensação de insegurança 
nas grandes cidades gera uma pro-
cura cada vez maior pelos clubes 
de todo o país. “A CBC tem plena 
convicção de que não existe no país 
nenhum ambiente mais seguro que 
os clubes para as famílias brasilei-
ras. As constantes notícias de vio-
lência e insegurança, inclusive em 
condomínios e shoppings centers, 
fazem-nos crer que fornecer uma 
‘carteirinha de clube’ para um fi-
lho é o melhor investimento que 
os pais podem fazer pela segurança 
de suas famílias”, destaca Arialdo 
Boscolo, presidente da entidade. O 
comodoro, Mario Sergio da Costa 
Ramos, reforça a tese. “Seja para a 
prática de esportes ou participação 
em eventos sociais, as pessoas op-
tam pelos clubes para desfrutar de 
seus momentos de lazer. Esse é um 
fenômeno nacional e que decorre 
bastante por conta da falta de se-
gurança na sociedade”, conclui.

Ampliação das 
atividades e melhora 

na qualidade dos 
serviços

Criado para ser “a sala de visita 
da nova metrópole”, o Iate é reco-
nhecido nacionalmente pela quali-
dade nos serviços prestados e por 
sua ampla estrutura. Mais de meio 
século depois de sua fundação, o 
Clube se transformou em uma das 
melhores instituições sociais do 
país. “O alto padrão dos serviços 
oferecidos pelo Iate também faz 
com que o volume de pessoas que 
circularam pelo Clube cresça fre-
quentemente”, comenta o diretor 
Administrativo e de Recursos Hu-
manos, Álvaro Veiga.

Outro fator que faz com que o Clube 
atraia o associado é a quantidade/
qualidade das atividades ofereci-
das. O Encontro Máster do Iate 
(Emiate), por exemplo, registrou 
um aumento de 242% no número 
de sócios matriculados entre 2011 
e 2012. “Para a nossa surpresa, as 
inscrições têm crescido expressi-
vamente. Saímos de 120 para 290 
alunos nos últimos meses. Isso 
também se deve em grande parte às 
novidades da nossa grade, como o 
Aerodance”, explica Maria Emília 
Rodrigues, presidente do Emiate. 
Atualmente, os sócios podem parti-

cipar dos cursos de Dança de Salão, 
Hatha Yoga, Mosaico, Aerodance, 
Pintura e Desenho, além das mais 
de dez modalidades disponíveis nas 
Escolinhas Esportivas e das ativida-
des da Diretoria Cultural (Violino 
Infantil e Coro). 

Vale ressaltar que os serviços já exis-
tentes foram ampliados nos últimos 
anos, o que também contribuiu para 
o maior fluxo de sócios no Clube. Em 
2007, por exemplo, o Espaço Saúde 
tinha apenas cinco massagistas para 
atender aos sócios. Hoje, já são 15 
profissionais.

Por ano, cerca 
de um milhão de 
pessoas passam 
pelo Iate Clube 

de brasília, entre 
sócios, prestadores 

de serviços, 
convidados de 

eventos sociais, 
culturais e 

esportivos etc. 

pErcEnTual dE aumEnTo 
no númEro dE sócios 

inscriTos nos cursos do 
EmiaTE dE 2011 para 2012

242% 

novas opções de 
lazer e esporte 

Squash, Judô, Stand Up Paddle, 
Futsal. Esses são apenas alguns 
dos esportes implantados nos úl-
timos anos e que contribuem para 

A dificuldade em encontrar vagas em estacionamentos 
é um problema crescente em todo o país
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13h e das 14h às 17h. O documento é válido por 90 
dias para sócios e 30 dias para convidados, desde 
que acompanhado do comprovante e convite. Quem 
optar por fazer o exame em outro local deve trazer 
o documento que comprove a realização para que o 
acesso às piscinas seja liberado. Neste caso, a vali-
dade é de um dia. O exame é gratuito para o quadro 
social e R$ 24 para convidados. O pagamento deve 
ser feito na Tesouraria. Durante os meses de férias 
(julho, dezembro e janeiro), o Iate conta com atendi-
mento médico todos os dias da semana.

o aumento da frequência no Iate Clube de Brasília. 
“Fomentar a prática esportiva é uma das principais di-
retrizes da nossa Diretoria. Sempre que possível, bus-
camos expandir essas opções, mas a questão da limita-
ção do espaço físico é uma barreira. Para os próximos 
anos, a reavaliação de vários conceitos nesse sentido 
será necessária”, comenta o diretor de Esportes Indi-
viduais, Antônio Augusto Pinto Pinheiro.

Peculiaridades do DF

Em alguns estados do Brasil, o exame médico não 
é obrigatório em piscinas tratadas com cloro e que 
têm manutenções regulares. No Distrito Federal, no 
entanto, há uma lei específica que determina o pro-
cedimento. O decreto nº 8.386, publicado no Diário 
Oficial do Distrito Federal em 10 de janeiro de 1985, 
determina que “Os frequentadores das piscinas deve-
rão ser submetidos a exames médicos, pelo menos 3 
(três) vezes por ano”.

O Iate disponibiliza um profissional para realização 
dos exames aos finais de semana e feriados das 9h às 

Saiba mais

Em 5 de fevereiro deste ano, o 
Serviço Médico bateu recorde de 

exames realizados em um único dia. 
No total, foram 494 atendimentos 

realizados no departamento.
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Transparência 
nos processos 

administrativos

Ao longo dos últimos anos, várias 
medidas adotadas contribuíram para 
os chamados “vícios administrati-
vos”. Corrigir e aprimorar o trabalho 
desempenhado pelos departamentos 
faz parte dos desafios cotidianos da 
nossa instituição. Um bom exemplo 
referente à questão é a forma de pa-
gamento de colaboradores do Clube. 
Há algum tempo, o Iate emitia três 
mil RPAs (Recibo de Pagamento Au-
tônomo) por ano. Tratava-se de do-
cumentos referentes à funcionários 
de fim de semana, serventes de obra, 

Anualmente, o Iate Clube de Brasília lança um edital para venda direta de 
alguns títulos retomados de inadimplentes. No ano passado, por exem-
plo, foram disponibilizadas três quotas. O maior valor pago chegou a R$ 
78.500,00. 

Em 2012, porém, o Conselho Diretor decidiu suspender a venda desses 
títulos. “Avaliamos que a alta frequência do Clube é um obstáculo para 
que novos associados se juntem ao nosso quadro social neste momento. 
Afinal, temos o compromisso de atender com qualidade e segurança cada 
um de nossos sócios”, informa o comodoro, Mario Sergio da Costa Ramos. 

Vale ressaltar que há mais de 20 anos o Estatuto não permite a comer-
cialização de novos títulos patrimoniais.

“A limitação do nosso 
espaço físico é um dos 
pontos que mais nos 

preocupa. Fazer com que 
os serviços oferecidos no 
Clube sejam de qualidade 
e o quadro social tenha 
comodidade e segurança 
são desafios diários da 

nossa gestão”
Mario Sergio da Costa Ramos,  

comodoro

“Diversas ações 
efetivas para 

dar maior 
transparência na 
administração 
do Iate foram 

implantadas nos 
últimos anos” 
Álvaro Veiga, diretor 
Administrativo e de 
Recursos Humanos

Com uma área de cerca de 150 
mil metros quadrados, divididos 
em quadras, campos de futebol, 
área náutica, salões de festas e 
muito verde, o Iate é referência 
em lazer, esporte e cultura. Para 
atender toda a estrutura e seus 
frequentadores, a instituição 
conta com 492 funcionários.

