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cartas
Inovar e Renovar
Ótimo artigo do ex-comodoro Nelson Cam-
pos na coluna Ponto de Vista, sob o título 
Inovar e Renovar. Há que existir uma reno-
vação para que venham novas ideias e com 
elas uma política verdadeiramente voltada 
para todos os associados.  O Iate é de todos! 
Temos que dar abertura para que os jovens 
sócios se integrem e possam participar das 
decisões para continuarmos sendo o me-
lhor clube de Brasília.

Patrícia Bassit Lameiro da Costa

Traz tudo que preciso
As informações que se encontram na revista são muito úteis para mim. As 
matérias são sempre interessantes. A publicação também traz assuntos 
que ajudam no dia a dia, como saúde, esportes, entre outros. 

Solange Steytler 

Parabéns pela  
última edição
A Revista Iate nº 56 ficou muito boa, bem 
“balanceada” e com inúmeros textos infor-
mativos. A propósito, muito interessante a 
entrevista do prezado Irani B. Braga. Em-
bora eu discorde do excessivo rigor nos 
controles, entendo que deve existir. Mas o 
bom-senso e a flexibilidade são indispensá-
veis para situações peculiares.

Marcelo Monteiro Soares

Fonte rica de informações 
Acompanho todas as edições da Revista Iate e, por meio das notícias, vejo 
a evolução contínua do Iate Clube de Brasília. É uma fonte de informação 
rica e que me deixa inteirado com tudo que acontece. 

Otávio Alves 

Apreço à Revista Iate
O Iate é meu quintal predileto! Aprecio a Revista Iate, pois fico próxima 
dos acontecimentos do Clube e me sinto mais parte desta história. Opinar 
e participar são um compromisso que todo sócio deve ter para que o Iate 
seja uma instituição cada vez melhor. Nesse sentido, chamo a atenção de 
todos para a maravilhosa reflexão apresentada no artigo Inovar e Reno-
var, por Nelson Campos. Concordo plenamente: é preciso renovar sem-
pre! Novas lideranças certamente impulsionam novas soluções e formas 
de gestão. Só assim conseguiremos inovar.

Tatiana Motta
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ComodoRoPaLaVRa DO

C omo fazer algo que já é bom fi car ainda melhor? 
Esse é o desafi o da nossa gestão nos próximos me-
ses. Depois de conseguirmos implantar uma admi-

nistração profi ssional e transparente, conforme os anseios 
dos associados, buscamos agora aprimorar a qualidade dos 
serviços e da estrutura oferecidos na instituição. A tarefa, 
sem dúvida, não é das mais fáceis, pois o Iatista já se acos-
tumou ao nosso elevado padrão de atendimento. Dessa ma-
neira, sabemos que a expectativa de cada frequentador é 
sempre muito alta quando se fala em Iate Clube de Brasília.  

Diante de tamanha responsabilidade, procuramos trabalhar 
com seriedade em todas as áreas, aliando a experiência e a 

tradição ao empreendedorismo arrojado. Almeja-
mos com isso preservar o ambiente familiar, que 
sempre foi a marca registrada do Iate, sem nos 
afastarmos dos novos modelos gerenciais. Pre-
cisamos a todo tempo reciclar as estratégias e 
acompanhar as mudanças, pois fazemos parte de 

um segmento que exige inovações constantes. 

uma das áreas que vem ganhando atenção 
especial é a Engenharia. Entregaremos nos 
próximos meses a nova iluminação do Iate, 
o sistema de irrigação do campus e o reca-
peamento asfáltico do estacionamento das 
Churrasqueiras e Sede Social. A medida 
trará mais segurança e comodidade aos 
frequentadores desses espaços. Além dis-
so, as obras contribuem para a valoriza-
ção patrimonial.uma das áreas que vem 
ganhando atenção especial é a Engenha-

ria. Entregaremos nos próximos meses a nova iluminação do 
Iate, o sistema de irrigação do campus e o recapeamento as-
fáltico do estacionamento das Churrasqueiras e Sede Social. 
A medida trará mais segurança e comodidade aos frequenta-
dores desses espaços. Além disso, as obras contribuem para a 
valorização patrimonial.

A estratégia de inovação e aprimoramento profi ssional tam-
bém se aplica à área social. Prova disso foi o sucesso de nossa 
Festa Junina. Mesmo com a concorrência das grandes festas 
realizadas nessa época do ano, conseguimos reunir, durante 
três noites, mais de 20 mil pessoas em nosso arraial. A di-
mensão e a complexidade não comprometeram a segurança 
do evento. Tudo transcorreu de maneira harmoniosa. Des-
tacamos que o sucesso desse projeto se deve ao comprome-
timento do quadro funcional. O esforço de nossa equipe de 
profi ssionais faz da festa Junina do Iate a melhor e a mais 
completa do Distrito Federal.

E a animação não termina por aqui. Lembramos a todos que 
em 3 de agosto (sexta-feira) teremos o tradicional Luau. Nesta 
edição de 2012, traremos a banda Kid Abelha, que promete 
boas surpresas. Convidamos nossos sócios para participarem 
de mais esse evento de qualidade com a marca Iate.

ed
ito

ri
al

ia
t

e

Mario Sergio da Costa Ramos
comodoro@iatebsb.com.br
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Wellisch, José Agamenon de Andrade Lima, José Amado 
Henriques Júnior, José Olímpio Filho, Josias Ferreira Leite 
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EX-PRESIDENTES DO CONSELHO DELIBERATIVO

delibeRatiVoCONSeLHO

C aríssimos amigos sócios e sócias do Iate Clube de Bra-
sília. O Conselho Deliberativo realizou em maio Sessão 
Solene em homenagem aos Fundadores do Iate. Foi uma 

inédita e justa homenagem do Conselho – como órgão de repre-
sentação coletiva do quadro social – àqueles que, cinquenta e 
dois anos atrás, idealizaram e criaram o nosso querido Iate, hoje 
um dos melhores clubes do Brasil.

Prestigiaram a Sessão Solene, além dos Conselheiros Natos e 
Efetivos, o nosso querido Comodoro Mário Sérgio da Costa Ra-
mos, Ex-Comodoros, Ex-Presidentes do Conselho Deliberativo, 
Beneméritos, Diretores, Vice-Diretores, Associados e familiares 
dos homenageados, sendo servido jantar de confraternização 
após a Solenidade.

A fundação do nosso clube foi verdadeira epopéia, cujos protago-
nistas – então jovens idealistas – dedicaram-se com entusiasmo 
à construção da antiga sede social, da marina e das primeiras 
instalações do Iate, como revelaram, de forma emocionante, as 
fotos da época exibidas em vídeo na Solenidade e as próprias 
palavras dos Fundadores presentes e de seus familiares.

Muitos Fundadores já faleceram e apenas sete continuam co-
nosco. Oscar Niemeyer e Mauro Borges de Teixeira residem, 
respectivamente, no Rio e em Goiânia. álvaro Alberto de Araújo 
Sampaio, Antônio Augusto Barcellos Cunha, Carlos Murilo Felí-
cio dos Santos, Léo Sebastião David e Eloysio de Carvalho Silva 
residem em Brasília. 

O Conselho Deliberativo, assim, em nome da família iatista, 
prestou justa e inédita homenagem e preito de eterna gratidão 
aos nossos queridos fundadores, homenagem que fi cará regis-
trada nos anais do Conselho.

Nos meses de maio e junho, a Presidência constituiu Comissões 
para emitir pareceres sobre a proposta encaminhada pelo Con-
selho diretor de convênio a ser fi rmado entre o Iate clube de 

Brasília e a Excellence Implantodontia e Estética Dental; e 
sobre a proposta de concessão de Título honorífi co Benemé-
rito ao Conselheiro Nato Raif Jibran, aprovada por unanimi-
dade na 13ª reunião ordinária do Conselho Diretor, realizada 
em 6 de junho de 2012. Proferiu ainda decisão convocando 
suplente para atuar junto ao Colegiado na condição de Con-
selheiro Convocado, em razão da nomeação de Conselheiro 
efetivo para ocupar cargo de Diretor.

A Mesa Diretora do Conselho Deliberativo decidiu, ad referen-
dum do Colegiado, declarar a invalidade do art. 44 da Resolu-
ção Normativa nº 001/2012, que institui Normas Gerais para 
Licitações e Contratos, por contrariar o disposto no art. 76, 
inciso xVII, do Estatuto do Clube; e revogar o referido artigo.

Foi realizada no mês de maio reunião extraordinária do 
Conselho Deliberativo na qual foram aprovados o Pro-
jeto de Complementação do Edifício Multifunções, 
junto ao Galpão de Barcos, a ser executado no exer-
cício fi nanceiro de 2012; e a mencionada decisão da 
Mesa Diretora.

O Conselho Deliberativo, em parceria construtiva com 
a Comodoria, continua trabalhando com muita dedi-
cação e amor ao nosso clube em prol da família 
iatista. Saúdo os nossos queridos sócios e sócias 
e seus dependentes, desejando-lhes muitas fe-
licidades ao usufruírem do ambiente saudável, 
dos esportes e do lazer do nosso magnífi co 
clube. Meu cordial abraço!

Geraldo Brindeiro
conselhodeliberativo@iatebsb.com.br
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E tudo fi ca mais gostoso com os sabores 

e temperos de alguns dos melhores 

restaurantes do país: Antiquarius Grill, 

La Tambouille, Barbacoa, Le Vin e 

The Fifties.

Um ambiente como Brasília 

nunca viu igual. Venha para o 

Espaço Gourmet ParkShopping.

Poderia ser Paris.
Poderia ser Florença.

E poderia ser às 13:30, no 
Espaço Gourmet. Você pode?

Venha viver esta experiência.

Com um projeto arquitetônico que 

privilegia a iluminação natural, o 

Espaço Gourmet ParkShopping é 

um ambiente único em Brasília. 

Aqui, a boa gastronomia se encontra 

com sua comodidade. Afi nal, você 

conta com acesso e horário de 

funcionamento independentes e 

serviço de manobrista. 

Administração:

C: 0  M: 65  Y: 100  K: 44
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C OM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MAIS SEGuRANçA AOS 

FREQuENTADORES, NO FIM DE 2011, O IATE CLuBE DE BRASíLIA 

fEchOu um cOnTRATO cOm A uTI móvEl ─ ÁREA PROTEGIdA. 

EM APENAS SEIS MESES, A MEDIDA Já AJuDOu A SALVAR VIDAS DE 

ASSOCIADOS E É MuITO ELOGIADA PELO QuADRO SOCIAL.

COMANDADA PELO SÓCIO VICENTE AuGuSTO GONçALVES COELHO, A DIRETORIA 

MÉDICA É RESPONSáVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO SERVIçO. ALÉM DISSO, 

REALIzA DIVERSAS AçõES NA áREA DE PREVENçãO. ENTRE ELAS, EVENTOS 

COM A PRESENçA DE ESPECIALISTAS EM VáRIAS áREAS, CONTROLE DE GLICOSE, 

AFERIçãO DE PRESSãO ARTERIAL, ALÉM DE ATENDIMENTOS DE EMERGêNCIA. O 

ExAME DE PELE PARA uTILIzAçãO DAS PISCINAS, NO ENTANTO, É A ATIVIDADE 

QuE MAIS DEMANDA O SETOR. 

CASADO E PAI DE QuATRO FILHAS, O ANESTESISTA VICENTE AuGuSTO GONçALVES 

COELHO NASCEu EM JuAzEIRO, NA BAHIA, E É SÓCIO DO IATE CLuBE DE BRASíLIA 

Há MAIS DE 15 ANOS. NAS PRÓxIMAS PáGINAS, ELE TAMBÉM COMENTA OS DESAFIOS 

DIáRIOS DA DIRETORIA MÉDICA.

Prevenção 
e segurança  
lado a lado
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Revista Iate – O artigo 104 do 
Estatuto do Iate Clube de Brasí-
lia estabelece as diversas com-
petências do Diretor Médico. 
Entre elas, está “planejar e su-
pervisionar as atividades de sua 
área, inclusive as de medicina 
esportiva, sanitária e do traba-
lho, bem como as de nutrição, 
fisioterapia e psicologia”. O que 
tem sido feito nesse sentido?

Vicente Augusto Gonçalves Co-
elho – Primeiramente, vale ressaltar 
a importância da Diretoria Médica 
para uma grande instituição como 
o Iate Clube de Brasília.  É de gran-
de valor o trabalho realizado pelos 
nossos profissionais, principalmente 
pela dimensão que o Clube ocupa no 
cenário regional. A atividade básica é 
o atendimento aos sócios e aos seus 
convidados na utilização do Parque 
Aquático por meio dos exames der-
matológicos (exame de pele). 

Revista Iate – E quais são os ou-
tros serviços realizados?

Vicente Augusto Gonçalves Co-
elho – Também prestamos serviços 
a todos os sócios, convidados e fun-
cionários que precisem de atendi-
mentos durante sua permanência no 
Clube, no período das 9h às 17h. São 
realizados atendimentos e pequenos 
procedimentos, tais como tratamen-
tos de  crises hipertensivas, cefa-
leias, náuseas, vômitos, síncopes, 
queimaduras leves, curativos e pe-
quenas entorses. O número total de 
prestadores de serviços corresponde 
a oito pessoas: dois médicos, cinco 
técnicos em enfermagem e uma au-
xiliar administrativa no Fraldário. 

Durante a tradicional Colônia de Fé-
rias do Iate, o Serviço Médico par-
ticipa com uma equipe de médicos 
e técnicos em enfermagem. Geral-
mente, são realizados atendimen-
tos de escoriações leves e cefaleias. 
Nossa equipe também está sempre 
presente em outros grandes eventos 
do Clube, como Réveillon, Festa Ju-
nina, entre outros.

Revista Iate – Quais os principais 
projetos para os próximos meses?

Vicente Augusto Gonçalves Coelho

Vicente Augusto Gonçalves Co-
elho – Quando assumi a Diretoria 
Médica, em novembro de 2011, o 
principal desafio encontrado foi ofe-
recer um serviço ágil e de qualidade 
aos sócios, dependentes e convida-
dos. Além disso, suprir as exigências 
dos atendimentos médicos de pele e 
homologação dos atestados médicos 
aos associados foi também um gran-
de desafio.

Nos próximos meses, vamos inves-
tir na execução do curso de parada 
cardiorrespiratória e salvamento 
em afogamentos, visando esclare-
cer dúvidas de sócios, professores, 
funcionários e todos os interessa-
dos. Iremos trabalhar em parce-
ria com o Encontro Máster do Iate 

(Emiate), produzindo palestras 
variadas de aspectos médicos rele-
vantes aos sócios e frequentadores 
do Clube. Com o objetivo de ofere-
cer melhor atendimento aos sócios, 
dependentes e convidados, também 
planejamos promover um curso de 
reciclagem e aprimoramento dos 
funcionários.

Revista Iate – Acidentes podem 
acontecer com todo mundo, em 
todo lugar e a qualquer momen-
to. E foi justamente para dar 
mais segurança aos sócios na 
hora da diversão e do descan-
so que o Clube fechou, em 2011, 
um contrato com a UTI Móvel - 
Área Protegida. Como o senhor 
avalia essa iniciativa?

“Nos próximos meses, vamos 
investir na execução do curso 

de parada cardiorrespiratória e 
salvamento em afogamentos, 
visando esclarecer dúvidas de 

sócios, professores, funcionários 
e todos os interessados”
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Vicente Augusto Gonçalves Coelho – 
A iniciativa e a execução dessas medidas 
administrativas mostram todo o respeito 
que a Comodoria em exercício tem pelo 
quadro social e demais frequentadores. A 
contratação do serviço de uTI Móvel visa 
à proteção aos nossos associados em si-
tuações emergenciais nas quais o serviço 
médico não teria condições de  atendê-los 
com o máximo de presteza e eficácia. Em 
algumas situações, essa iniciativa pode fa-
zer a diferença entre a vida e a morte.

Além disso, é uma precaução comum em 
grandes instituições de esporte e lazer do 
país, o que garante a tranquilidade e a sa-
tisfação de seus associados.

Revista Iate – Em 5 de fevereiro deste 
ano, o Serviço Médico bateu recorde 
de exames realizados em um único 
dia. No total, 494 atendimentos fo-
ram contabilizados. O Clube está pre-
parado para realidades como essa?

Vicente Augusto Gonçalves Coelho – 
Na ocasião relatada, o Clube não estava 
preparado, porque a utilização do serviço 
nunca havia sido tão intensa. A partir da 
identificação deste grande aumento da de-
manda, nós tomamos a decisão emergen-
cial de contratação de mais um profissio-
nal médico. Esta medida tem sido utilizada 
nos períodos onde há maior frequência 
dos usuários. Durante os meses de férias 
(julho, dezembro e janeiro), o Iate conta 
com atendimento médico todos os dias da 
semana.

Revista Iate – O senhor considera o 
atual espaço físico ideal para os aten-
dimentos?

Vicente Augusto Gonçalves Coelho – 
Após as amplas reformas estruturais e fí-
sicas realizadas pela atual gestão, há dois 
anos, o nosso trabalho melhorou bastante. 
A obra no Serviço Médico, Berçário e Fral-
dário otimizou os espaços, atendendo à 
uma antiga solicitação dos sócios. 

Para finalizar esta entrevista, gostaria de 
agradecer a  confiança a mim depositada 
pelo comodoro, Mario Sergio da Costa Ra-
mos. Também destaco o excelente trabalho 
dos diretores médicos que me antecede-
ram. Sempre com desprendimento e total 
respeito ao associado, eles realizaram um 
grande trabalho pela nossa instituição.  

“A contratação do 
serviço de UTI Móvel visa 

à proteção aos nossos 
associados em situações 
emergenciais nas quais o 
serviço médico não teria 

condições de atendê-
los com o máximo de 

presteza e eficácia. Em 
algumas situações, essa 
iniciativa pode fazer a 

diferença entre a vida e 
a morte”

Vicente Augusto Gonçalves Coelho



PIER VIAGENS - AGÊNCIA REFERENCIAL 
STRVS 701 ED MultiEmpresarial - LOJA 04 

TEL 61 3298-1515
pier@pierviagens.com.br
www.pierviagens.com.br

Contate o seu agente de viagem.

DIFERENCIAIS AZAMARA
• Mais pernoites

• Estadias mais longas nos portos

• Destinos únicos e enriquecedores

• Lavanderia self-service cortesia

• Taxas de serviço incluídas no valor de seu cruzeiro

• Vinhos tinto e branco cortesias no almoço e jantar

• Serviço de mordomo para hóspedes em suítes

O PACOTE CRUZEIRO+AÉREO+HOTEL INCLUI:

• Cruzeiro de 9 noites com todas as refeições inclusas

• Passagem aérea bsb/bue em classe econômica 

• 1 noite de hospedagem em Buenos Aires com café da manhã

• Traslados aeroporto/hotel/porto

• City Tour em Buenos Aires

ENTRADA DE R$ 1.974,90+ 

R$921,62*5x

por pessoa, em cabine interna dupla

Azamara Quest
27/12/2012 • 9 noites

RÉVEILLON

*Valor anunciado com o câmbio referencial de 25/06/2012 de US$ 1 = R$ 2,15. O preço em reais poderá variar conforme o câmbio da data da compra, uma vez que os preços são baseados no 
dólar norte-americano. O valor de R$ 6.583,00 é por pessoa e inclui o cruzeiro marítimo de 9 noites no navio Azamara Quest, saindo de Buenos Aires dia 27/12/12 em cabine interna dupla 
categoria 9 (limite de 10 cabines para esta promoção), bilhete aéreo BSB/BUE em classe econômica em vôo TAM 3823/8012 dia 26/12/12, traslados aeroporto/hotel/porto, visita panorâmica de 
3 horas em Buenos Aires e acomodação em apartamento duplo no hotel Monserrat com café da manhã. Não inclui taxas aeroportuárias e portuárias, que deverão ser pagas junto com a entrada. 
Nâo inclui o trecho aéreo RIO/BSB. As taxas custam aproximadamente US$ 675,00.  Forma de pagamento: entrada de 30% do valor do pacote mais taxas e saldo em até 5x iguais nos cartões 
de crédito Visa ou Mastercard. Crédito sujeito a análise e aprovação. Serviços sujeitos a disponibilidades e alteração de preço sem prévio aviso. 

TOTAL R$6.583,00 + taxas

INCLUI AÉREO e HOTEL 
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Sede Social:  
Jardins revitalizados
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Q uem passa pela Sede Social do Iate Clube de 
Brasília deve ter percebido que os jardins, loca-
lizados em frente ao espaço, estão mais belos e 

vigorosos. A revitalização paisagística do local foi mais 
um dos vários “presentes de aniversário” que a nossa ins-
tituição recebeu em abril.

Iniciada em fevereiro deste ano, a ação mobilizou a equi-
pe de jardinagem do Clube e contou com a assessoria do 
conselheiro nato Ednaldo Mesquita.

No início do ano, era possível observar poucas plantas e 
os exaustores existentes danificavam as espécies. Atual-
mente, brises do tipo biombo com bidim e uma manta es-
pecial foram instalados para que descargas de ar poluído 
não sejam emitidas sobre o jardim.

Vale ressaltar que cerca de 70% das plantas utilizadas 
para a revitalização são provenientes do viveiro do Iate. 
Elas foram transportadas com bastante cuidado para se-
rem colocadas em frente à Sede Social e novas mudas fo-
ram plantadas para substituí-las.

Além disso, toda a adubação utilizada é orgânica, com 
compostagem produzida pela equipe de jardinagem, que 
utiliza as podas e varreduras de folhas das árvores.

“destaco a eficiência da nossa equipe de jardinagem so-
bre o comando do ‘Mineiro’ (Lourenzo Carlos), nosso 
competente funcionário. As orientações dadas por mim 
foram executadas com muita eficiência. Os jardins fica-
ram muito bonitos e tenho certeza de que o quadro social 
percebeu isso”, conclui Ednaldo Mesquita. 
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Cobertura da Piscina 
Semiolímpica 2:  
Mais comodidade  
para os sócios

18 Julho / agosto de 2012
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benefícios o ano todo

Os sócios do clube serão benefi ciados com o uso do local 
de maneira efetiva em qualquer época do ano. Faça chuva 
ou faça sol, a Piscina Semiolímpica 2 poderá ser utilizada 
para treinos, aulas, diversão e relaxamento. 

Outro benefício é que o consumo de energia para aqueci-
mento da água vai ser reduzido e a perda de calor será me-
nor, o que gera mais economia para o Iate.

u ma das obras mais aguardadas pelo quadro social, a 
cobertura da Piscina Semiolímpica 2 terá início ain-
da neste semestre. A previsão é de que os trabalhos 

estejam concluídos até abril de 2013, quando o Iate Clube de 
Brasília completa 53 anos.

Além de valorizar o patrimônio Iatista, o projeto trará diversos 
benefícios para os sócios. A cobertura será o convite perfeito 
para quem não pode fi car exposto ao sol, devido a problemas 
de pele, ou para aqueles que no período chuvoso gostam de 
desfrutar do local. A princípio, o planejamento irá abranger 
apenas a área da Piscina Semiolímpica 2. Dessa forma, os usu-
ários que preferem utilizar piscinas descobertas, também con-
tinuarão contemplados.

A piscina e a arquibancada serão projetadas de modo que a ve-
dação lateral servirá de proteção em períodos de chuva e frio. 
As telhas, de termo acústico, são semelhantes às utilizadas na 
cobertura das quadras de tênis G1 e G2. “A arquitetura integra 
todo o ambiente. Já o telhado lembra as marolas do Lago Para-
noá”, explica o comodoro, Mario Sergio da Costa Ramos.

fala, sÓCio!
“É uma ótima 
iniciativa. Será 
muito proveitoso 
no período de 
chuva e também 
para quem tem 
sensibilidade ao 

sol e problemas de pele. Muitas dessas 
pessoas até deixam de aproveitar o 
local, principalmente nesse período de 
seca. A obra vai mudar isso”. 
Sanny Tavares 

 “A cobertura vai 
trazer muitos 
benefícios para os 
usuários do Clube, 
principalmente 
para quem não 
pode e não gosta 

de fi car exposto ao sol o dia inteiro. 
Mas isso me traz certo receio, pois 
algumas bactérias são mortas pelo sol 
e com a cobertura temos que ter ainda 
mais atenção com isso”. 
Jairo Eduardo Borges 

“Se mantiver uma 
aberta e a outra 
coberta vai ser 
ótimo. Acredito 
que vai trazer 
mais qualidade 
e higiene para 

as crianças e a todos que utilizam a 
piscina. São grandes melhorias para a 
nossa instituição”.
Nucilena Lima de Freitas França 
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Sua saúde em movimento!
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N omeado Embaixador Honorário da Confederação Brasileira 
de Clubes (CBC), o velejador Lars Grael tem como principal 
designação “elaborar a proposta de normatização da política 

de formação de atletas olímpicos e paraolímpicos”.

Para auxiliá-lo nesse importante trabalho, Lars Grael convocou uma 
Comissão Especial, composta pelos dirigentes de clubes dos principais 
estados formadores de atletas olímpicos e paraolímpicos do Brasil. 
São eles: Iate Clube de Brasília (DF), Minas Tênis Clube (MG), Esporte 
Clube Pinheiros (SP), Sociedade de Ginástica de Porto Alegre – Sogipa 
(RS) e Tijuca Tênis Clube (RJ).

O comodoro da nossa instituição, Mario Sergio da Costa Ramos, res-
salta que representar o quadro social em um projeto desta dimensão é 
uma honra. Além disso, enfatiza que ações como essa fazem com que a 
nova geração de atletas tenha um futuro ainda mais promissor. “O Bra-
sil vai sediar as Olímpiadas em 2016 e tenho certeza de que o trabalho 
da comissão influenciará muito positivamente para o desenvolvimento 
dos nossos atletas. Vamos promover ações para que nosso país se torne 
uma legítima potência olímpica e paraolímpica”, finaliza. 

Iate integra Comissão 
Especial da CBC

E ficiência, economia e sustentabilidade. Essas são 
algumas das principais características das ações 
realizadas no Iate Clube de Brasília nos últimos 

anos. Prova disso é o novo sistema de irrigação da área 
central do campus, um dos mais modernos do mundo.

Esta é a segunda etapa de implantação dos equipamen-
tos. A primeira, que teve início em 2011 nos três campos 
de futebol, superou as expectativas em relação à eficácia.

A facilidade de operação é o diferencial desse sistema, 
que é totalmente automatizado. Sensores detectam a 
umidade do solo e ligam os aparelhos. Caso a umida-
de esteja dentro dos padrões, como no período de chu-
vas, ele não é acionado. Além disso, a água penetra com 

Novo sistema de 
irrigação na área central

mais profundidade no solo, o que gera economia para 
nossa instituição. 

Outro benefício é que o sistema está apto para funcionar 
em qualquer intervalo do dia ou da noite. Por isso, para 
maior comodidade do quadro social, os responsáveis pelo 
acionamento deverão fazê-lo, preferencialmente, no pe-
ríodo da madrugada. 