Os títulos 
comercializados 
anualmente são 
retomados e o 
Clube não lança 

novos no mercado 
há quase 20 anos

professores, entre outros casos, que 
prestavam serviços ao Clube e rece-
biam salários. Todavia, como não 
tinham vínculos empregatícios for-
mais, não entravam no total do qua-
dro de funcionários. Em 2011, esse 
número caiu para 289. Agora, só re-
cebe por meio de RPA quem presta 
algum tipo de serviço indispensável 
e não periódico. “Com isso, evitamos 
riscos para o Clube e garantimos 
mais transparência aos processos 
administrativos”, destaca o dire-
tor Administrativo e de Recursos 
Humanos, Álvaro Veiga. “Também 
criamos o hábito de priorizar ações 
efetivas que tenham impacto direto 
na melhoria dos serviços prestados 
e na satisfação do quadro social”, 
completa.

SUSpenSão de venda de 
títUloS retomadoS

Atender com qualidade as futuras gerações é um 
dos principais desafios do Iate Clube de Brasília

Foto: Ivan Sim
as
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“As questões que envolvem 
a transferência de título são 
assuntos complexos e têm que 
ser debatidos mais amplamente. 
Estudos abrangentes precisam 
ser realizados e especialistas 
devem ser consultados. É 
necessário, ainda, o total 
envolvimento dos integrantes 
dos Conselhos Deliberativo e 
Diretor, além dos associados” 
Luiz Rodrigues

FAlA, SÓCIO!
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“A possibilidade de o pai 
transferir o título para o fi lho 
é positiva, pois renova e atrai 
mais pessoas jovens para o Iate. 
Porém, a forma que isso se dá 
e os dependentes permitidos 
precisam ser estudados. 
Acredito que todos queremos 
que o nosso Clube continue 
sendo referência nacional”
Vanessa Passos

 “Sou contra possíveis mudanças 
nas regras sobre transferência 
de títulos. Uma vez previstas no 
Estatuto, penso que as normas 
devem ser respeitadas. O Clube 
tem que se adequar e encontrar 
soluções para que o lazer, 
segurança e bem-estar dos sócios 
estejam sempre garantidos”
Fabrício Moura

“Não tenho dúvida de que algumas 
regras estabelecidas devem ser 
repensadas para o bem comum do 
Clube. A contribuição fi nanceira 
também dos dependentes pode ser 
caminho para enfrentarmos com 
mais solidez os desafi os impostos 
pela alta frequência”
Ricardo Assumpção

“Hoje, cada título do Iate agrega 
mais ou menos cinco pessoas. 
Se quisermos prosseguir entre 
as melhores instituições do país 
temos que planejar melhor o 
futuro. Precisamos defi nir, por 
exemplo, quem são os membros 
da família que devem estar 
entre os dependentes”
Sérgio Pastor



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

Com 21 anos de experiência, a DALL'OCA Imóveis possui uma estrutura completa
e conta com uma equipe de corretores 100% dedicada ao mercado de locações.
Tudo isso para que você possa desfrutar de serviços exclusivos, como o ALUGUEL GARANTIDO. 

Evite altos e baixos nos seus rendimentos. Conheça nossas condições,
deixe seu imóvel com a DALL'OCA e passe a fazer parte do grupo
de proprietários mais satisfeitos de Brasília. 

ALUGUEL GARANTIDO DALL’OCA IMÓVEIS
SEGURANÇA TOTAL PARA O SEU PATRIMÔNIO

NA HORA DE ALUGAR O SEU IMOVEL,
EVITE FORTES EMOÇÕES 
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E m nome da beleza e elegância, o público femini-
no comete atos de imprudência e abusos quando 
o assunto é salto alto. O que poucos sabem é que 

os pés possuem pontos que refletem e influenciam no 
funcionamento de diversos órgãos. Portanto, é necessá-
rio tratá-los com muito carinho.

O uso exagerado e incorreto dos saltos pode causar danos 
não apenas para os pés. A prática pode diminuir o equi-
líbrio da pessoa, além de comprometer a circulação e o 
conforto. As articulações e os ligamentos dos pés, joelhos, 
quadris e coluna também sofrem com os sapatos altos. 
“As mulheres devem ficar atentas a sintomas como dor na 
planta dos pés, sensação de cansaço ou formigamento na 
panturrilha, aparecimento de calos nas articulações dos 
dedos, dor nos joelhos e na região lombar e alteração da 
passada”, explica a fisioterapeuta Nara Beatriz Matos. 

No dia a dia, é recomendável o uso de calçados que res-
peitem a biomecânica do pé, favorecem a ventilação 
cutânea, proporcionam liberdade dos dedos e evitam a 
instabilidade e o deslizamento do pé para frente. “Nosso 
conselho é deixar o salto alto para ocasiões especiais ou 
formais e preferir os saltos mais baixos e largos. É uma 
maneira de prolongar a saúde e o bem-estar, evitando so-
frimentos futuros”, afirma a fisioterapeuta.

Ao comprar um sapato, deve-se observar o conforto; a 
absorção do choque; o atrito com a pele; a pressão so-
bre o pé e a liberdade dos dedos, que jamais devem ficar 
espremidos. Em caso de alguma parte do pé ficar aver-
melhada, é sinal que o calçado é inadequado. Nara ainda 
lembra que, quanto mais alto e fino for o salto, maior será 
o seu impacto negativo para a saúde. A máxima “o sapato 
é que deve adaptar-se ao pé e não o pé ao sapato” deve ser 
lembrada constantemente.

Para quem usa salto alto no trabalho, a fisioterapeuta 
alerta que ficar em postura estática por um longo perío-

Salto alto e 
saúde podem 
andar juntos

ESPECIalISTa EM fISIoTEraPIa aPonTa oS PrEjUízoS CaUSaDoS 
PElo USo InCorrETo Do SalTo alTo E Dá DICa Para EvITá-loS

do não 
é nada 
saudável. “Ao 
sentar-se, cruze as 
pernas de forma alterna-
da e faça alongamentos no 
começo e no final do dia, prin-
cipalmente na região da pantur-
rilha”, ensina. A escolha do calça-
do adequado é muito importante 
para a saúde e para o bem-estar 
físico e mental.

a rasteirinha engana

Na contramão do pensamento de mui-
tas mulheres, as sandálias mais baixas, 
como as rasteirinhas, não são a melhor 
solução para promover conforto. Os sa-
patos sem salto também são prejudiciais 
à saúde. O tamanho de salto ideal é de 3,5 
centímetros. “Se houver revezamento entre 
salto alto e baixo, a musculatura não se acos-
tuma apenas com um tipo e as dores causadas 
quando o modelo de sapato é trocado tendem a 
diminuir”, finaliza a fisioterapeuta.
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atletas
lIaMara MEnDESPor

O exemplo e a 
inspiração das

atletas
mães

FAZER EXERCÍCIOS, ARRUMAR A CASA, 

TRABALHAR, CUIDAR DAS CRIANÇAS E 

VÁRIAS OUTRAS ATIVIDADES EM 24 HORAS. 

ROTINA DE UMA SUPER-HEROÍNA, NÃO 

É MESMO? MAIO É O MÊS DAS MÃES, 

NOSSAS VERDADEIRAS “SUPERMULHERES” 

E PROTAGONISTAS DESTAS ATIVIDADES 

DIARIAMENTE. A rEvISTa IaTE FAZ UMA 

HOMENAGEM A TODAS ELAS APRESENTANDO 

A HISTÓRIA DE TRÊS IATISTAS QUE SÃO 

EXEMPLO PARA OS FILHOS NA “ESCOLA DA 

VIDA” E TAMBÉM NO ESPORTE.
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Três sereias nas  
piscinas do Iate

Miriam Simone Gomes Celidonio (41), mãe de 
Luiza (10) e Fernanda Celidonio (8), deu o “pri-
meiro pulo” na piscina quando tinha 3 anos. A 
experiência, um tanto traumática, ficou marcada 
na memória. “Pulei na piscina, com autorização 
da professora, escorreguei e comecei a me afogar. 
Ela disse para minha mãe que eu estava nadando 
e minha mãe pulou a cerca da piscina para me so-
correr”, conta. Apesar da desagradável experiên-
cia no primeiro contato com a água, com o passar 
do tempo, Miriam se apaixonou pela natação e 
hoje é uma atleta de sucesso e colecionadora de 
títulos importantes.