“nosso objetivo é que, até o final de 2012, possamos am-
pliar a ação para todas as áreas do Iate Clube de Brasí-
lia. com isso, o processo de irrigação ficará ainda mais 
moderno e manteremos os gramados e jardins sempre 
verdes, o que deixa ainda mais bela a nossa instituição”, 
ressalta o comodoro, Mario Sergio da Costa Ramos. 
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M inha história com o 
Iate Clube de Brasí-
lia vem da infância. 

Lembro-me com carinho dos 
fi ns de semana no clube, dos jo-
gos de futebol na escolinha, da 
época do trampolim na Piscina 
do Feijão, dos bailes de carnaval 
no Galpão de Barcos etc. Meu 
amor pelo Iate foi herdado de 
meu pai, Armando Garcia Coe-
lho, que além de pai maravilho-
so foi também Diretor do Clube 
em diversas ocasiões, e hoje é 
Conselheiro Nato. Meu pai pre-
senteou a cada um de seus fi lhos 
com um título do Iate Clube de 
Brasília. 

O tempo passou e o Iate, na sua 
essência, continua sendo minha 
referência de lazer, de alegria, 
de “porto seguro”, resultado de 
administrações sérias, dinâmi-
cas e comprometidas com a fa-
mília Iatista.

O Iate Clube de Brasília é no-
tadamente o melhor Clube da 
cidade há pelo menos 20 anos. 
Mas, para que esse quadro não 

da minha casa. Alguns desafi os 
são mais concretos e imediatos. 
Posso citar como exemplo a di-
fi culdade de estacionamento nos 
fi ns de semana e feriados com 
sol. Os problemas existem, mas 
vejo que o nosso Comodoro os 
enfrenta com seriedade e reti-
dão. Tenho orgulho de pertencer 
a um Clube pioneiro na cidade, 
tão bem frequentado e com uma 
estrutura invejável.

mude, temos pela frente alguns 
desafi os a enfrentar. 

Vejo o Clube muito bem prepa-
rado para atender a três faixas 
etárias específi cas. A melhor 
idade está extremamente bem 
servida com o Emiate, que conta 
com diversas atividades, alegres 
e interessantes. Os de menos de 
14 anos contam com o Ciate e as 
diversas Escolinhas Esportivas, 
todas com muito sucesso. E os 
de mais de 26 anos, com a Aca-
demia e com os amigos que fi ze-
ram no Clube em outras épocas. 
Acredito que na faixa entre 15 e 
25 anos existe um intervalo nas 
atividades e eventos oferecidos, 
que faz com que os sócios nessa 
idade não tenham muito inte-
resse em vir ao Clube. Os cine-
mas, shoppings, jogos eletrôni-
cos e outras atividades estão de 
certa maneira afastando esses 
jovens e adolescentes do conví-
vio do Iate. É preciso ter aten-
ção com esse grupo, para que se 
crie neles o mesmo sentimento 
que tenho em relação ao Clube 
hoje, que considero a extensão 

ALBERTO GODOY GARCIA COELHOPOR 

IATE: DE PAI 
PArA FILho

2° Secretário do Conselho 
Deliberativo, Alberto 

Godoy Garcia Coelho é 
sócio do Iate desde 1991.
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Fábrica de campeões
DESDE A fUNDAçãO, O IATE REvElA TAlENTOS NOS ESPORTES NáUTIcOS

B rasília foi um sonho que deu 
certo graças à coragem do 
ex-presidente Juscelino Ku-

bitschek de Oliveira. De todos os lu-
gares que encantaram o estadista, o 
Lago Paranoá foi, sem dúvida, um de 
seus favoritos. Muitas pessoas que 
vieram do litoral para a nova capital 
também adotaram o Lago como re-
ferência. Hoje, após 52 anos, o lugar 
pode ser considerado um celeiro de 
grandes talentos náuticos. 

Nessa história de sucesso, o Iate Clu-
be de Brasília sempre atuou como 
protagonista. Afinal de contas, nas 
raias desse tradicional clube náutico, 
passaram vários atletas de nível in-

ternacional. Entre eles, os campeões 
olímpicos Lars e Torben Grael, que 
moraram em Brasília por vários anos. 
E como não poderia deixar de ser, 
escolheram a melhor raia da cidade 
para iniciarem na vela. Foi então que, 
em 1974, acompanhado de perto pelo 
experiente velejador George Raulino, 
ex-comodoro do Iate, Torben, à épo-
ca com 14 anos, começou uma carrei-
ra que iria levá-lo, em 2004, ao posto 
de maior atleta brasileiro nos Jogos 
Olímpicos. 

Além dos irmãos Grael, o Iate reve-
lou outros grandes atletas na vela. E 
essa fábrica de talentos tem uma boa 
explicação. O clube está localizado 

em um dos melhores pontos do Lago 
Paranoá para a prática do esporte. 
Somada a essa vantagem natural, 
temos ótimas instalações, conside-
radas por muitos especialistas como 
uma das melhores do país. De acor-
do com o diretor-Secretário, Luiz 
André Almeida Reis, nosso espaço 
continua agradando à elite da vela 
nacional. “O Iate foi criado como um 
clube de vela. Sempre teve uma es-
trutura diferenciada. Não podemos 
questionar a qualidade. Em junho 
deste ano, tivemos o Campeonato 
Nacional da Classe Star. Recebemos 
velejadores de vários cantos do país 
e, durante o evento, ganhamos elo-
gios de todos os atletas”, explicou.
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Resultados expressivos

Sérgio Müller lembrou os últimos resultados da vela Iatista: “Recen-
temente, João Ramos sagrou-se campeão Brasileiro da Classe Laser, 
torneio realizado em Três Marias, Minas Gerais. É a primeira vez que 
o Iate e a cidade levam um título nacional nessa Classe. Além de João, 
o Iate teve bons resultados em outras competições. Conquistamos o 
bicampeonato brasileiro na Classe 420, com Ricardo Paranhos, que 
inclusive começou nas escolinhas e hoje está se destacando no país. 
Outro velejador de qualidade é Felipe Rondina, que irá disputar o 
Campeonato Mundial de Optimist. Além deles, temos vários outros 
atletas participando de competições em todo o Brasil. Velejadores do 
Clube também estarão presentes na semana de vela de Ilha Bela, uma 
das mais famosas do Brasil. O Iate está sempre bem representado nos 
principais torneios nacionais e internacionais”. 

A excelente estrutura e a boa geo-
grafia não são as únicas qualidades 
da vela Iatista. O sucesso náutico 
no Clube também deve ser atribu-
ído ao investimento na formação 
de novos atletas. Há vários anos, 
o Iate busca atrair as crianças para 
o esporte, e o resultado é bastante 
positivo. Muitos filhos de velejado-
res experientes estão se tornando 
grandes campeões. Isso prova que 
a tradição náutica é passada de ge-
ração a geração. 

O diretor de Esportes Náuticos, Sér-
gio Müller, explicou a proposta da 
atual Diretoria. “Buscamos investir 
bastante na base. Temos uma ótima 
escolinha, com treinamentos todos 
os finais de semana. Além das aulas, 
realizamos clínicas que ampliam o 
aprendizado. Durante os campeo-
natos, sempre acompanhamos as 
crianças. Mandamos um treinador, 
marinheiro, enfim, damos todo o 
suporte para a equipe, como trans-

 “Buscamos investir bastante na base. Temos 
uma ótima escolinha, com treinamentos todos 

os finais de semana. Além das aulas, realizamos 
clínicas que ampliam o aprendizado”

Sérgio Müller, diretor de Esportes Náuticos 

porte dos barcos, alguma ajuda de 
custo para alojamento e inscrições. 
Antes das competições, organiza-
mos palestras de reconhecimento 
das condições de correntes. Tudo 
isso ajuda o velejador iniciante a se 
adaptar ao esporte”, conclui.

Com tantos investimentos, o Iate 
consegue manter uma equipe vence-
dora que, mesmo treinando longe do 
litoral, brilha nos principais eventos 
náuticos do país. Essa tradição na 
vela justifica o título de “fábrica de 
campeões”.  
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7º Distrito de Star: 
Lars Grael mantém 
hegemonia

O velejador Lars Grael segue imbatível na classe Star. Entre 7 e 10 
de junho, o Iatista, acompanhado de Samuel Freitas, conquistou 
seu sétimo título nacional. Desta vez, Lars sagrou-se campeão do 

7º Distrito da Classe Star, a competição mais importante da categoria no 
Brasil. Em segundo lugar, terminaram os paulistas Marcelo Fuchs e Ronald 
Seifert, atuais campeões sul-americanos. A terceira colocação ficou com a 
dupla formada pelo experiente velejador carioca Gastão Brun e seu proeiro 
Gustavo Kunze.

“O Lago Paranoá fez bonito e ofereceu um excelente regime de ventos com 
direito a quebra de mastro e outras avarias menos expressivas. Mais uma vez, 
a Classe Star mostrou sua força e tradição de regatas disputadíssimas. Res-
salto também a organização impecável do Iate Clube de Brasília e da Flotilha 

Competição, 

oRganizada 

pelo iate Clube 

de bRasília, 

é a mais 

impoRtante da 

Classe no país



27Julho / agosto de 2012

Paranoá”, comenta Lars Grael, que iniciou a carreira esportiva 
no Iate Clube de Brasília e, há alguns anos, é um dos principais 
nomes do esporte mundial.

Para o comodoro, Mario Sergio da Costa Ramos, o 7º Distrito da 
Classe Star atingiu os objetivos planejados. “Nosso sentimento é 
de satisfação por proporcionar um espetáculo colorido de rara be-
leza nas águas do Lago Paranoá. Parabenizamos os staristas que 
participaram da competição e todos os amantes da vela por mais 
esse evento de sucesso”, conclui.

A classificação final e as fotos do evento estão disponíveis em 
www.iateclubedebrasilia.com.br.

A competição reuniu mais de 40 
velejadores e foi marcada por 
regatas de alto nível técnico

Star, o barco mais antigo da Vela Olímpica
Nascido em 1911 pelas mãos do projetista Francis Sweisgu-
th, o veleiro da Classe Star participa dos Jogos Olímpicos 
desde 1932. Atualmente, mais de dois mil barcos disputam 
regatas em todos os países da Europa, Estados unidos, Ca-
nadá, Rússia, Nova zelândia, Austrália, Argentina, Chile, 
Brasil e Venezuela.

No Brasil, os primeiros passos da classe foram no início 
dos anos 1940, pela iniciativa do então comodoro do Iate 

Clube do Rio de Janeiro, Jorge Bhering de Oliveira Mattos, 
que lançou nas águas da Baía da Guanabara os três primei-
ros barcos fabricados em madeira e de forma artesanal.

Em Brasília, a classe surgiu e ganhou expressão graças à vi-
são de um grande ícone do esporte nacional: Lars Grael. Isto 
ocorreu em 1999, quando Grael, ao ver a chegada do Star do 
saudoso velejador Flávio Vianna, percebeu que estava diante 
do veleiro mais apropriado para as condições locais.

Samuel Freitas e Lars Grael garantiram o lugar mais alto do pódio

Carlos Alberto Rocha, Mario Sergio da Costa Ramos, 
André Proite, George Raulino e Sebastião Gonzales 

saiba mais

Durante quatro dias, o Iate Clube de Brasília 
foi palco de um verdadeiro “encontro de ge-
rações”. Grandes nomes da vela e jovens pro-
messas participaram da disputa, marcada por 
regatas de alto nível técnico. Realizado pelo 
Iate Clube de Brasília, o 7º Distrito da Classe 
Star reuniu a expressiva flotilha de 21 barcos 
de três estados, sete flotilhas e sete clubes, 
dentre eles, três medalhistas olímpicos.
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Participação recorde na

Volta do Lago  

TrADICIoNAL CorrIDA DE rUA 

DE BrASÍLIA CoNToU CoM 

1.900 ATLETAS E 300 EQUIPES 

G arra, superação, trabalho em equipe e muita vi-
bração. Assim pode ser defi nida a participação 
dos 46 atletas que defenderam as cores da nos-

sa instituição na 9ª edição da Volta do Lago Caixa, reali-
zada em 17 de junho. No total, seis equipes do Iate Clube 
de Brasília/Quero-Quero disputaram a ultramaratona, 
considerada uma das provas mais difíceis do país.

João roDrIGUESPor
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A tradicional prova de revezamen-
to tem 100 quilômetros de percurso, 
divididos em 14 trechos. Terrenos 
com muitas subidas, descidas, asfal-
to, grama e terra fazem parte da com-
petição. Ao longo do trajeto, os parti-
cipantes correm por diversos pontos 
turísticos da capital federal. Entre 
eles, Esplanada dos Ministérios, Er-
mida Dom Bosco, Ponte JK e Pontão 
do Lago Sul. No início da manhã, os 
corredores passam pela Pista de Ca-
minhada do Iate Clube de Brasília.

“O grande desafio é o tempo limite 
para cumprir a prova. São 10 ho-
ras em que os atletas devem dar 
uma volta no Lago Paranoá. Além 
de muitas subidas, descidas, entre 
outras adversidades, temos que en-
frentar o sol forte e a baixa umida-

dizem, é uma ‘viagem’ com amigos que 
também traz muita satisfação”, lembra 
o sócio Washington Luiz da Silva, capi-
tão do grupo. 

A equipe da qual a vice-diretora de 
Atletismo, Vilma Del Lama, fez parte 
ficou em 2º lugar na categoria octe-
to feminino. O resultado também foi 
festejado com muita alegria. Na con-
tagem geral de pontos por equipe, o 
Iate Clube de Brasília terminou em 2º 
lugar. “É um resultado inédito para a 
nossa instituição e mostra a tendência 
crescente da prática da corrida e parti-
cipação em provas oficiais, seguindo o 
que acontece no mundo na modalida-
de”, comemora Vilma.

um dos grandes incentivadores do 
grupo, o conselheiro nato Ednaldo 
Mesquita destaca que o espírito de 
grupo esteve presente do início ao fim, 
em todas as equipes. “Foi uma grande 
festa, tendo como carro-chefe a amiza-
de, alegria e a garra dos participantes. 
É sempre bom lembrar que o esporte é 
um dos grandes fatores de integração 
entre pessoas do bem”, ressalta.