C om a proximidade do quinto mês do ano, o cor-
re-corre fica mais intenso. Comprar presentes, 
preparar um almoço, jantar ou uma surpresa 

especial, reunir a família para celebrar. Tudo isso se 
repete ano após ano, sempre no segundo domingo de 
maio. Afinal, é Dia das Mães e elas merecem todo o 
carinho e atenção.

No Iate Clube de Brasília o que não faltam são exemplos 
de mulheres que prezam pelo bem-estar físico e mental 
e praticam atividades físicas com frequência. Por sorte, 
algumas delas puderam unir duas de suas grandes (ou 
maiores) paixões: os filhos e o esporte.

Conheça a história de três Iatistas que são exemplos e 
fonte de inspiração para os filhos dentro de casa e tam-
bém nas quadras, piscinas, academia etc.

“Ser mãe é um presente de Deus. 
Minhas filhas são minha vida”

Miriam Celidonio
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Luiza e Fernanda seguem os passos da mãe. Com 
apenas alguns meses de vida, as meninas deram 
as primeiras braçadas na piscina e seguem em 
busca de um futuro promissor. “Colocamos (eu e 
meu marido, Helio Celidonio) ambas na natação 
ainda bebês por questões de segurança. Quando 
começaram na escolinha, a Fernanda criou um 
pouco de resistência, mas aos poucos foi pegan-
do o gosto. Já a Luiza, sempre gostou muito. Elas 
são habilidosas, gostam de competir, e acho que 
aí é que entra nossa influência. Sempre as esti-
mulamos a aprender a nadar, mas nunca obriga-
mos”, reforça Miriam.

Para Luiza, a natação é “muito divertida” e o 
apoio da mãe é fundamental. “Ela me ajuda e 
sempre está ao meu lado quando preciso”, de-
clara. Fernanda vai além: “Minha mãe é minha 
melhor amiga”, derrete-se. 

A “mãe-coruja” também rasga elogios: “fico mui-
to feliz e orgulhosa de ver a evolução delas em 
todas as atividades que praticam. É sempre mui-
to gratificante vê-las competindo, dá um friozi-
nho na barriga. Costumo dizer que é mais difícil 
ser mãe de atleta do que ser atleta. Minhas filhas 
são minha vida. Ser mãe é um presente de Deus”, 
conclui Miriam.

Parceria dentro e  
fora de quadra

“Sem dúvida, ela é a minha maior fã”. A afir-
mação é do tenista Matheus Mendonça Vilar 
(15). O jovem se refere à mãe, Eliana Mendon-
ça Vilar (48). O talento no tênis é hereditário. 
Ela diz que o filho praticamente “nasceu nas 
quadras. Eu estacionava o carrinho de bebê e 
ficava jogando. Desde pequeninho, ele respira 
este ambiente”, lembra.

Incentivado pela família, em especial pela “ma-
mãe-atleta”, atualmente Matheus treina três ve-
zes por semana. Ele conta como surgiu o interesse 
pelo esporte: “Acho que houve uma conspiração 
silenciosa e positiva de todos. Meu pai também é 
tenista. Minha mãe me deu uma raquete quando 
eu tinha dois anos e isso ajudou”, diz.

“Meu filho é um grande parceiro e ser 
mãe é a maior dádiva que existe”

Eliana Mendonça Vilar
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Para Eliana, acompanhar o desenvolvimento 
do fi lho é motivo de orgulho e poder auxiliá-lo 
é um presente. “Treinávamos juntos na infância 
dele. Ainda dou muitas dicas. Não adianta acele-
rar, pressionar. Ele tem um longo percurso para 
desenvolver seus talentos e tenho certeza do seu 
grande potencial. Tudo é um processo, assim 
como a vida. Meu fi lho é um grande parceiro e 
ser mãe é a maior dádiva que existe”.

O fi lho retribui os elogios: “ela me dá muita força 
durante os jogos e também nos treinos. Mãe é di-
ferente de tudo e o amor não dá para traduzir em 
palavras”, conclui.

Unidas em 
busca de saúde

“Meu tesouro”. É desta maneira, assim como a 
célebre Dona Florinda, personagem do seriado 
mexicano Chaves, que a Iatista Maria das Dores 
Vaz de Farias Fracasso (60) defi ne a fi lha, Caro-
lina Fracasso (30). O elogio é recíproco: “minha 
mãe é a melhor do mundo”, afi rma Carolina. 

O clima de cumplicidade é constante. Além da 
“parceria na vida”, elas também são unidas em 
busca de saúde. Quase todos os dias da semana, 
as duas frequentam a Academia do Iate. Muscu-
lação, atividades aeróbicas e outros exercícios 
fazem parte da rotina. Além disso, caminhadas 
também estão presentes no do dia a dia.

Maria das Dores, a Dóris, acredita que teve in-
fl uência para que a fi lha adotasse a prática de 
atividades físicas como um hábito. “Às vezes, eu 
e Carol malhamos juntas. Quando há desânimo, 
nos incentivamos mutuamente. Sou uma mãe 
presente e feliz, que incentiva e dá conselhos à 
fi lha. Muitas vezes discordamos uma da outra; 
porém, no fi nal tudo dá certo”, ressalta.

Para Carolina, a mãe é a “fonte de inspiração”. 
“Sabemos que a atividade física traz benefícios 
para a saúde física e mental e uma infl uenciou a 
outra. Ela é a minha maior incentivadora. Nun-
ca deixa a peteca cair e não é à toa que chegou a 
essa idade, com todo esse pique, com todo esse 
gás”, fi naliza.

“Minha fi lha é o meu tesouro”
Maria das Dores Vaz de Farias
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halMElIo alvES SoBral nEToPor

olho, 
“o espelho 
do corpo”

A história da oftalmologia ocupa um lugar 
especial na evolução da medicina em virtu-
de da complexidade desta maravilha que é 

a “visão”. O olho é um órgão intimamente ligado ao 
cérebro e necessita das vias ópticas e cerebrais sau-
dáveis para que possamos enxergar e interpretar o 
que se está vendo.

Os egípcios, gregos, romanos e árabes já estuda-
vam a oftalmologia, mas somente a partir do século 
XVII os progressos na área se aceleraram até che-
garmos aos grandes avanços dos nossos dias com 
as cirurgias corretivas que utilizam os raios laser.

Ao consultarmos um oftalmologista, uma vez ao 
ano, estamos possibilitando uma avaliação impor-
tante do nosso corpo. Além do diagnóstico e pre-
venção dos problemas da visão, podemos identifi-
car doenças como: diabetes, hipertensão arterial, 
lúpus, artrite reumatóide, AIDS, citomegalovírus, 
toxoplasmose, doenças da tireóide, leucemia, do-
enças neurológicas, tumores e outras. A avaliação 
do especialista é imprescindível para evitar ou 
atenuar danos irreversíveis aos olhos, causados 
por doenças oculares tais como estrabismo, glau-
coma, catarata, descolamento de retina, degene-
ração macular relacionada à idade, ceratocone, 
conjuntivite entre outras.

A visão é responsável por 80% do nosso contato 
com o meio em que vivemos e a diminuição da sua 

Halmelio Alves  
Sobral Neto 

Médico oftalmologista com 
especialização em córnea, 
catarata e cirurgia retrativa.
Contato: 3442-8065 / 
medicinadavisaovia@gmail.com

capacidade ou mesmo a sua perda têm efeitos de-
vastadores social, psicológica e economicamente.

O primeiro exame dos olhos deve ser feito aos 2 anos 
de idade. A maturação do sistema visual continua 
ocorrendo até os 8 ou 10 anos de vida aproximada-
mente, sendo que os 5 primeiros anos são os mais im-
portantes. O “teste do olhinho” deve ser feito ao nasci-
mento para afastar doenças graves no recém-nascido 
que podem levar a sequelas definitivas.

O baixo rendimento escolar pode estar relacionado 
com problemas de grau: miopia, hipermetropia e as-
tigmatismo. A cirurgia para correção do grau deve 
ser realizada após os 18 anos, baseada em consul-
ta e exames solicitados pelo especialista. Após essa 
idade, o grau tende a ser mais estável, mas isso não 
é regra. As cirurgias oftalmológicas atualmente têm 
alta precisão e tecnologia, no entanto não devemos 
menosprezar sua complexidade e os cuidados neces-
sários. Podemos então mudar o aforismo e dizer: “O 
que os olhos não veem, o coração sente”.



Brasília Palace Hotel  
Inoformações e reservas: (61) 3306-9060 / 3306-9000 

HorárIo de funcIonamento: 12H30 às 16H no domIngo. 
www.oscarrestaurante.com.br 

oscar@plazabrasIlIa.com.br

Principalmente para quem se delicia  
no Festival Italiano do Restaurante Oscar

Buffet completo com sobremesas: apenas R$ 48,00* 

Domingo  
é tudo de bom

Venha saborear  no almoço um buffet completo
com o que há de melhor na culinária italiana.

*Condições especiais para crianças de até doze anos. Bebidas não inclusas.
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Obras iniciadas

Novo Preço

* Este valor é referente a unidade 102 do Bloco 2. 34 parcelas iguais de R$472,61.
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  Piscina com deck molhado
  Piscina infantil
  Fitness
  Spa
  Salão de festas
  Salão de jogos
  Churrasqueira
  Playground
  Brinquedoteca

•  3 blocos com acessos independentes.

•  Boulevard: rua planejada para
sua segurança.

•  Diversas opções de plantas.

CBN 6 - Lote 4 - Taguatinga

Incorporação e Construção:Vendas:

3424-7777
e m p r e e n d i m e n t o s

Este material é provisório e destinado à distribuição interna entre as empresas participantes do empreendimento. As informações nele contidas podem ser alteradas a qualquer tempo, sem prévio aviso, a critério da incorporadora. Todas as perspectivas contidas neste material são meramente ilustrativas, podendo sofrer alterações, inclusive quanto a cor, forma,  textura e tamanho. A decoração, equipamentos e mobiliário são apenas sugestões, não fazendo parte das obrigações de entrega do 
imóvel. O paisagismo apresentado nas perspectivas é uma sugestão podendo sofrer alterações e apresenta plantas em porte adulto, a ser atingido após a entrega do empreendimento.  O Empreendimento será executado obedecendo ao projeto executivo e às especi� cações contidas no memorial de incorporação, devendo o disposto no Memorial prevalecer em caso de con� ito com qualquer outro material ou informação relativa ao Empreendimento. Engenheiro responsável: Luiz Antônio 
Mandello Barbosa CREA 30375 D-BA. Arquiteto do projeto legal: Felizardo Moura de Oliveira Lima CREA: 21609/D–BA; Sérgio Gattáss Arquitetos Associados - CREA 21126 D/RJ. Incorporação e Construção:  João Fortes Engenharia S.A. - CNPJ: 33.035.536/0001-00. Memorial registrado sob o nº R01 da Matrícula 324.347, em 04/10/2011, no 3º Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. * Este valor é referente a unidade 102 do Bloco 2. 34 parcelas iguais de R$472,61.

fachada

www.joaofortes.com.br/lequartierboulevard
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Talento
nAS PISTAS DO nOSSO ClubE

Nome: João Roberto da Cunha

Idade: 55 anos

Esporte: Corrida de rua

Média semanal de treino: 40 quilômetros 

Melhor desempenho: Maratona de Estocolmo  
em 4 horas e 23 minutos

Sonho / Meta: Correr mais uma maratona

Ídolo: Emil Zatopek, pelo que correu e pelo que falou

Minha maior qualidade: Manter a disciplina 
alimentar e de treinos durante a semana 

Meu maior pecado: Estragar a disciplina da semana, 
tomando uns vinhos e comendo umas massas no  
final de semana

Para relaxar: Praia, cerveja gelada e leitura

Lema da minha vida: Ainda estou tentando encontrar um

Eu em uma palavra: Teimoso

Cantinho preferido no Iate: Portaria Central aos sábados  
de manhã, quando a turma sai para um trote

O Iate pra mim é: Local de diversão e de prática de esportes
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O Coral do Iate Clube de 
Brasília existe há mais de 
15 anos e as apresentações 

são sempre destaques nos grandes 
eventos, posses e bailes da nossa 
instituição. Formado por sócios e 
funcionários, o grupo, que atualmente 
conta com 20 integrantes, é regido 
pelo maestro David Reis.

O envolvimento do profi ssional com 
a música existe há mais de 20 anos. 
Em outubro de 2011, Reis assumiu a 
turma de coralistas do Iate. “A con-
vite do antigo maestro, em 2009, fi z 
uma ‘participação especial’ em uma 
apresentação do Coral. No fi nal do 

Eles cantam 
e encantam

formado por SÓcioS e fUncionÁrioS, coral do 
iate É Um doS deStaQUeS da noSSa inStitUição

pessoa saiba cantar. O importan-
te é ter disposição para aprender 
e ser dedicado para acompanhar 
a turma. “Os ensaios são ótimos 
para quem busca perder a timi-
dez. Para participar do Coral, 
basta fazer a inscrição no Memo-
rial, localizado na parte superior 
da Antiga Sede. O novo aluno 
fará uma espécie de teste; e após 
a avaliação, indico a que grupo 
vocal ele pertence. Convido a to-
dos para participar. Em breve, 
faremos novas apresentações e 
teremos muitas surpresas para a 
família Iatista”, conclui.

ano passado, fui convidado para as-
sumir o grupo e prepará-los para a 
posse do comodoro, Mario Sergio da 
Costa Ramos”, recorda.

Os ritmos trabalhados durante as 
aulas são variados: música erudita, 
popular etc. Eles também desenvol-
vem o aprendizado de canções em 
outros idiomas, como latim e inglês. 
“O objetivo é não fi car preso à ape-
nas um tipo. É importante diversi-
fi car para que os encontros sejam 
produtivos”, conta Reis. 

O maestro explica que para inte-
grar o grupo não é necessário que a 
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Rosa Maria de Melo Corrêa, 
77 anos, é uma das alunas 
mais antigas do Coral. Sócia 
do Iate há 51 anos, ela lembra 
quando entoou as primeiras 
notas. “Sempre gostei de can-
tar e desde o início eu queria 
participar do Coral. Entrei 
para o grupo em 2004 e, para 
mim, os encontros são ma-
ravilhosos, esqueço-me dos 
meus problemas quando can-
to. Já fi z várias amizades e os 
ensaios são a melhor parte do 
meu dia”, ressalta.

A Iatista conta que já reali-
zou diversas apresentações 
especiais. Uma delas fi cou 
marcada na memória: a posse 
do segundo mandato do atual 

comodoro, Mario Sergio da Costa Ramos. “Foi muito bonito. Todos os 
que estavam presentes prestaram atenção e nos sentimos valorizados. 
Recebemos vários elogios e senti 
que os ensaios valeram a pena”.

Dona Rosa faz um convite ao qua-
dro social: “Venham participar do 
Coral do Iate. Os ensaios são mui-
to descontraídos e o nosso grupo é 
bem acolhedor”.