“O compromisso com a prática espor-
tiva é uma das principais diretrizes 
que nortearam, norteiam e nortearão 
nossa administração. Sempre que pos-
sível apoiaremos este tipo de inicia-
tiva. Parabéns a todos nossos atletas 
pelos resultados e por representar tão 
bem o nome do Iate Clube de Brasília”, 
destaca o comodoro, Mario Sergio da 
Costa Ramos.

Após a disputa, os atletas das equipes 
Quero-Quero/Iate participaram de uma 
animada confraternização na altura da 
quadra 102, no gramado do Eixão. Aces-
se www.iateclubedebrasilia.com.br e 
veja as fotos.

Parceria de sucesso

Com o objetivo de promover o esporte 
entre os associados, há três anos, o Iate 
formou uma parceria com a equipe de 
corridas Quero-Quero. Nesse perío-
do, o grupo cresceu bastante, poten-
cializou resultados e tem participado 
de diversas corridas Brasil a fora. Em 
Brasília, a equipe “Quero-Quero/Iate” 
é uma das mais bem-conceituadas. 

de do ar”, explica Vilma Del Lama, 
vice-diretora de Atletismo.

Formada por Bárbara Bressan, 
Cássio Mota, José Silva Vieira, 
Paulo Sérgio, Washington Luiz da 
Silva e Weber Fernandes, a equipe 
Iate Clube de Brasília I faturou o 
1º lugar na categoria sexteto mis-
to. “Ao cruzar a linha de chegada e 
confirmar que tínhamos conquista-
do a primeira colocação em nossa 
categoria, o sentimento de euforia 
tomou conta de todos. A Volta do 
Lago é uma corrida que tem mo-
mentos tensos, de preocupação 
com possíveis lesões, além da ques-
tão do tempo de cada atleta. É uma 
prova que deve ser estudada estra-
tegicamente para que os resultados 
sejam atingidos. Mas, como muitos 
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Inspirada na Volta à Ilha, em Florianópolis, a Volta do 
Lago requer um esforço de estratégia sem o qual não se 
alcança a linha de chegada. O resultado, na chegada, é de 
verdadeira euforia. As equipes finalizam a prova juntas, 
muitos atletas abraçados, sorrisos largos, cara de cansa-
ço, mas a alegria é à flor da pele. Todos comemoram, re-
lembram os percalços e são unânimes em elogiar a prova. 
O que todos me disseram foi que “sem união, não se faz 
a Volta do Lago”.  Mas o que mais se vê são os abraços 

IATE CLUBE DE 
BRASíLIA I

QUERO-QUERO/ 
IATE SUB-20

QUERO-QUERO/ 
IATE ALEGRIA

SÁBADO NO IATE 

QUERO-QUERO/ 
IATE CHAMPS

QUERO-QUERO/IATE 
COMUNICAÇÃO

EQUIPE

6h47min 

8h37min 

8h49min18seg 

8h49min44seg 

9h17min 

9h43min

TEMPO

Sexteto misto 

Octetos mistos 

Octetos mistos 

Octetos mistos 

Octeto feminino 

Octeto masculino

CATEGORIA

1º lugar na categoria sexteto misto 

24º quarto lugar na categoria octetos mistos 

31º lugar na categoria octetos mistos 

Por apenas 26 segundos, ficou com o 32º 
lugar na categoria 

Vice-campeã na categoria octeto feminino 

Apesar do pouco tempo de preparação 
(cerca de três meses), pela primeira vez, a 
equipe completou a ultramaratona

DESTAQUE

apertados, as congratulações, o sentimento de vitória co-
letiva. Depois de 100 km em volta do Lago Paranoá, quem 
participa se sente um verdadeiro herói e quer repetir a 
dose no ano seguinte. Não importa ser uma prova cara 
e que demanda meses de organização para as equipes. O 
resultado final reflete o espírito da prova de revezamento 
e mostra que a corrida de rua não tem nada de solitária.

Fonte: Coluna da Ana, de 18/6/2012.  
Disponível no site www.corredorderua.com.br. 

Espírito de revezamento
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O trabalho de equipe é fundamental durante os 100 km da Volta do Lago





A melhor casa de Curitiba agora também em Brasília. 
Prepare-se para viver uma agradável experiência gastronômica 

diante de um dos mais bonitos cartões postais da cidade, 
a Ponte Juscelino Kubitschek sobre o lago Paranoá.

SCES Trecho 2 Lt.41 – Setor Clubes | Ponte JK – Asa Sul | Brasília, DF
Fone: (61) 3255-6000  |  www.restauranteavenidapaulista.com.br
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O clima de confraternização tomou conta do cam-
po de futebol society na manhã de 19 de maio. 
Mais de cem crianças participaram da Maroti-

nha Infantil e mostraram que tem energia de sobra para 
corrida. Os nossos pequenos atletas, divididos em cate-
gorias variadas, de acordo com a idade, correram aproxi-
madamente cem metros e, ao cruzar a linha de chegada, 
eram recebidos com aplausos pelo público. 

Para Vilma Del Lama, vice-diretora de Atletismo, a com-
petição é uma forma de estímulo para que as crianças 
pratiquem atividades esportivas. “A maioria dos corredo-
res concluiu a prova praticamente junto e todos ganha-

Diversão e exercícios 
para a criançada

ram medalhas de participação. O importante é a confra-
ternização”, explica.

Para completar a “festa”, houve sorteio de brindes e dis-
tribuição de pipoca, algodão doce, cachorro quente, refri-
gerante e picolés para a criançada. Veja as fotos no www.
iateclubedebrasilia.com.br.

marque na agenda

A próxima edição da Marotinha Infantil será em outubro 
deste ano. Além da tradicional corrida das crianças, o Iate 
vai promover a 1ª Corrida de Bebês. Não perca!
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O Aberto de Brasília Feminino, considerado um 
dos mais importantes torneios realizados no 
Brasil, reuniu grandes nomes do esporte de 6 a 

13 de maio nas quadras do Iate Clube de Brasília. A com-
petição teve grande destaque devido às disputas acirra-
das que ocorreram entre as atletas. Cinco quadras, uma 
delas com arquibancada com 800 lugares, foram utiliza-
das. Além disso, apoio médico completo e massagistas 
estavam disponíveis para as jogadoras.

Entre as brasileiras, os destaques foram Vivian Segnini, 
que conquistou mais uma semifinal de simples para o 
currículo, e Laura Pigossi, que entrou como convidada na 
chave principal. Apesar do esforço das atletas do Brasil, 
o título do campeonato ficou com a venezuelana Gabriela 
Paz, que venceu por 2 sets a 0 a chilena Andrea Koch- 
Benvenuto. Gabriela também foi campeã de duplas ao 
lado da boliviana Maria Fernanda Alvarez Teran. 

TêNIS

Grandes nomes do tênis 
nas quadras do Iate 

“Eu avalio de forma positiva a realização de mais este torneio no Iate Clube de Brasília.  
A disputa é considerada uma das mais importantes do Circuito Feminino. Com isso, após 
o sucesso deste ano, focaremos, agora na edição de 2013. Parabéns ao Iate e à cidade de 

Brasília por acolher uma competição tão importante para o esporte”
Claudio Ramos, vice-diretor de Tênis
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A disputa contou com 96 atletas no total e um público 
estimado de 7.200 pessoas, com média de 800 especta-
dores por dia.

Novidade: Jogos 
transmitidos pela internet
uma das novidades deste ano foi a transmissão em tem-
po real dos jogos pela internet. No total, 7 mil acessos 
foram computados. O número revela o quanto a apre-
sentação das partidas fez sucesso. A transmissão foi 
uma forma inovadora de comunicação para que os fami-
liares e treinadores pudessem acompanhar o desempe-
nho das atletas.  “A transmissão foi algo muito positivo. 
Acredito que foi importante para fortalecer a imagem 
do Clube nacionalmente e internacionalmente”, comen-
ta o vice-diretor de Tênis, Claudio Ramos.
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A pós quatro anos, o Iate Clube de Brasília 
volta a receber o circuito de ídolos que 
ajudaram a escrever a história do tênis 

nacional. De 24 a 26 de agosto, desembarca na 
capital do Brasil um seleto grupo de atletas para 
a disputa do Itaú Masters Tour 2012. Entre os 
destaques, estão tenistas convidados que trazem 
no currículo a conquista de títulos brasileiros, 
participação em finais de Torneios ATP Tour 
ou que tenham representado nosso país em 
Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, Fed Cup ou 
Copa Davis.
Lançado em 2003, o Itaú Masters Tour é um cir-
cuito disputado entre duplas, que se alternam a 
cada etapa, fazendo com que os atletas pontuem 
individualmente no ranking do circuito. Origi-
nalmente, o evento contava apenas com jogos na 
chave masculina, mas, na temporada passada, as 
mulheres ganharam espaço na competição, o que 
garantiu ainda mais entretenimento ao público. 

Além da disputa entre os profissionais, o evento 
também dá espaço para que os sócios do Clube 
sede se integrem por meio do Torneio Amador de 
Duplas, nas categorias Até 40 Anos e Acima de 40 
Anos. Os campeões são convidados a representar 
sua instituição na última etapa do circuito, no 
Torneio Amador Interclubes, com todas as despe-
sas pagas.

A 10ª temporada do Itaú Masters Tour é uma 
realização da Try Sports Empreendimentos Es-
portivos, com o patrocínio do Itaú, copatrocínio 
da ASIcS – a marca esportiva oficial do circuito 
– HP Impressoras e Multifuncionais e o apoio de 
Try Floor Pisos Esportivos, BandSports e Revis-
ta Tennis View. A etapa de Brasília conta com o 
apoio do Iate. O site oficial do evento é o www.
trysports.com.br.  

Iate sedia 
Circuito de Ídolos
CoMPETIção SErá ENTrE 24 E 26 DE AGoSTo

saiba mais

A última vez que o circuito realizou uma etapa em Brasília foi 
em agosto de 2008. Na ocasião, o troféu foi levantado pela 
parceria de João Soares e Marcelo Saliola. No Torneio Ama-
dor, o título ficou com Rafael valle e Alexandre Amaral, na 
categoria Até 40 Anos, e com Marco Carvalho e João Wellis-
ch, na categoria Acima de 40 Anos.  

Em 2008, João Soares e Marcelo Saliola 
(foto) venceram o circuito em Brasília
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PETEcA

Disputas de alto 
nível no Torneio 
Conselho Diretor
A 3ª edição do Torneio Conselho 

Diretor de Peteca 2012 reuniu 
mais de 60 atletas entre 12 e 17 

de junho. Além da Comodoria e mem-
bros do Conselho Diretor, a competição, 
que já faz parte do calendário Iatista, foi 
aberta a sócios e clubes convidados.  Na 
classificação geral, o Iate levou a melhor e 
conquistou o primeiro lugar. Em seguida, 
vieram Country Clube de Brasília e Minas 
Brasília Tênis Clube.

Para o vice-diretor de Peteca, Sebastião 
Gonzales, a participação feminina tem 
sido o grande diferencial das últimas com-
petições. “No ano passado, apenas duas 
mulheres jogavam peteca. Agora, mais 
atletas aderiram ao esporte e disputarão 
vagas no Brasileiro. Fico muito feliz em ver 
que o esporte ganha novos adeptos a cada 
ano”, comemora Gonzales.

CATEGorIA CAMPEõES VICE-CAMPEõES 3º LUGAr

Lucas Caixeta Magalhães Swerts 
/ Matheus de Macedo Horta 
country clube de Brasília

Jaime Diniz / Hener Batista Régis 
Minas Brasília 

Ruy Parente Viana / José Gomes 
Matos Filho  
Iate clube de Brasília

Antônio César Hummel / 
Marcelo Klimkievicz  
Iate clube de Brasília

Hanna Vasconcelos Prates 
Reinicke  
Iate clube de Brasília

Thales Valim Angelo / Felipe Eloi 
Klimkievicz  
Iate clube de Brasília

Cláudia Caixeta / Paola Mara 
Alves Silveira 
Iate clube de Brasília

A disputa também serviu como preparação para 
o Campeonato Brasileiro, que será realizado de 
15 a 18 de novembro, nas dependências do Iate

Classificação geral:

Gustavo Miziara Iate clube de Brasília / 
Márcio José Antunes de Carvalho  
(Márcio Polícia) clube vizinhança

Marcos Túlio Tristão / Juarez Tristão Junior  
Iate clube de Brasília 

Ronaldo Vieira Teles Iate clube de Brasília / 
Paulo Ajuz clube curitibano 
 

Gerson de Souza Lima / Rudi Finger  
Iate clube de Brasília 

Bernardo Caixeta Souza 
Iate clube de Brasília 

Mateus Gonzales Cruz / Matheus Sadi 
Iate clube de Brasília 

Tatiana Rodrigues Siqueira de Amorim / 
Juliana Soares 
Iate clube de Brasília

ESPECIAL 
 

A

 
 
B (Masculino) 
 

C (Masculino / 
Feminino)

 
INICIANTES

 
 
INFANTIL / INFANTO

 
 
FEMININO

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

Francisco Soares (Chicão) (Vizinhança) 
Josimar Cunha 
country clube De Brasília

Cássio Aviani Ribeiro / Fernando Mendes 
Iate clube de Brasília 

Cleider de Vasconcelos / Suelena de 
Almeida Menezes  
Iate clube de Brasília

Raissa Lima Wagner 
Iate clube de Brasília 

Hugo Xavier Régis / João Lucas Teixeira 
de Vasconcelos  
Iate clube de Brasília

Débora do Amaral / Denise do Amaral 
Iate clube de Brasília



Odontologia elevada ao estado da arte

SMHN - Quadra 2

Edifício Dr. Crispim

Sala 513 - Asa Norte

(061) 3327-2700

www.artesanale.net

• Periodontia
• Implantodontia
• Dentística e Estética
• Ortodontia
• Odontopediatria
• Bebês e Gestantes
• Endodontia
• Patologia 
• Prótese
• Cirurgia
• Dor Orofacial

Há um lugar onde 

a tecnologia, a 

saúde e a estética 

se encontram 

para transformar 

sorrisos em

obras de arte.