Horários dos ensaios:
Quarta-feira – 19h30 às 21h30

Quinta-feira – 16h às 17h
Outras informações: 3329-8759

Dona Rosa: 
exemplo de dedicação

Para participar do Coral do Iate, bastar ter disposição para acompanhar a turma
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terminal de aUtoatendimento 
gera facilidadeS
Desde o mês de abril, na Portaria Central, um terminal de 
autoatendimento está à disposição dos associados. Com o 
equipamento, é possível realizar diversos serviços. Confira 
os principais:

•	 Emissão de convites
•	 Impressão de boletos de mensalidade
•	 Reserva de churrasqueiras
•	 Alteração de endereço

feSta para oS 
aniverSarianteS da peteca
A turma da Peteca promoveu um novo encontro 
para comemorar mais um ano de vida dos aniver-
sariantes de março e abril. A festa, realizada em 19 
de abril, no Espaço da Peteca, reuniu mais de 200 
pessoas. No cardápio da noite, churrasco com guar-
nições diversas, refrigerante e cerveja. Veja as fotos 
no www.iateclubedebrasilia.com.br.

ricardo paranhoS 
vence maiS Uma
O Iatista Ricardo Paranhos conquistou mais 
uma vitória para o currículo. Em parceria 
com Patrick Essle, o atleta foi campeão da 
primeira etapa do Campeonato Paulista 
da Classe 420, realizado em março, na Re-
presa de Guarapiranga (SP). Atualmente, 
o foco dos velejadores é a continuação dos 
treinos para o Campeonato Mundial, mar-
cado para junho, na Irlanda.

QUalidade de alimentoS 
comprovada
Com o objetivo de fiscalizar a qualidade dos produtos ofe-
recidos ao quadro social, o Setor de Alimentação e Nutri-
ção, subordinado à Diretoria Administrativa e de Recursos 
Humanos, realizou uma pesquisa para checar as condições 
dos alimentos servidos pelos concessionários do Iate. Os 
resultados do estudo, que foi acompanhado por profis-
sionais da Universidade de Brasília (UnB), comprovam que 
o manuseio e a estocagem dos produtos estão de acordo 
com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). Acesse www.iateclubedebrasilia.com.br e confira 
a pesquisa na íntegra. 

patinadoreS do iate 
brilham na ii copa 
interamericana 
A II Copa Interamericana de Patinação Artística, reali-
zada entre 12 e 14 de abril, em Santos (SP), contou com 
a participação de cinco atletas da equipe de Patinação 
do Iate. Ao todo, nossos patinadores conquistaram 
nove medalhas: quatro de ouro, duas de prata e três de 
bronze. Os destaques foram as atletas Caroline Miran-
da Rabelo, Camila Araújo e Tathiana Resende. O resul-
tado da Copa garantiu a convocação de Tathiana para 
a Copa da Alemanha, que acontece ainda este mês. 

Serviço de engraxate no 
eSpaço Saúde
Com o objetivo de oferecer maior comodidade aos só-
cios, o Iate contratou um profissional para engraxar os 
sapatos na área do Espaço Saúde. Os seguintes servi-
ços estão disponíveis:

•	 Graxa comum
•	 Tinta e graxa
•	 Graxa, tinta e verniz

O horário de funcionamento é das 14h às 20h. Outras 
informações: 3329-8729.
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O s meses de março e abril foram movimenta-
dos para os sócios que participam das ativi-
dades do Encontro Máster do Iate (Emiate). 

No total, sete eventos/cursos estiveram à disposição 
do quadro social. “É praticamente uma nova atividade 

Eventos e atividades 
para todos os gostos

palestra: tempo? 
o que é o tempo? 
Com o objetivo de promover refl exões e debates entre 
sócios e convidados, o Iate realizou a palestra Tempo? 
O que é o tempo?, conduzida pela psicanalista Patrícia 
Pacheco, em 14 de março, no Salão Social. Pensar em 
novos modos de perceber a própria vida foi um dos pon-
tos de maior discussão durante o encontro.

a cada semana”, comenta a presidente do Emiate, Ma-
ria Emília Rodrigues. Sucesso de organização, as ações 
têm atraído cada vez mais adeptos. A Revista Iate 
listou esses eventos e apresenta os principais diferen-
ciais de cada um deles.

curso ensina a utilizar iphone e ipad 
O Curso de Informática do Emiate, uma das atividades 
com maior adesão do quadro social, voltou com tudo em 
2012. O conteúdo das aulas visa o aprendizado dos alu-
nos com relação aos dois dispositivos eletrônicos mais 
vendidos do mundo: iPhone e iPad. A cada nova turma o 
curso se fi rma com um dos maiores sucessos do Emiate 
nos últimos tempos.

Baile “E viva as mulheres”
Março é o mês das mulheres e o Emiate, em parceria com a Diretoria 
Social, promoveu um evento especial para celebrar a data: O Baile E 
viva as mulheres. A festa, realizada na noite de 9 de março, na Antiga 
Sede, contou com a animação da banda Márcia Ayalla. Os ingressos 
foram esgotados quase duas semanas antes do evento.
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acesse www.iateclubedebrasilia.com.br e fi que por dentro de todas as novidades do Encontro Máster do Iate.

curso de 
Fotografi a Digital
Iniciado em 17 de abril, o Curso de 
Fotografi a Digital, ministrado por 
Marinêz Coral, terá a duração de 
aproximadamente dois meses. Fo-
calização, fotometria, balanço do 
branco e uso do fl ash estão entre os 
temas das aulas, que também ensi-
nam a ajustar de maneira adequada 
os equipamentos fotográfi cos.

Soirée dançante
A presença de dançarinos profi ssio-
nais animou ainda mais e 1ª edição 
da Soirée Dançante, em 25 de abril, 
na Antiga Sede. O evento teve os 
cantores Marcia Ayalla e Vilmar 
como responsáveis pela parte mu-
sical. Estimulados pela organização 
do evento, os participantes levaram 
suas bebidas e aperitivos favoritos.

Início dos cursos de Dança de Salão, Aerodance, 
Hatha Yoga, Mosaico, Pintura e Desenho
Realizados na Antiga Academia, os cursos oferecidos pelo Encontro Máster do Iate 
(Emiate) começaram em março e tiveram recordes de inscrições. As atividades pos-
suem a duração de três meses cada. Desta vez, o destaque fi cou por conta do Aero-
dance, que reúne diversos ritmos musicais em uma só aula. A aula aeróbica dançante 
proporciona benefícios como melhora do condicionamento físico, desenvolvimento 
da coordenação motora, percepção espacial e consciência corporal.

Domingo Japonês
Made in Japan. O Emiate prepa-
rou uma novidade especial para 
sócios e convidados: o Domingo 
Japonês. As diversas iguarias da 
“terra do sol nascente” puderam 
ser apreciadas em 11 de mar-
ço, na Churrasqueira Gourmet 
(nº 3). Os tradicionais Sushi e 
Sashimi, entre outras delícias 
da culinária japonesa, foram as 
opções mais procuradas.
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COMISSÃO FISCAL
RESUMO DO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO DE 2011

ATIVO CIRCULANTE 

Disponível............................... 1.895.034,14
Realizável a Curto Prazo ......... 1.773.475,02 3.668.509,16

ATIVO NÃO CIRCULANTE 

Realizável a Longo Prazo 
Créditos em Cobrança............................14.083,66
Direito de Uso..................................... 136.418,28 
Depósito Judicial..................................  81.454,10
Imobilizado ................................... 47.554.720,87 47.786.676,91
Total ................................................................................ 51.455.186,07

PASSIVO CIRCULANTE 

Credores Diversos .................................................. 95.153,33
Fornecedores ........................................................ 411.113,35  
Contas a Pagar ..................................................... 996.952,04 1.503.218,72
Créditos de Investimentos

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

Exigível a Longo Prazo  
Receitas e Despesas Diferidas.............................. 219.481,58
Patrimônio Líquido.......................................... 46.975.355,58 47.194.837,16
Total Passivo ...................................................................................... 48.698.055,88

Dif. Receita e Despesa.............................................................................. 497.114,09
Contribuições de Investimento............................................................... 2.260.016,10
Total ................................................................................................... 51.455.186,07

DESPESAS                    DO MÊS               DO EXERCÍCIO

Correntes

3.785.322,57

20.191,89

252.673,07

2.256.949,23

5.411.116,98

10.402.742,35

817.814,49

272.596,26

156.162,94

23.375.569,78

Administração e Secretaria

Despesas da Sede Social

Despesas Financeiras

Despesas das Diretorias Social e Cultural

Despesas da Dir. Esportes

Manutenção Geral do Campus

Despesas da Sauna

Despesas do Dep. Médico

Conselho Deliberativo

Total

A Comissão Fiscal do IATE, no uso de suas atribuições es-
tatutárias (art. 109) e legais, examinou a prestação de 
contas do Balancete referente ao mês de dezembro/2011, 
baseada na documentação apresentada. 

Os exames foram efetivados por amostragem de acordo 
com as normas usuais de auditoria e, consequentemen-
te, incluíram as provas nos registros contábeis mantidos 
pelo Iate e outros procedimentos julgados necessários 
nas circunstâncias, tais como: verifi cações quanto ao 
cumprimento do Estatuto Social; Regimento Interno, nor-
mas, regulamentos específi cos, processos licitatórios, de-
monstrações fi nanceiras apresentadas pela área contábil 
e comprovações quanto a legitimidade dos documentos 
que deram origem às mencionadas peças. 

Após análise dos documentos apresentados pela Comodoria, 
concluímos que foram praticados atos de gestão e que não 
trouxeram prejuízos ao Clube.

Tivemos em 31/12/2011: saldo em caixa: R$ 157.625,89 – sal-
do bancário BB – R$ 165.755,57 – BRB e conta BRB patrocí-
nio – R$ 106.652,68 e aplicações fi nanceiras: R$1.465.000,00, 
totalizando assim, a importância de R$ 1.895.034,14.  Recur-
sos para Investimentos: R$ 1.661.401,22 e para Manuten-
ção: R$ 233.632,92. 

Foi verifi cada uma inadimplência nas contribuições do 2º se-
mestre de 2011 de 0,43%. 

Brasília, 5 de março de 2012.

RECEITAS                DO MÊS              DO EXERCÍCIO

Correntes

ATIVO PASSIVO

VILMAR AMARAL DE OLIVEIRA
Presidente

321.222,75

1.887,87

22.253,99

235.572,08

524.815,19

1.044.015,94

84.022,72

25.160,01

33.380,98

2.292.331,53

JÚLIO CÉSAR ITACARAMBY
Integrante Efetivo

  HENRIQUE SAMUEL PONTE ALENCAR
Integrante Efetivo

DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DEZEMBRO/2011

PARECER

Contribuições para Manutenção

Receitas de Locação

Receitas da Diretoria Social

Receitas Financeiras

Receitas da Diretoria de Esportes

Receitas da Sauna

Receitas Diversas

Total

1.447.782,31

50.490,10

176.726,54

54.514,89

285.090,40

37.771,00

29.904,91

2.082.280,15

16.475.970,84

360.183,57

1.113.400,57

763.638,94

4.407.867,56

417.536,74

334.085,65

23.872.683,87
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de Acesso (RAC) devem ser respeitadas. Os 
documentos estão disponíveis no site www.
iateclubedebrasilia.com.br.

 » Sempre que comparecer ao Iate com algum 
convidado, o sócio deve emitir o convite antes 
de se dirigir à Portaria. Essa simples atitude 
ajuda a evitar transtornos para todos.

 » O associado que desejar ingressar no Clu-
be com prestadores de serviços, como babá 
(acompanhada de criança com menos de 8 
anos) e motorista, deverá antes comprovar na 
Secretaria Social a relação contratual existen-
te entre as partes e assinar autorização com 
os dados completos do prestador do serviço. 
Após a comprovação, será providenciada uma 
carteirinha específi ca para essa fi nalidade. 
Outras informações: 3329-8716. 

 » As carteirinhas sociais do Iate têm prazo de va-
lidade e devem ser renovadas de acordo com as 
seguintes faixas etárias: 

• até 5 anos;
• 6 a 10 anos;
• 11 a 15 anos;
• 16 a 21 anos;
• a partir de 22 anos: a cada 10 anos.

 » Os convites emitidos na Secretaria Social de-
vem conter o nome completo do convidado e o 
número da identidade. Além disso, será exigi-
da a apresentação do documento de identifi ca-
ção na Portaria Social.

 » Para ter acesso ao Clube, as regras estabele-
cidas no Estatuto Social e no Regulamento 



*Promoção Pacote Gourmet*

1 diária de hospedagem para duas pessoas de sábado para domingo, com  
café da manhã e buffet italiano no almoço de domingo, no restaurante Oscar.

Check in: 12h – Check out: 12h

Viva o charme de uma das mais belas páginas da nossa história.

Fim de Semana no Brasília Palace
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.

 Informações e reservas: (61) 3306 9100 – reservaspalace@plazabrasilia.com.br

www.plazabrasilia.com.br – www.oscarrestaurante.com.br

Apenas 
R$ 210,00*

Venha se deliciar  

em um hotel projetado por  

Niemeyer e frequentado  

por reis, rainhas

e grandes celebridades  

dos anos dourados.  

Viva essa experiência única !

Foto: Fábio Oliveira
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A oitava edição da Noite do Cuba Libre, um dos eventos mais espera-
dos pelo quadro social, atraiu cerca de 600 pessoas ao Salão Social, 
em 24 de março. Com os hits dos anos 60, 70, 80 e 90, o VJ Andrey 
Carvalho agitou o público durante quase sete horas. Sócios e convi-
dados também foram presenteados com a apresentação de um cover 
do inesquecível Elvis Presley. Para registrar os momentos de descon-
tração, um estúdio fotográfico com acessórios típicos das décadas 
passadas foi montado e as fotos, reveladas e vendidas na hora. Acesse 
www.iateclubedebrasilia.com.br e veja quem esteve por lá.

Sucessos da Disco 
Music na Noite 
do Cuba Libre
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Os 52 anos do Iate Clube de Brasília foram comemorados em grande estilo na noite de 14 de 
abril, no Salão Social. O tradicional Baile de Gala em comemoração ao aniversário da nossa 
instituição reuniu mais de 500 pessoas, entre sócios e convidados.

Para animar a festa, a escolhida foi a Orquestra Brapo. Os músicos apresentaram um repertório 
eclético, que passeou por clássicos da Música Popular Brasileira até os sucessos do momento, 
como a música Ai se eu te pego, do cantor Michel Teló. Durante o evento, os participantes 
tiveram buffet completo e open bar (água, cerveja, refrigerante, suco, espumante, vinho, 
whisky – 8 anos) à disposição. 

“Comodidade, segurança e a qualidade dos serviços foram os grandes diferenciais do baile, 
além, é claro, da tradicional animação do público. Certamente, proporcionamos mais um 
evento de alto padrão no Iate”, destaca o comodoro, Mario Sergio da Costa Ramos.

Requinte e 
sofisticação marcam 
Baile de Aniversário
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ANÚNCIO
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Já é quase uma tradição no Iate Clube de Brasília. Em 21 de abril, nossa instituição oferece ao 
quadro social “churrasquinhos”, diversas bebidas e uma atração musical para comemorar mais 
um aniversário da “sala de visitas da nova metrópole”. Em 2012 não foi diferente e o alto astral 
esteve presente durante todo o dia.

Mais de cinco mil pessoas compareceram ao Clube e aproveitaram as atrações no dia do feriado 
de Tiradentes e aniversário de Brasília. Para animar ainda mais o público, a banda Luz do Sam-
ba tocou vários sucessos musicais. 

As crianças se divertiram em brinquedos infláveis como pula-pula e piscina de bolinhas. A novi-
dade deste ano ficou por conta da distribuição de pipoca e algodão doce, que alegrou ainda mais 
a garotada. Vejas as fotos no www.iateclubedebrasilia.com.br.