Lincoln Queirós - CRO DF 5512    EPAO - 1408
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vôlEI DE PRAIA

saúde e 
descontração
em um mesmo
esporte

A estrutura esportiva do Iate é uma das melhores da capital fe-
deral. Dentro de seus 150 mil metros quadrados, os sócios 
podem praticar diversas modalidades. O vôlei de praia é uma 

delas. Construídas de acordo com os padrões da Federação Interna-
cional de Vôlei de Praia – FIVB, as quadras estão sempre movimen-
tadas. Ao longo da semana, recebemos os atletas de alta performance, 
que treinam duro para representar o Clube em competições nacionais 
e internacionais. Aos sábados e domingos, as areias esquentam em 
partidas emocionantes realizadas pelos associados. 

A qualidade das instalações é reconhecida por quem pratica o espor-
te. Durante os grandes eventos realizados na cidade, o Iate sempre 
recebe a visita das delegações de outros estados, que fazem questão 
de treinar em nosso Clube. Segundo o vice-diretor de Voleibol, Mário 
Macedo, as quadras Iatistas atraem os melhores jogadores por aten-
derem às exigências internacionais. “Nossa estrutura é muito boa. No 
último Mundial de Vôlei de Areia, realizado no mês passado na Es-
planada dos Ministérios, o Iate foi procurado pelas equipes nacionais, 
da Itália e Noruega. Todos elogiaram muito o espaço. A vantagem 
daqui é que os atletas encontram o mesmo ambiente dos campeo-
natos. Além disso, as instalações ao redor da areia são excepcionais. 
Em muitos clubes, as quadras geralmente são colocadas em pontos 
isolados. Aqui no Iate elas estão no centro, logo na entrada. Temos 
duchas bem próximas e ainda estamos perto das lanchonetes. Isso é 
um diferencial”, explica. 

QUADrAS DE VôLEI DE PrAIA Do IATE 

FIGUrAM ENTrE AS MELhorES Do PAÍS E São 

UM CoNVITE PArA A PráTICA DA ATIVIDADE



41Julho / agosto de 2012 41Julho / agosto de 2012

As norueguesas Janne Kongshavn e Ane Guro Tveit Hjortland, que se preparam no 
Iate para a etapa de Brasília do Mundial de Vôlei de Praia, elogiaram as quadras 
de areia: “O nível de qualidade é muito alto. A estrutura é ótima. Adoramos!”



42 Julho / agosto de 2012

es
po

rt
e

ia
t

e

A estrutura do vôlei permite que os atletas alcancem 
resultados expressivos nos torneios Brasil a fora. 
Atualmente, temos uma dupla feminina disputando 
o Circuito Banco do Brasil. As experientes Evelyn 
Nemer e Fabíola Constâncio já conseguiram vitórias 
importantes pelas areias do país. Tudo isso graças ao 
trabalho desenvolvido no Iate. 

Embora tenhamos instalações profissionais, o espa-
ço também é destinado a todos os sócios que pro-
curam por uma atividade saudável, sem se preocu-
par com competições. Mário Macedo lembra que as 
quadras de areia são para o lazer dos Iatistas. “Te-
mos um grupo de sócios que joga aos fins de sema-
na. A maioria é de ex-atletas e por isso o nível das 
partidas é alto. Entretanto, as quadras também são 
oferecidas àqueles que desejam aprender ou apenas 
se divertir. Temos turmas masculinas às terças e 
quintas-feiras. Para as mulheres, as aulas são rea-
lizadas às segundas e quartas-feiras. Os encontros 
acontecem das 18h30 às 20h, com a orientação do 
professor Ricardo vento” finaliza. 

Outras informações: 3329-8752. 

Conheça um pouco mais 

sobre o vôlei de praia
O voleibol de praia é um esporte praticado em um 
espaço dividido em duas metades por uma rede. 
O tamanho da quadra já foi de 18 x 9 metros, mas 
atualmente é de 16 x 8 metros. É disputado por 
dois jogadores de cada lado, tem algumas regras 
diferentes do voleibol tradicional. A bola tem o 
mesmo peso, de 260 a 280 gramas, porém a pres-
são interna é menor.

É muito popular em diversos países, principal-
mente no Brasil e nos Estados unidos. Nos diver-
sos campeonatos realizados por todo o mundo, há 
categorias com equipes de dois a quatro atletas. 
Contudo, nos Jogos Olímpicos, apenas a modali-
dade com equipes de dois atletas, nas versões mas-
culina e feminina, é disputada.

O vôlei de praia ajuda no desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio e reflexo
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A gilidade. Precisão. Habilidade. Essas foram 
as principais características que invadiram 
o nosso Clube durante o IV Iate Clube Open 

de Squash, realizado entre 13 e 17 de junho. 

A competição contou com disputas em 17 categorias 
e reuniu 140 atletas. A maioria dos competidores 
era composta por sócios do Iate. No total, mais de 
300 pessoas prestigiaram a competição. Pela pri-
meira vez, os jogos também foram transmitidos ao 
vivo pelo site www.kobertura.com. 

Entre os destaques, esteve a participação de Rafael 
Alarcon, atleta nº 1 de squash do Brasil, 12 vezes 
campeão Brasileiro e nº 36 do ranking mundial. 
Ele e o professor Diego Bolzan protagonizaram 
uma partida de exibição na noite de 15 de junho.

SqUASh

IV Iate Clube open 
atrai grande público

Número 1 do país Na 

modalidade, rafael alarcoN foi 

um dos destaques do eveNto

“Desde o início do projeto, em 2011, o número de 
sócios participantes do squash triplicou aqui Iate 

no Iate. Eventos como o Iate Clube Open mostram 
que o esporte ganha mais força a cada dia”

Diego Bolzan, professor do Iate Clube de Brasília

Rafael Alarcon, Diego Bolzan, Mario Sergio da Costa Ramos, 
Marcelo Isaías, Marcelo Roriz e Claudio Ramos
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um esporte de ouro
Patinação: 
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LIAMArA MENDESPor

SuPERAçãO. ESTA é A PALAVRA quE CARACTERIzA A ATuAL EquIPE DE PATINAçãO DO IATE CLuBE 
DE BRASíLIA. O GRuPO, FORMADO POR 23 ATLETAS, VENCEu AS ADVERSIDADES E IMPREVISTOS 
DOS úLTIMOS MESES E FOI DESTAquE NOS CAMPEONATOS BRASILIENSE E BRASILEIRO DA 
MODALIDADE. A EDIçãO 57 DA rEVISTA IATE CONTA uM POuCO MAIS SOBRE AS CONquISTAS 
DAS NOSSAS “GuERREIRAS SOBRE RODINHAS” E APRESENTA OS BENEFíCIOS DO ESPORTE. 

Fo
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: F
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e 
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ar
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ir
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P assos de dança, saltos, giros. 
Tudo isso realizado de forma 
veloz e precisa. Por si só, o 

desafio é grande. Entretanto, mais 
um “nível de dificuldade” é acumu-
lado: a realização de todas estas ati-
vidades sobre rodas. 

Esta é a rotina das atletas da patina-
ção artística, um dos esportes mais 
tradicionais do Iate Clube de Brasí-
lia. Com uma média de quase 20 ho-
ras de treino por semana, a equipe, 
formada por 23 atletas, mostra que o 
amor pelo esporte e a determinação 
superam os obstáculos e imprevistos 
que podem surgir pelo caminho. 

Prova disso foram os resultados ob-
tidos nos Campeonatos Brasiliense 
e Brasileiro de Patinação Artística, 
ambos realizados em Brasília, no 
primeiro semestre deste ano.

No Brasiliense, dias 28 e 29 de abril, 
a equipe Iatista conquistou 71 meda-
lhas: 39 de ouro, 21 de prata e 11 de 
bronze. O número representa 59% 
das medalhas disputadas. Para a co-
ordenadora de Patinação, Tathiana 
Resende, tudo ocorreu dentro do es-
perado. “O Campeonato Brasiliense 
tem crescido a cada ano, tanto em 
número de atletas quanto em rela-
ção ao nível das mesmas. O índice 

que conseguimos foi excelente”, ar-
gumenta.

A grande surpresa veio no mês se-
guinte, no Campeonato Brasileiro, 
realizado entre 5 e 11 de maio. Ta-
thiana comenta que quase todas as 
atletas subiram ao pódio. “Tivemos 
um resultado muito bom na compe-
tição. Foi bem acima do que espe-
rávamos. Apenas três patinadoras 
não trouxeram medalhas. Além 
disso, só não participamos de duas 
finais”, ressalta. 

Paixão pelos  
patins é maior que 

os obstáculos

As vitórias alcançadas no início des-
te ano tiveram um sabor mais do que 
especial. As atletas do Iate, que devi-
do à interdição do Ginásio de Espor-
tes, em dezembro de 2011, ficaram 
sem local adequado para os treinos, 
demonstraram muita garra e prova-
ram que, apesar das dificuldades, a 
“paixão pelos patins” fala mais alto.

“Depois do Campeonato Mundial, 
que aconteceu em novembro do ano 
passado, era clara a disposição e en-
tusiasmo das meninas. Elas partici-

param da abertura do evento, presen-
ciaram apresentações maravilhosas, 
pegaram autógrafos dos seus maio-
res ídolos, compraram patins novos, 
colants para treinos e competições. 
Estavam equipadas e cheias de ener-
gia para começarem mais um ano de 
treinos exaustivos, mas recompen-
santes”, lembra a vice-diretora de Pa-
tinação, Suzana Campos.

Entretanto, as patinadoras do Iate 
não tiveram sorte no início de 2012. 
Como não tinham local para os trei-
nos, as aulas da Escolinha de Patina-
ção foram suspensas e os treinos da 
Equipe e Pré-Equipe prejudicados. 

Para as meninas que competem nas 
classes nacional e internacional, em 
ação conjunta de pais, Coordenação 
e Comodoria, a cessão de um espaço 
para treinos diários foi obtida. Além 
disso, a equipe recebeu dois reforços 
importantes: Tathiana Resende as-
sumiu a Coordenação (a professora 
Bruna Santos entrou em licença-
maternidade) e o técnico Eduardo 
Gravina, um dos mais experientes 
do país, foi contratado.

As soluções encontradas pareciam 
perfeitas. Contudo, nossas atletas ti-
veram mais uma surpresa: os treinos 
foram interrompidos duas semanas 
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antes dos Campeonatos Brasiliense e Brasileiro, pois a em-
presa que cedeu o espaço solicitou o local. 

“Pedimos ajuda a duas academias de patinação para ver a 
possibilidade de treinos conjuntos, o que foi prontamente 
atendido. Agradeço aos dirigentes pelo companheirismo e 
carinho com que nos acolheram”, conta Suzana.

Apesar das dificuldades, as nossas “guerreiras sobre rodi-
nhas” mostraram que a dedicação pode superar os obstácu-
los. Atualmente, elas treinam em um espaço localizado na 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e 
buscam se superar a cada dia. 

“Aos pais agradecemos a compreensão e o apoio. Vocês aju-
daram a fazer as coisas acontecerem. Aos técnicos Tathiana 
Resende (Tata) e Eduardo Gravina, todo o meu reconheci-
mento e minha eterna gratidão pelo apoio técnico e psico-
lógico, pela seriedade com que trabalham, pela dedicação 
incansável e, principalmente, pelo abraço carinhoso dado em 
cada atleta. À Embrapa, seremos eternamente agradecidas 
por terem nos ajudado em um dos momentos mais difíceis”, 
finaliza a vice-diretora de Patinação.

Show de Fim de Ano:  
Apresentações memoráveis

Campeonato 
bRasileiRo

Camila Resende:

MEDALHA DE BRONZE

CATEGORIA: Combinado Figuras e Livre Sênior 
Internacional 

*Convocada em Free Dance Sênior Internacional 
e pré-convocada em Figuras Sênior Internacional 
para o Campeonato Sulamericano.

marcela mendonça:

MEDALHA DE OURO

CATEGORIA: Dupla de dança Sênior Internacional 

*Convocada em Dupla de Dança Sênior 
Internacional para o Campeonato Sulamericano.

MEDALHA DE BRONZE 

CATEGORIA: Combinado de dança Sênior 
Internacional 

Caroline Rabelo:

MEDALHA DE OURO 

CATEGORIAS:

• Combinado Figuras e Livre Infantil 
Internacional

• Figuras Infantil Internacional 
• Combinado de dança Infantil Internacional 

MEDALHA DE PRATA

CATEGORIA: Free Dance Infantil Internacional

*Convocada nas categorias: Livre, Figuras 
Obrigatórias, Solo Dance, Free Dance, Combinado 
de livre e figuras; Combinado de dança Infantil 
Internacional para o Campeonato Sulamericano.

tathiana Resende:

MEDALHA DE BRONZE

CATEGORIA: Livre Sênior Internacional

*Foi convocada para a Copa da Alemanha 
(realizada entre 14 e 19 de maio em Frieburg) e 
conquistou o 14º lugar 

*Convocada em Livre Sênior Internacional e pré-
convocada em Free Dance Sênior Internacional 
para o Campeonato Sulamericano.