Churrasco e muita 
diversão em mais 
um aniversário

Iate 52 anos:



89Maio / Junho de 2012



90 Maio / Junho de 2012

“O Iate é um lugar 
incrível e está de 
parabéns pelos 
52 anos. Acredito 
que seja o melhor 
clube do país. Só 
tenho elogios à 
festa de hoje e aos 
eventos em geral 
promovidos aqui”
Luiz Victor de Luca Propato

“O Iate significa lazer, esporte e 
bons momentos de alegria com 
pessoas queridas. O Clube está 
muito bem cuidado e diariamente 
percebemos diversas melhorias 
que influenciam diretamente na 
satisfação do sócio. Este evento 
que comemora os 52 anos da nossa 
instituição está simplesmente 
maravilhoso”
Sílvia Frabetti
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“A qualidade de vida é 
a principal característica 
do Iate Clube de brasília.  

Criei meus filhos aqui  
e tenho muito orgulho 

de fazer parte deste 
quadro social. O evento 

está excelente e 
muitíssimo organizado, 

como sempre”
Linda Lourenço

“Venho praticamente 
todos os dias ao Iate 

e acho que ele está 
cada vez mais perfeito. 

É difícil ver uma 
instituição chegar aos 52 

anos tão bem. A festa 
de aniversário é uma 

das melhores que eu já 
participei. boa música, 
ambiente agradável e 
serviços de bastante 

qualidade”
Laura Zuza
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C om o espetáculo Nem um 

Dia se Passa sem Notícias 

Suas, Edson Celulari este-

ve em Brasília na primeira semana 

de abril. No palco, ao lado de Pedro 

Garcia Neto, seu sobrinho na vida 

real, os atores vivem dois irmãos que 

tentam “acertar seus ponteiros com 

o tempo”.

Durante a breve passagem pela 

capital, Celulari concedeu uma en-

trevista exclusiva para a Revista 

Iate, no hotel Meliá Brasil 21. Na 

conversa, falou sobre a carreira, 

hobbies, futebol e planos para o 

futuro. Simpático e muito descon-

traído, o artista também revelou 

que esteve em diversas ocasiões 

no Iate Clube de Brasília. Na maio-

ria delas, como atração de bailes 

de debutantes.

Ator há mais de 35 anos, Edson 

Francisco Celulari nasceu na cidade 

paulista de Bauru, em 20 de março 

de 1958. Sua carreira na televisão 

começou em 1978, com uma par-

ticipação na novela Salário Mínimo, 

na extinta Rede Tupi. Um dos atores 

preferidos de Sílvio de Abreu, esteve 

no elenco de pelo menos seis nove-

las assinadas pelo autor. Entre elas, 

Cambalacho, em 1986, e Sassari-

cando em 1987.

Edson Celulari

Revista Iate – É verdade que você que já esteve por diversas vezes 
no Iate?

Edson Celulari – Sim, em muitas ocasiões. Conheço bem o Iate Clube de 
Brasília e, inclusive, já fiz inúmeros bailes de debutantes naqueles salões. Sem-
pre que venho à cidade, fico com vontade de passar uma parte do dia lá, mas, 
infelizmente, não consigo. Espero que em breve eu possa aproveitar tudo que 
o Clube tem para oferecer. Das últimas vezes que fui a eventos no Iate, mesmo 
sendo à noite, pude perceber que o local se mantém muito bonito e agradável. 
Posso afirmar que, certamente, é um dos lugares mais charmosos de Brasília.

Revista Iate – E como é a sensação de atuar para o público brasiliense? 

Edson Celulari – Brasília sempre foi uma praça de um público interessado 
em teatro. Além de ser um celeiro de artistas, principalmente do rock brasilei-
ro, é uma cidade que tem “vontade cultural”. Vivi grandes temporadas de su-

“Sou apaixonado por Brasília 
e tenho saudade do Iate”
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que faz parte da sua saúde. Gosto de 
jogar uma peladinha com os amigos 
do meu filho, que vai fazer 15 anos. 
Aprecio uma boa leitura, cinema, 
além de teatro, que é o que geral-
mente faço nos fins de semana com 
muito prazer.

cessos estreladas aqui. A cidade tem 
salas lindas, como o Teatro Nacio-
nal, que, em minha opinião, precisa 
de uma reforma, mas ainda propor-
ciona muito conforto. Gosto de estar 
em Brasília, pois sempre fui muito 
bem recebido. Sou apaixonado pela 
capital federal.

Revista Iate – Além do Iate, há al-
gum outro local em Brasília que 
você tem uma ligação especial? 

Edson Celulari – Tem lugares que 
eu sempre visito em Brasília. Hoje (6 
de abril), fui à Igreja Dom Bosco, que 
tem uma arquitetura única e uma 
atmosfera muito particular. Por ser 
uma data especial, Sexta-feira Santa, 
havia pessoas que estavam ensaian-
do uns belos cânticos. Mesmo assim, 
fiquei em um cantinho e rezei. A Ca-
tedral é outro local magnífico. Pas-
sear pelo Eixo Monumental sempre 
é uma atividade incrível. Na parte de 
arquitetura, o Palácio da Justiça é o 
meu preferido, pois tem um desenho 
arquitetônico deslumbrante do Os-
car Niemeyer, que flutua. É simples-
mente lindo!

Revista Iate – Qual a sensação 
de dividir o palco com o seu so-
brinho, Pedro Garcia Netto?

Edson Celulari – É um prazer di-
vidir o palco e a vida com ele dessa 
forma. É um garoto que eu ajudei a 
criar, pois morou comigo quando ti-
nha três anos de idade. Não assina 
o Celulari porque não quis, preferiu 
o sobrenome do pai, mas é filho da 
minha irmã. Ele é um ator muito ta-
lentoso e que já tem dez anos de uma 
brilhante carreira. Quanto à peça, 
acredito que em muitas vezes “pa-
rente é serpente”, pois nem sempre 
“a coisa” do parentesco te dá uma 
credencial de bom relacionamento e 
de afinidades. Mas com a gente é di-
ferente. Nós nos divertimos bastante 
dentro e fora de cena.

Revista Iate – Qual o hobby 
preferido de Edson Celulari?

Edson Celulari – Entre outras 
coisas, tenho feito Stand Up Paddle 
com o meu filho, o Enzo. Também 
gosto de jogar tênis de mesa. Ati-
vidade física você tem que fazer, já 

Revista Iate – Você é paulista, 
mas torce para um time do Rio 
de Janeiro, o Botafogo. Como 
começou essa relação?

Edson Celulari – Antes de tudo 
eu sou Noroeste, que é o time da mi-
nha cidade de Bauru (SP), onde eu 
frequentava o estádio com meu pai 
e meu irmão. Eu morava distante, 
na zona rural, e nós caminhávamos 
quilômetros para poder assistir ao 
futebol. Muitas vezes a gente vinha 
chutando as pedrinhas na estrada 
comemorando a vitória, mas outras 
diversas vezes, eu acho que a maioria 
delas, amargando uma derrota (ri-
sos). A partir daí, fui para a capital, 
fazer a Universidade de São Paulo e 
comecei a torcer mais para o Palmei-
ras. A gente que é do interior tem 
um time de lá e outro dos chama-
dos ‘grandes’, que no meu caso era o 
Palmeiras. Em 1980, me mudei para 
o Rio de Janeiro e tive que escolher 
uma equipe de lá. Eu tinha uma gran-
de admiração pelo Mané Garrincha e 
também pelo Heleno de Freitas, que 
recentemente virou até filme, entre 
outros craques do Botafogo. Daí eu 
pensei: eu tenho que ser Botafogo. 
Sou um apaixonado pelo Clube, con-
fesso que nem sempre traz alegrias, 
mas eu acho que torcer é isso. Eu, o 
Helio de la Peña e outros amigos bo-
tafoguenses temos um grupo chama-
do “Unidos na Van Rumo ao Título”. 
Pegamos uma van, vamos passando 
de amigo em amigo, entramos no es-
tádio, assistimos à partida e também 
nem sempre voltamos com uma vitó-
ria. Mas é isso, faz parte.

Revista Iate – Já o seu filho, 
Enzo, torce pelo Tricolor das 
Laranjeiras...