O tradicional Show de Fim de Ano da Patinação é um dos 
eventos mais encantadores do Iate Clube de Brasília. uma 
superprodução é montada para que os alunos apresentem 
coreografias diversas, frutos de ensaios realizados ao longo 
de todo o ano, ao público.

Com uma iluminação envolvente, efeitos especiais, trajes 
esvoaçantes e muita dedicação dos atletas, em 2011 o espe-
táculo Ritmos, realizado em 5 e 6 de novembro, emocionou 
o público. cerca de mil pessoas por noite ficaram “hipnotiza-
das” ao ver as coreografias exclusivas, baseadas nos passos 
da Dança de Salão, apresentadas por 160 patinadores. No to-
tal, quase 200 alunos participam da Escolinha de Patinação. 

O tema e local para a apresentação deste ano ainda não fo-
ram definidos. Todavia, a vice-diretora de Patinação, Suzana 
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Campos, conta que os primeiros passos já foram 
dados: “Estamos verificando a possibilidade da 
realização de um show em parceria com outra 
academia da cidade. Por enquanto, a única cer-
teza que temos é que faremos o possível para 
que o sucesso dos anos anteriores seja igual ou 
superior em 2012”.

QuadRo de medalHas
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toRneio naCional

MEDALHA DE OURO

Paula Fiúza – Figuras Obrigatórias Adultos nível 1 
Carolina Pamplona – Free Dance até 18 anos  
Luíza Aviani –  Livre Adultos nível 2 

MEDALHA DE PRATA

Luíza Penha – Free Dance até 18 anos 
Júlia Costa – Free Dance até 16 anos 
Caroline Rabelo – Open loops intermediário até 12 anos; 
Figuras Obrigatórias avançado até 14 anos  
Raquel Magalhães - Solo Dance Adulto Silver 

MEDALHA DE BRONZE

Isabela Pires – Figuras Obrigatórias Adultos nível 1 
Meissa Mendes – Figuras Obrigatórias Adultos nível 2 
Camila Araújo – Solo Dance avançado 18 anos em diante
Maria Fernanda – Solo Dance Iniciantes até 11 anos 
Marta Ziller – Figuras Obrigatórias Avançado até 12 anos 
Paula Fiúza – Solo Dance Adulto Gold 

MEDALHA DE 4º LUGAR

Isabela Rachid – Figuras Obrigatórias Adultos nível 1
Maria Fernanda – Figuras Obrigatórias Iniciantes até 11 anos
Marcela Mendonça – Solo Dance Avançado 18 anos em diante
Giovanna Maia – Figuras Obrigatórias Avançado 16 anos
Dhara Gomes – Free Dance até 14 anos 

MEDALHA DE 5º LUGAR

Meissa Mendes – Free Dance 19 anos em diante
Marta Ziller – Solo Dance Avançado até 12 anos 
Caroline Rabelo – Livre até 16 anos 
Olívia Ziller – Figuras Obrigatórias Avançado até 16 anos
Carolina Pamplona – Livre Adultos nível 3 
Isadora Costa Barreto – Figuras Obrigatórias Iniciantes até 8 
anos
Anna Beatriz Fisher – Competiu pela primeira vez em um 
campeonato nacional e passou para a final da sua categoria 
(Open loops iniciantes) em 3º lugar.
Manoella Fisher – Competiu pela primeira vez no Torneio 
Nacional nas categorias Open loops iniciantes e figuras 
obrigatórias iniciantes até 11 anos. 
Bárbara Alves - Competiu pela primeira vez no Torneio 
Nacional na categoria Solo Dance Silver.
Mariana Silveira – Competiu no Torneio Nacional em três das 
categorias com maior número de atletas e obteve vitória sobre 
a metade das competidoras nas categorias solo dance e figuras 
iniciantes 12 a 16 anos e livre adultos nível 1.

Conheça as modalidades 

Solo Dance
Modalidade de dança onde os atletas da mesma 
categoria devem fazer a mesma dança com um 
ritmo específico. Blues, foxtrot, tango, valsa são 
alguns exemplos. Cada dança tem um diagrama 
com os passos que devem ser realizados. 

Free Dance
Modalidade na qual cada patinador escolhe uma 
música, que também pode ser instrumental. 
Além da parte técnica, a interpretação e criativi-
dade são importantes para o julgamento.

Livre
É a modalidade da Patinação Artística mais 
conhecida. Os atletas devem apresentar os ele-
mentos técnicos (saltos e giros) de acordo com o 
regulamento da sua categoria. 

Figuras Obrigatórias
Este tipo exige muita concentração, e todos os 
atletas devem fazer a mesma figura, patinando 
sobre círculos desenhados no chão. As figuras 
que devem ser realizadas possuem um padrão 
nacional e internacional.

Dupla de Dança
Modalidade na qual dois patinadores de sexos 
diferentes fazem três coreografias distintas. A 
primeira é como em Solo Dance, mesma dança e 
mesmo ritmo para todas as duplas. Na segunda, 
a coreografia é diferente para cada dupla, porém 
o ritmo é o mesmo. Já na terceira, é semelhante 
à free dance ─ cada dupla escolhe sua música e 
coreografia.

Dupla de Levantamento
Similar à modalidade de livre, em que dois pa-
tinadores de sexos diferentes patinam coreogra-
fias distintas e com músicas instrumentais. Os 
elementos técnicos exigidos são levantamentos, 
saltos e giros.
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benefícios da patinação
◊ Desenvolve espírito de equipe e 

competição

◊ Emagrecimento

◊ Ganho de força e potência muscular, 
principalmente de membros inferiores

◊ Resistência e flexibilidade

◊ Combate à timidez

Tathiana Resende, Camila Resende, Caroline Rabelo e 
Marcela Mendonça representarão o Brasil no Sulamericano
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T
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390,00
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625,00
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420,00
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1.200,00
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200,00
130,00
110,00
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T
T
T
T
T
T

280,00
400,00
445,00
665,00

1.050,00
598,00

300,00
420,00
480,00
700,00

1.125,00
660,00

60,00
84,00

120,00
140,00
225,00
110,00

1+4 
1+4 
1+3 
1+4 
1+4
1+5



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  31/07/2012 ou até enquanto durar o estoque (3 peças por cliente)

Leve este cupom e ganhe 5 % de desconto  em suas compras (até 31/07/2012)
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570,00
630,00
725,00
325,00
600,00

1.800,00
600,00
690,00
762,00
350,00
660,00

300,00
100,00
115,00
127,00

70,00
110,00
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T
T
T
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3.780,00
1.150,00
4.650,00
2.000,00
1.650,00

4.200,00
1.200,00
4.900,00
2.100,00
1.800,00

600,00
200,00
700,00
350,00
300,00
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um paraíso na

SECA
E m meio à paisagem árida que toma conta do 

centro do Distrito Federal durante a seca, 

existe um lugar aonde o verde nunca vai em-

bora: o Iate Clube de Brasília. Ano após ano, quando a 

cidade passa pelo período de estiagem, com auge entre 

junho e agosto, nossa instituição parece continuar into-

cada pelas intervenções climáticas.  Das árvores frutífe-

ras e ornamentais à grama das quadras de futebol, tudo 

permanece bem cuidado, com a atenção redobrada da 

Diretoria de Operações e Logística.

Quem frequenta o local é privilegiado não só pelo vi-

sual, mas também pelos serviços que o Iate oferece. “O 

Clube é muito farto. São várias atividades que não en-

contramos em qualquer lugar e diversas opções para se 

refrescar aqui dentro”, conta a sócia Nathércia de An-

drade. Com as dicas da Revista Iate, será fácil man-

ter-se saudável mesmo com a baixa umidade do ar. 
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De acordo com 
a Organização 

Mundial de Saúde 
(OMS), o ideal é 

55% de umidade e 
o percentual mínimo 
é de 30%. Dados da 

Defesa Civil do Distrito 
Federal já registraram 
o índice de 13% na 

capital do país.

Cabelos imunes

Os cabelos também sofrem durante a seca e tendem a ficar mais resse-
cados. Na hora de caminhar ou tomar sol, o uso de chapéu ou boné é 
indispensável, pois a ausência de nuvens é uma das características do 
período, o que aumenta a incidência de raios solares no couro cabe-
ludo. na hora do banho, a dica é lavar os fios com água fria a morna. 
Para manter o brilho, nada melhor do que uma hidratação profunda, 
que pode ser feita pelos profissionais do Salão do Iate, localizado no 
Espaço Saúde.

pele cinza nunca mais

A pele é uma das que mais sofre com as alterações climáticas e ne-
cessita de atenção especial. O dermatologista Erasmo Tokarski alerta 
para o grande vilão da estação, o chuveiro. “No frio do inverno, as 
pessoas tomam banhos mais quentes e longos. Isto retira a camada de 
gordura protetora da pele, essencial para manter a hidratação e evi-
tar a penetração de bactérias e fungos”, salienta. Recomenda-se que 
hidratante seja usado logo após o banho, a fim de aproveitar a umi-
dade, sem se esquecer de passar nas mãos e pés. Além disso, o uso do 
protetor solar é essencial, principalmente nesta época do ano. Outra 
opção para hidratar a pele é fazer uma sessão de massagem relaxante 
no Espaço Saúde. O Iate conta com 15 profissionais para o serviço e 
elas não economizam no creme corporal de boa qualidade. Para quem 
gosta, a Sauna é mais uma alternativa para driblar os efeitos da seca. 

boca, nariz e olhos sem ressecamento

Cena comum para os brasilienses é o sangramento no nariz, olhos 
irritados e lábios rachados. São clássicos sintomas da baixa umidade 
relativa do ar, que podem ser solucionados com a constante ingestão 
de líquidos e uso de soro fisiológico no nariz e olhos. “Assim como 
a pele, os olhos são órgãos que ficam expostos e, por isso, os óculos 
escuros devem ser elementos indispensáveis durante o ano inteiro. A 
falta de proteção pode potencializar patologias como edemas, úlce-
ras crônicas, catarata e degeneração macular”, acrescenta o oftalmo-
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fala, sÓCio!
 “Acredito que a estrutura 
do Iate é o que o destaca 
dos demais locais. É um 
grande benefício na hora 
de praticar qualquer 
esporte aqui dentro, em 
qualquer época. Para 
fugir do calor, utilizo 
bastante as piscinas”.
Thiago Santa Rosa Rodrigues

“O Clube oferece diversos 
ambientes que não nos 
deixam vulneráveis aos 
males da seca. Entre eles, 
posso citar o contato com 
as áreas verdes, a natureza, 
o Lago Paranoá, Academia, 
Sauna e também os 
restaurantes devidamente 
ventilados. Enfi m, é um 
Clube completo” .
Eury Luna Filho

 “O Iate traz uma grande 
variedade de opções 
para que o sócio possa 
amenizar os efeitos da 
seca. Eu utilizo mais 
os restaurantes, que 
oferecem mesas com 
sombras e um frescor 
ótimo neste período”.
Vander Alexandre dos Santos

logista Jonathan Lake. Nos casos mais sérios de 
rachaduras nos lábios, além do hidratante labial 
durante o dia, a recomendação dos dermatolo-
gistas é passar pomada à base de dexpantenol à 
noite, antes de ir dormir. 

face a face com a saúde

uma cútis vigorosa necessita diariamente de 
protetor solar e cremes à base de vitamina C. De 
acordo com Erasmo Tokarski, a pele ressecada é 
mais suscetível a rugas, envelhecimento precoce, 
coceiras e alergias, e a área do pescoço e colo não 
pode fi car de fora dos tratamentos. com a chega-
da da seca, o ideal é dobrar os cuidados e aplicar 
os produtos pela manhã e também à tarde. Para 
eliminar as impurezas e células mortas, uma boa 
opção é fazer limpeza de pele facial periodica-
mente. O Iate conta com uma profi ssional capa-
citada no Espaço Saúde para prestar o serviço aos 
sócios. Além de proporcionar melhor lubrifi cação 
da pele, a limpeza ajuda na absorção dos cosmé-
ticos de uso diário. 

fenômeno natural

Para o bom funcionamento do organismo, o 
principal é a ingestão de líquidos e alimentação 
balanceada. Nada de exagerar nas frituras e co-
midas gordurosas. São necessários de dois a três 
litros de água diariamente ou um copo a cada 
hora. Na prática esportiva, que deve ser evitada 
entre às 10h e 15h – assim como a exposição ao 
sol –, o ideal é ingerir de 300 ml a 500 ml por 
hora de treino. Durante a seca, o consumo de 
bebidas alcoólicas deve ser minimizado, uma 
vez que os destilados propiciam a desidratação. 
As indicações também vão para os portadores 
de doenças respiratórias, que têm os sintomas 
agravados pela combinação de umidade baixa, 
calor e poeira.

Apesar dos problemas causados, o fenômeno é 
perfeitamente normal para o período. Dados do 
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indi-
cam que a causa é devido a uma massa de ar seco 
que permanece estacionada sobre a área central 
do Brasil e bloqueia a passagem das frentes frias 
e da umidade, impedindo a formação de nuvens. 
O Distrito Federal é um dos mais afetados pela 
estiagem. O importante mesmo é se precaver.

Enquanto a névoa seca paira sob o céu de Brasí-
lia, que tal relaxar sob o guarda-sol, à beira das 
águas do Lago Paranoá, com verde para todos 
os lados, banho de piscina para refrescar e suco 
de laranja para acompanhar? Isso é o Iate: um 
pedacinho de paraíso tropical em meio ao clima 
de deserto.
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GUSTAVo DE ArANTES PErEIrAPor

N asci em um tempo mais 
ecológico, quando o 
descartável era rari-

dade, e ainda acredito que vale 
a pena consertar determinadas 
coisas – o sistema público de 
saúde está entre elas. Sei disso 
porque trabalhei durante qua-
se trinta anos como médico no 
Hospital de Base do DF. Passei 
por diversos setores, ocupei inú-
meros cargos e fui diretor, de 
março de 1982 até julho de 1985. 
Só me aposentei em 2005.