Edson Celulari – Mas por muito 
tempo o Enzo foi Botafogo, tenho 
fotos que o incriminam como bota-
foguense (risos). Entretanto, com 
uma certa idade ele decidiu mudar de 
time, e eu fiquei muito assustado. Ele 
chegou e me disse: mudei de time. 
Eu, espantado, perguntei: o que você 
é agora? Ele respondeu: Fluminense. 
Daí eu falei: graças a Deus, menos 
mau. Só não podia ser Flamengo, pois 
há uma rivalidade enorme no Rio de 
Janeiro com o Botafogo (risos).

“Conheço bem 
o Iate Clube 
de brasília e, 

inclusive, já fiz 
inúmeros bailes 
de debutantes 

naqueles 
salões. Espero 
que, em breve, 

eu possa 
aproveitar 
tudo que o 

Clube tem para 
oferecer”
Edson Celulari

Revista Iate – Você está escala-
do para a próxima novela das 
19h da Rede Globo, o remake de 
“Guerra dos Sexos”. Está ansio-
so para o retorno à televisão?  

Edson Celulari – É uma novela do 
Sílvio de Abreu que eu já fiz há mais 
de 20 anos.  Desta vez, farei o Felipe, 
na época interpretado pelo Tarcísio 
Meira. Ele é o diretor financeiro de 
uma empresa, um cara muito atrapa-
lhado. Será uma comédia divertidís-
sima. O Sílvio e eu já lemos 12 capí-
tulos e readaptamos algumas coisas, 
já que na época a grande diversão 
dessa guerra era a disputa da mulher 
pelo mercado de trabalho. E hoje 
nós temos a nossa presidente Dilma 
Rousseff, que ocupa o maior cargo 
possível numa nação. Então, os tem-
pos são outros. Estou muito feliz e 
prometo boas risadas para o público. 
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“A transformação de um sonho em reali-
dade”. A frase do fundador Álvaro Al-
berto de Araújo Sampaio reflete o início 

da história do Iate Clube de Brasília. O Plano Piloto 
da Nova Capital do Brasil – Brasília, ainda era um 
projeto, mas o arquiteto Lúcio Costa, responsável 
pela planta urbanística da cidade, a mando do então 
presidente Juscelino Kubitschek, já tinha previsto a 
criação de uma sociedade recreativa, à beira do futu-
ro Lago Paranoá.

As primeiras construções começaram no final de 
1959. No início dos anos 1960, o Iate se transformou 
em um verdadeiro canteiro de obras. O Memorial, 
localizado na parte superior da Antiga Sede, possui 
registros fotográficos que mostram a evolução do 
nosso Clube. No local, também é possível apreciar 
textos, troféus, quadros, móveis, documentos e di-
versos materiais importantes da trajetória da ins-
tituição, projetada para ser a “a sala de visitas da 
nova metrópole”.
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A maioria das pessoas passa a vida inteira à procu-
ra do segredo para o sucesso. Basta pensar que 
quando vemos uma empresa em crescimento, 

um time de futebol que nunca perde ou até mesmo uma 
pessoa muito bem-sucedida nos perguntamos como esses 
felizardos conseguem tantas conquistas. Na maior parte 
das vezes, ao analisar o histórico desses vencedores, en-
contramos a motivação e a paixão pelo que se faz como os 
principais agentes diferenciadores, capazes de alterar os 
padrões normais da capacidade humana. 

Aqui no Iate Clube de Brasília encontramos vários gestores 
e profi ssionais que comprovam essa teoria. Um bom exem-
plo vem da área de Operações e Logística. O Supervisor 
de Campus, Francisco Teixeira de Sousa, mais conhecido 
como “Teixeira”, é uma dessas pessoas que motiva o grupo 
pela devoção e comprometimento com suas tarefas. Nos 
dias ensolarados e nos principais eventos do Clube, é difícil 
pensar no Iate sem a fi gura marcante desse profi ssional, 
sempre solícito e disposto a resolver qualquer problema.  

A história desse cearense de 43 anos, natural de Tauá, se 
juntou ao Iate há 20 anos, quando ele ainda trabalhava 
como instrutor de autoescola. “À época, um amigo me 
perguntou se eu conhecia alguém para trabalhar como 
motorista. Como eu era instrutor de autoescola, decidi 
aceitar o desafi o e comecei de imediato. Caí de paraque-
das na função e trabalhei por cinco anos como motorista, 
transportando os funcionários. Depois desse período, fui 
chamado para ser Supervisor de Campus. Estou nessa 
função desde então”, lembra. 

Durante sua trajetória, Teixeira teve o privilégio de acom-
panhar a evolução de todas as áreas dentro do Clube. Ao 
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defi nir o “Iate atual”, mostrou uma identifi cação muito 
grande com a instituição. “O Iate transformou a minha 
vida. Vejo esse lugar como a minha primeira casa. A se-
gunda é a que construí há alguns anos para poder morar 
(risos). Durante todo esse tempo, o Clube cresceu muito. 
Essa transformação também afetou o quadro funcional. O 
nível e a qualidade dos funcionários evoluíram bastante. 
Para os associados, acho que o Iate nunca foi tão bom. A 
frequência aumentou de forma assustadora. Já tivemos pi-
cos de até 7 mil pessoas. Isso é muito gratifi cante, mas tam-
bém sinônimo de responsabilidade, pois a qualidade exige 
um esforço cada vez maior dos funcionários. De qualquer 
forma, a satisfação ao fi nal de um evento ou nos fi nais de 
semana bem sucedidos compensa todo o cansaço”, afi rma.

Ao ser perguntado sobre o sucesso e o reconhecimento 
dentro do grupo, Teixeira lembrou que sua personalidade 
o ajudou a crescer e a se tornar uma referência por onde 
passou. “Comecei minha carreira no militarismo. Por onde 
andei, eu sempre tive esse perfi l de liderança. Nunca tive 
medo de assumir a responsabilidade. Sempre gostei. Acho 
que foi por esse meu jeito que consegui crescer na empresa 
e conquistar a confi ança dos chefes”, explica orgulhoso.

Em relação aos planos para o futuro, Teixeira mostrou ser 
uma pessoa realizada. “Minha vida é de felicidades. Agra-
deço cada dia trabalhado. Minha expectativa é continuar 
com saúde para conseguir cuidar da minha família com 
dignidade”, manifestou seu desejo com o otimismo que 
sempre foi sua marca registrada. O Iate Clube de Brasí-
lia sente orgulho de ter em seu quadro funcional profi s-
sionais com o talento e a motivação do nosso Francisco 
Teixeira. Foi esse tipo de dedicação que tornou possível 
encontrarmos o tão almejado segredo do sucesso!      

Nossa Gente
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N ada melhor do que uma hidromassagem para aliviar as tensões musculares, 
melhorar a circulação sanguínea e aliviar o stress. A atividade promove inú-
meros benefícios. Entre eles, melhorias no sistema cardiovascular e quali-

dade do sono, além do auxílio na redução de peso. Diariamente, o quadro social pode 
desfrutar dessa sensação de bem-estar. 

Localizada na área do Parque Aquático, a Hidromassagem do Iate funciona de segun-
da-feira a sábado, das 8h15 às 22h, e aos domingos e feriados, das 8h15 às 18h. Apro-
veite esta que é mais uma das opções de lazer da nossa instituição. Substitua a fadiga 
pela energia e o equilíbrio proporcionados por esta “fonte de relaxamento”.

Um local ideal 
para relaxar



www.stroke.com.br

Brasília Shopping
Loja 64C - Tel (61) 3326-1302

Park Shopping
Loja 109 - Tel (61) 3021-2612



Pier 21, um shopping do
tamanho da sua diversão.

Relaxar, descansar e se divertir. Essas são as palavras de ordem no Pier 21. 
São diversas opções de restaurantes, lojas,  salão de beleza, spa, cinema, academia
e boliche. Sem contar com uma vista  maravilhosa para o lago, estacionamento fácil
e rede wi-fi . Não é à toa que o Pier 21 é assim, um exagero de diversão.