Adquiri um profundo conhe-
cimento do funcionamento do 
Hospital e da Secretaria de Saú-
de. Lá, descobri que o diretor 
não tem autonomia, depende 
totalmente da administração 
central. Ela é que aprova, ou 
não, quase tudo o que se faz no 
âmbito de um hospital público. 
uma boa gestão de um hospital 
depende do apoio e da boa von-
tade da Secretaria, do secretário 
de Saúde, e em última análise, 
do governador.

Quando assumi a direção do 
HBDF, uma completa reformu-
lação estava em curso no Siste-
ma Público de Saúde do Distrito 
Federal. O então secretário Jo-
fran Frejat implantava os cen-
tros de saúde, com uma nova 
proposta de assistência médica 
e que serviria  para descentra-
lizar o atendimento e desafogar 
os hospitais. No entanto, por li-

mitação de recursos, houve um de-
sinvestimento nos hospitais,  que fez 
com que estes ficassem em situação 
precária. Falta de recursos humanos 
e de material, sucateamento de apa-
relhos e deterioração da estrutura 
física deixaram não só o  Hospital de 
Base, mas também os demais hospi-
tais da rede, em péssimas condições. 
Quase todo dia havia reclamações 
pelos mesmos motivos dos quais se 
reclama hoje.

Quando fui convidado para o car-
go de diretor, cobrei do secretário 
Jofran Frejat o compromisso públi-
co, que ele assumiu e cumpriu, de 
apoiar e investir o necessário para 
a recuperação do nosso maior hos-
pital. Foram anos de muito esforço 
e trabalho, mas de muitas alegrias. 
Ver o Hospital sair das páginas po-
liciais para as de excelência foi uma 
grande vitória.

No dia 13 de março de 1985 recebi 
a visita dos médicos que assistiam 
o presidente eleito Tancredo Neves, 
que foram me pedir para ficar de so-
breaviso; pois, caso necessitassem 
interná-lo, gostariam de contar   com 
uma vaga, porque reconheciam que 
o Hospital naquele momento tinha 
todas as condições de receber o ilus-
tre paciente. Infelizmente, a evolução 
clínica do presidente não foi a espe-
rada e se estabeleceu uma verdadeira 
caça às bruxas. O Hospital de Base foi 
criticado e acusado, como se fosse o 
responsável pelas complicações clíni-
cas do presidente.

Gustavo de Arantes Pereira
Vice-presidente do Sindicato  

dos Médicos do Distrito Federal
Contato: gerencia@sindmedico.com.br

Saúde+30: 
Reciclar é possível

Depois daquele episódio, houve 
até um governador, do tempo 
em que não eram eleitos, que 
chegou a declarar que o Hospital 
de Base deveria ser implodido! 
Estava no comando um grupo 
que demonstrou não ter qual-
quer compromisso com a Saúde 
no DF. Fomos execrados e aban-
donados pelo próprio governo. 
Em pouco tempo, voltamos às 
condições precárias.

Pelos exemplos acima concluí-
mos que quando há vontade po-
lítica e gestão compromissada e 
competente o sistema público de 
saúde  responde favoravelmen-
te, com a eficiência necessária 
para atender às necessidades da 
população. É disso na verdade 
que precisamos, de atitudes e 
não só discursos. O que ocorreu 
há  30 anos é uma clara indica-
ção de que a excelência pode ser 
reconquistada.
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Talento
nas QuadRas do nosso Clube

Nome: Tathiana Lye Takasaki Lara Resende

Idade: 24 anos

Esporte: Patinação Artística

Média semanal de treino: 12 horas semanais

Melhor desempenho: 5º lugar no Campeonato 
Sul-Americano 2011

Sonho / Meta: Subir ao pódio em um campeonato 
internacional

Ídolo: Jesus Cristo

Minha maior qualidade: Persistência

Meu maior pecado: Chocolate

Para relaxar: Viagens

Lema da minha vida: Nada acontece por acaso

Eu em uma palavra: Alegria

Cantinho preferido no Iate: Beira do Lago

O Iate pra mim é: um Clube que oferece grandes 
oportunidades de lazer e prática desportiva
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O Iate Clube de Brasília tem pa-
pel de destaque no documentá-
rio Dino Cazzola - Uma Filmo-

grafia de Brasília, que registra diversos 
vídeos da construção e a evolução ur-
banística da capital. O filme, produzido 
pelos cineastas Andrea Prates e o Cleis-
son Vidal, conta a história do jornalista 
italiano Dino Cazzola, um dos primeiros 
frequentadores da nossa instituição.

Considerado um “tesouro” da memó-
ria brasileira, o maior acervo reunido 
da história de Brasília foi entregue, em 
2009, pelo seu filho Júlio cazzola para 
produção de um documentário. O longa, 
lançado oficialmente durante o festival 
É Tudo Verdade, em março deste ano, 
já passou pelo Festival de Ouro Preto e 
deve ser exibido nas salas de cinema de 
todo o país a partir de novembro. 

A previsão é de que no início de 2013 
o documentário já esteja disponível em 
DVD para venda e distribuição em es-
colas.

Carinho pelo iate

Sócio proprietário do Iate desde 1983, 
Júlio Cazzola recorda que seu pai, Dino 
Cazzola, o trazia para praticar esportes 
no Clube e sempre fazia imagens do 
campus. “Muitas delas, infelizmente, se 
perderam, mas faziam parte do acervo”, 
comenta. “Meu pai foi proprietário do 
último título do Iate vendido na época, 
o de número 2.500. O então comodoro 
Onísio Ludovico de Almeida fez questão 
de que fosse dele esse título, pois meu 
pai sempre teve um carinho muito gran-
de pelo Iate Clube de Brasília”, lembra, 
emocionado, Júlio Cazzola.

história preservada

saiba mais

Até a finalização, o documentário Dino Cazzola - Uma Filmografia de Brasília contou com três anos de 
pesquisa, produção, digitalização, filmagem e montagem. foram analisados 3.287 rolos de filme, o que 
chega a 300 horas de material gravados entre as décadas de 60 e 70. 

Júlio Cazzola, sua esposa, Sílvia, o jornalista Ricardo Darhen, 
Rodrigo e Marcelo Cazzola no Festival de Cinema de Ouro Preto 
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“O calor aquece a alma, 
mas o cobertor aque-
ce o corpo”. Esse foi 

o lema da Campanha do Agasalho 
2012. uma tenda montada próxi-
ma à entrada principal do Iate re-
cebeu mais de uma tonelada e meia 
de donativos. Além do espaço, os 
frequentadores do Clube também 
puderam depositar suas doações 
em caixas coletoras, localizadas 
em pontos de grande circulação. 
Promovida pelo Encontro Máster 
do Iate (Emiate), a ação também 
arrecadou calçados, cobertores, 
eletrodomésticos, roupas e vários 
itens que vão aquecer a população 
carente.

Para a presidente do Emiate, Ma-
ria Emília Rodrigues, a tradicional 
campanha do Iate ajuda a desper-
tar o sentimento de solidariedade 
no quadro social. “Nosso objetivo 
é sensibilizar os associados, que 
em sua grande maioria são sempre 
muito generosos com esse tipo de 
iniciativa”, comenta. 

Os donativos foram divididos entre 
três instituições cadastradas junto 
ao Iate Clube de Brasília. São elas: 
o orfanato Casa de Moisés, o asilo 
Lar Francisco de Assis e a Fraterni-
dade Assistencial Lucas Evangelis-
ta (Fale) – abrigo para portadores 
do vírus HIV.

Campanha 
arrecada
1,5 tonelada
de doações

Entre maio e junho deste ano, o Emiate promoveu mais de dez eventos des-
tinados aos sócios másters. A palestra A Alquimia da Nutrição, Soirée Dan-
çante e os diversos cursos realizados durante a semana são alguns exemplos. 
“Nos últimos meses, nossas atividades têm atraído cada vez mais participan-
tes. Agradecemos a cada um dos sócios pela confi ança e envolvimento com 
o Emiate. O segundo semestre será cheio de novidades especiais”, adianta 
Maria Emília Rodrigues.

atividades a todo vapor

Os donativos foram entregues para as instituições cadastradas no Emiate
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vOcÊ SABIA? 
• A PISCINA DO FEIJãO, que muitos acreditam que foi batizada com este nome devido 

ao formato semelhante ao do grão, na realidade foi idealizada com uns óculos de mergulho como 
ideia para o formato. A nadadora fluminense Piedade coutinho foi convidada para desenhá-la e a 
inauguração aconteceu em 23 de abril de 1961. 

• O Iate gera 100% DA ENERGIA consumida no horário de pico. Ou seja, entre 18h e 22h, 
quando o custo é mais alto, a energia é produzida no próprio Clube. A ação resulta em grande eco-
nomia para a nossa instituição.

• Os diversos setores do Iate contam, no total, com 22 JOVENS APRENDIzES de serviços 
administrativos ou secretariado, para auxílio das atividades. 

• Nosso Clube conta com mais de 50 tipos de ÁRVORES FRUTÍFERAS. Manga, me-
xerica, pitanga e seriguela são alguns exemplos de frutas que produzimos.

• O Iate possui 51 VESTIÁRIOS, com mais de 300 boxes. 
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Diversos atletas da cidade disputaram, em 9 de 
junho, duas competições: o Desafio de Futevôlei 
Iate Clube e Clube Coat e o Torneio Interno de 
Futevôlei do Iate. Veja os resultados:

Desafio de Futevôlei  
Iate Clube e Clube Coat 

Campeões: Caquinho e Luizinho
Vice-campeões: Luciano e Tomaz

Torneio Interno de  
Futevôlei do Iate

Campeões: André e Deco 
Vice-campeões: Vitor e Renan 

1º lugar

2º lugar

3º lugar

4º lugar

Cavalheiro

Joaquim Gomes

Paulo Roberto

Francisco Morato

Partidas animadas marcaram o 2º Torneio de Sinuca – 52º aniversá-
rio do Iate, realizado em maio. Confira a classificação final:

1º lugar

2º lugar

3º lugar

4º lugar

Eduardo Figueira

Carlos Egler

Denizar Medeiros

Pedro Lício Gomide

Taça de PrataTaça de Ouro

Jantar Dançante – Dia DOS 
namOraDOS
Quando o Dia dos Namorados se aproxima, a vontade de pro-
porcionar uma comemoração especial é constante e os contra-
tempos se repetem anualmente: restaurantes lotados, aten-
dimento insatisfatório e preços exorbitantes. Este ano, o Iate 
apresentou a solução para os casais apaixonados: Jantar Dan-
çante – Dia dos Namorados. O evento, realizado em 12 de ju-
nho, teve a animação da Banda Infinity e os ingressos foram 
esgotados. Veja as fotos no www.iateclubedebrasilia.com.br.

Realizado em 19 e 20 de maio pelo Emiate, 
em parceria com a Vice-Diretoria de Jogos de 
Cartas, o Torneio de Truco em Homenagem às 
Mães reuniu diversas famílias, muita animação 
e partidas acirradas marcaram a competição. 
confira os vencedores:

1º lugar: Elizabete Gomes de queiroz e Eraldo 
José de queiroz 
2º lugar: Suelena de Almeida Menezes e João 
Menezes Sobrinho 
3º lugar: Janaina Andrade Vianna e  
José Gomes 
4º lugar: Anna Christina Vianna Motta e Ruy 
Parente Vianna Filho

SinuqueirOS Celebram  
52º aniVerSáriO

FuteVôlei: DiSputaS agitam aS areiaS DO iate 

tOrneiO De truCO em 
HOmenagem àS mãeS 



Espetinhos selecionados e 
embalados a vácuo

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

Para o seu evento ficar completo,
a Grill & Cia traz para você:
∙Rodízio completo de espetinhos;
∙Assessoria de eventos;
∙Espetinhos no atacado e varejo.
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E-mail: comercial@grillecia.com.br
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Tel: 61- 4063-8121
Cel: 61- 9231-4749

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

10 anos de tradição
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Tradição e novidades marcam

S ucesso. Essa é a palavra que define a fes-
ta Junina do Iate. As três noites de arraial 
foram recheadas de atrações, diversão e 

deliciosas comidas típicas. Mais de 20 mil pes-
soas estiveram presentes em 31 de maio, 1º e 2 
de junho no Estacionamento das Churrasqueiras.

A festança deste ano homenageou o centenário 
de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. uma minici-
dade cenográfica foi montada e os convidados 
ficaram encantados com a decoração. “A festa 
do Iate é tradicional. Ela reúne pessoas bonitas 
e atrações que realmente combinam com a data”, 
comenta a sócia Marcela Mendonça.

Na primeira noite (31/5), os irmãos Roni e Ricar-
do foram os responsáveis pela animação. Com 12 
anos de carreira, a dupla é considerada um dos 
maiores sucessos do cenário musical sertanejo da 
Região Centro-Oeste.

no sábado (1º/6), henrique e Ronaldo fizeram a 
abertura da festa. Em seguida, Rick e Rangel, su-
biram ao palco. Os cantores “agitaram” o público 
ao som de grandes sucessos da atualidade e das 
clássicas “modas de viola” de décadas passadas.

A Banda Bicho de Pé se apresentou na última 
noite (2/6). Com ênfase nos ritmos dançantes 
do Norte e Nordeste: xote, baião, samba, forró 
etc., os músicos fecharam a festança com chave 
de ouro.

difeRenCiais enCantam o públiCo

Além dos shows, o melhor arraial de Brasília 
também proporcionou atrações como estúdio fo-
tográfico, transporte “Amigo da vez”, berçário e 
sorteio de prêmios. uma queima de fogos tam-
bém surpreendeu o público. O céu da capital foi 
tomado por um espetáculo de cores que durou 
cerca de 15 minutos.

As crianças se divertiram no “Espaço Kids”. uma 
estrutura com brinquedoteca, cama elástica, pis-
cina de bolinhas, entre outras atividades foi mon-
tada para os pequenos.

76 Julho / agosto de 2012

festa Junina 2012



77Julho / Agosto de 2012 77Julho / agosto de 2012



78 Julho / agosto de 2012

“amamos a 
festa Junina. eu 
e minha família 
participamos 
todos os anos. 
somos fãs. o 
iate Clube de 
brasília está de 
parabéns!”
Luzia Sobreira e família

“achamos que 
a festa deste 
ano está bem 
mais tranquila. 
os artistas 
escolhidos são 
muito bons e a 
organização está 
excelente”
Henrique e Ana  
Lúcia Alencar



79Julho / agosto de 2012

“a animação 
é o ponto alto 
do evento. as 

atrações musicais 
estão ótimas 

e, além disso, 
a festa é bem 

‘família’”
Heline e Arnaldo Borges

“acreditamos 
que o diferencial 
da festa Junina 
do iate é o fato 

de podermos 
encontrar 

todos os nossos 
amigos em um 
mesmo lugar”

Lívia Reis e Rafael Hora
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Na noite de 29 de maio de 2012, o Conselho Deliberativo, como órgão de representação coletiva 
do quadro social, realizou Sessão Solene para prestar inédita e justa homenagem aos Funda-
dores do Iate Clube de Brasília. Na ocasião, estiveram presentes Antônio Augusto Barcellos 
da Cunha e álvaro Alberto de Araújo Sampaio, que participaram do processo de fundação do 
nosso Clube. Filhos, parentes e amigos próximos de outros fundadores também prestigiaram a 
cerimônia, no Salão Social. Acesse www.iateclubedebrasilia.com.br e veja as fotos.

Fundadores recebem 
homenagem
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“E sses ilustres sócios e Conselheiros cinquenta e dois anos atrás, idealizaram 
e criaram o nosso querido Iate, hoje um dos melhores clubes do Brasil. Na 
época da fundação, esses nobres fundadores, alguns deles aqui presentes e 

representados pelas suas famílias, eram jovens idealistas e entusiasmados com o frenesi 
da construção e inauguração de Brasília, inspirados no carisma e otimismo cativantes do 
saudoso Presidente Juscelino Kubitschek, patrono do Iate. É um preito de eterna gratidão 
àqueles que tanta felicidade e bem-estar proporcionaram a gerações de associados e 
seus dependentes, e que sempre estarão na memória e no coração da família iatista, com 
muito respeito, admiração e estima. Muitos fundadores já faleceram e apenas sete con-
tinuam conosco. E, sobretudo aqueles que residem em Brasília têm proporcionado ainda 
mais, durante anos a fio, relevantes serviços ao Iate na condição de Conselheiros Natos 
e Beneméritos. Os Fundadores Oscar Niemeyer e Mauro Borges, os mais idosos, que resi-
dem, respectivamente, no Rio de Janeiro e em Goiânia, não puderam comparecer a esta 
cerimônia por razões de saúde e em função da idade. Carlos Murilo Felício dos Santos, Léo 
Sebastião David e Eloysio de Carvalho Silva, residentes em Brasília, também não puderam 
comparecer pelas mesmas razões. O Iate se orgulha de ter como fundadores pessoas do 
quilate, dentre outros, de Antônio Augusto Barcellos da Cunha e Álvaro Alberto de Araújo 
Sampaio, presentes nesta Sessão Solene; de Francisco Monteiro de Almeida Filho e Adeil-
do Viegas de Lima, cujos filhos são atuais membros do Conselho Deliberativo; de Oscar 
Niemeyer, ícone da arquitetura nacional e internacional, cujas obras em Brasília encanta-
ram o mundo e lhe valeram o título de Patrimônio da Humanidade conferido pela ONU; 
de Mauro Borges, que foi Governador de Goiás e criou Goiânia, a nova capital do Estado; 
de Carlos Murilo, Deputado Federal e Líder do PSD, partido de JK, tendo sido Presidente 
do Conselho Deliberativo do Iate no biênio 1963-1965; de Léo Sebastião David, conde-
corado com Medalha de Ouro e Diploma conferido pelo Presidente Juscelino Kubitscheck 
pelos relevantes serviços prestados na instalação da Capital Federal, Conselheiro Nato, 
Fundador e Benemérito do Iate; e de Eloysio de Carvalho Silva, Conselheiro Nato. O Fun-
dador Francisco Monteiro, advogado, foi Conselheiro Nato e Diretor Jurídico no período 
de 1961-1965. E o Fundador Adeildo Viegas, arquiteto, foi Conselheiro Nato, Diretor de 
Vela no biênio 1975-1977, e 2° Secretário do Conselho Deliberativo no biênio 1987/1989. 
O Conselheiro e Fundador Antônio Augusto Barcellos da Cunha, gaúcho, residente em 
Brasília, está presente nesta Sessão Solene, acompanhado de sua família. Foi o primeiro 
executivo do late e recorda que a antiga Sede Social foi construída por uma construtora 
de casas de madeira, sendo inaugurada em 23 de junho de 1960. Lembra ainda que os 
primeiros vinte e cinco títulos de sócio proprietário, sendo o dele próprio o de n°1, foram 
vendidos por Cr.$ 100,00 (cem cruzeiros), dinheiro que serviu para a compra do primeiro 
barco que aportou na marina do late, uma lancha penta de dois motores, batizada como 
“Pioneira”. Logo em seguida, chegou ao Iate a lancha “Gilda”, do Presidente Juscelino 
Kubitscheck, que antes se encontrava no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Na época, 
lembra o Fundador Dr. Cunha, o lago ainda não tinha atingido o seu nível máximo, a 
chamada “cota mil”, o que somente ocorreria um ano após a inauguração do clube. O 
Conselheiro, Fundador e Benemérito Álvaro Alberto de Araújo Sampaio, baiano, residente 
em Brasília, também está presente nesta Sessão Solene. “Brasília ainda era um sonho”, 
diz ele, “mas no projeto urbanístico da nova Capital, de autoria do Arquiteto Lúcio Costa, 
no plano piloto, estava prevista a criação de uma sociedade recreativa a beira do futuro 
Lago Paranoá, que viria a ser o Iate Clube de Brasília”. E diz ainda o Fundador Dr. Sampaio: 
“Nessa época, os pioneiros ou candangos, como eram chamados, trabalhavam 24 horas 
por dia, em três turnos de 8 horas, até mesmo nos sábados, domingos e feriados para que 
Brasília, sonhada por Dom Bosco, pudesse se tornar realidade”. E continua: “Tudo era 
poeira e progresso, e orgulhosos vivíamos sob o slogan: ‘enquanto você dorme, Brasília 
cresce!’ O local do futuro late era, como não poderia deixar de ser, puro mato. Em nossas 
mentes, muitos projetos. Mas foi logo após a inauguração de Brasília, em 21 de abril 
de 1960, que fomos procurados por Sylvio Pedroza, que viria a ser Comodoro no biênio 
1963-1965, então subchefe da Casa Civil da Presidência da República, que tinha sido 
designado pelo Presidente Juscelino com a missão de constituir o Iate Clube de Brasília”. 
O Conselho Deliberativo presta, assim, justa homenagem aos nossos queridos fundadores, 
manifestando-lhes os mais efusivos e sinceros agradecimentos por tudo o que realizaram 
em benefício da família Iatista. Seus nomes permanecerão indelevelmente inscritos, com 
eterna gratidão, nos anais do Conselho e na história do Iate Clube de Brasília.”

Geraldo Brindeiro, Presidente do Conselho Deliberativo

Discurso do Presidente do Conselho Deliberativo
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O Sambão da Devassa, realizado em 9 de junho, na Pérgula Inferior da Sede Social, atraiu mais de 
duas mil pessoas, entre sócios e convidados. um clima de descontração, com muita música e gente 
bonita, ao som das maiores revelações do samba carioca e da cantora Adriana Samartini tomou conta 
do espaço. As bandas Fica Comigo e Batuke Favela apresentaram um repertório variado e animaram 
o público. confira as fotos em www.iateclubedebrasilia.com.br.

Samba, gente bonita e 
muita animação 
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Atrações:
VJ Andrey Carvalho com o 
melhor dos anos 70, 80 e 90.

 Kid Abelha, às 23h 

Informações: 3329-8700
www.iateclubedebrasilia.com.br
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Orla do Iate Clube de Brasília
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Roberto 
menescal:
“O Iate é um lugar maravilhoso,
a natureza daqui me encanta”

u m dos fundadores do movimento da bossa nova, o músico 
Roberto Menescal visitou o nosso Clube em 30 de junho e 
recebeu a Revista Iate para uma descontraída conversa sobre 

sua carreira. 

Menescal veio a Brasília para lançar seu novo CD Elas cantam 
Roberto Menescal. Para o projeto, quatro cantoras da cidade foram 
convidadas para interpretar suas composições: Márcia Tauil, Sandra 
Duailibe, Cely Curado e Nathália Lima. O show também apresenta 
curiosidades da bossa nova e da vida de Roberto Menescal, contadas 
pelo próprio artista.

Com mais de 50 anos de carreira, Roberto Batalha Menescal já tocou 
ao lado de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Dorival Caymmi, entre 
outros. Natural de Vitória, Espírito Santo, ele também produziu discos 
de artistas como Elis Regina, Nara Leão e Chico Buarque. 
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Roberto 
menescal:

Revista Iate – Pode-se dizer que a perseveran-
ça era a principal qualidade da Nara Leão?

Roberto Menescal – Sim. Sem dúvida. Ela de-
safi ou até a própria morte. Quando deram três me-
ses para sua morte, ela falou: “É ruim de ser só três 
meses de vida”. Tanto que viveu mais quatro anos e 
ainda fi zemos mais diversas músicas e vários álbuns. 
Acho que a Nara é minha grande lembrança. Entre 
as canções mais especiais, na minha opinião, estão A 
Banda, O Barquinho e Diz Que Fui Por Aí. 

Revista Iate – Há alguma coisa que você ainda 
não realizou na sua vida e tenha vontade de 
fazer?  

Roberto Menescal - Na verdade, eu não tenho. 
Tudo que estou fazendo, tenho curtido bastante. 
Coisas que eu nem sabia que iriam acontecer. Recen-
temente, chegaram ao Brasil uns músicos que que-
riam me conhecer. Pediram para eu fazer um arranjo 
numa música americana que eu não conhecia, que é 
da banda The Police. Aí a gente sai tocando, grava. 
Como eu poderia imaginar que tocaria com uns ca-
ras tão bons? Então, sinto-me realizado em tudo. Eu 
só quero é que não mude, se fi car assim está bom de 
mais. Não preciso de mais nada.

Revista Iate – E o que você achou de passar 
esta tarde aqui no Iate Clube de Brasília?

Roberto Menescal – Eu entrei aqui e tive a sen-
sação de estar em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, um 
lugar em que fui muito feliz. As lagoas de lá são 
muito semelhantes à deste local. A natureza da-
qui me encanta, inspira a gente. O Iate Clube de 
Brasília é um lugar muito lindo. Não vejo o Lago 
(Paranoá) como uma lagoa. Para mim, mais parece 
que saindo por ali vai dar no mar. É tudo muito 
maravilhoso!

Revista Iate – Cantar, compor ou produzir? 
Qual dessas atividades mais lhe dá satisfação?

Roberto Menescal – Eu, na realidade, sou um multi-
mídia, no sentido de que jogo com todas as nuances da 
música. Tudo depende do trabalho que estou fazendo. 
Hoje, por exemplo, eu estou lançando um disco onde 
fi z os arranjos, compus as músicas e dirigi as meninas 
(cantoras). Então, aqui, hoje, em Brasília, sou um pro-
dutor. Pela manhã, fui um guitarrista quando toquei 
várias músicas minhas com uma turma. Tudo isso me 
dá muito prazer. Graças a Deus, estou sempre de bem 
com a vida e essa diversidade me encanta. Muita gente 
é contra a diversidade porque você não concentra em 
uma coisa e não desenvolve aquilo. Mas eu me desen-
volvo em pouquinho de cada, e assim está bom de mais. 

Revista Iate – Você participava das reuniões no 
apartamento da cantora Nara Leão, em Copaca-
bana, no Rio de Janeiro, onde o movimento da 
bossa nova começou. Como foi esse início?

Roberto Menescal – Nara Leão foi uma pessoa 
fantástica na minha vida. Eu conheci a Nara com 12 
anos, mas eu achava que ela tinha uns 15, pois ela 
era desenvolvida fisicamente e intelectualmente 
também. Quando eu completei 15 anos, me deram 
uma festa. Aliás, quem me deu foi uma pessoa que 
era muito importante na época: a atriz Mara Rubia, 
mãe de uns amigos meus. Na época, ela falou: “Ro-
berto eu vou fazer uma festança pra você”. Eu nunca 
tinha tido uma festa e olhei a turma: tinha 25 me-
ninos e 3 meninas. Então, saí convidando mulher 
no meio da rua, dizendo “Oi tudo bem? Eu te co-
nheço aqui de Copacabana”. Aí, a Nara estava pas-
sando - e ela passava todo dia por ali - atravessei a 
rua e falei: “Oi tudo bem? você sabe quem eu sou, 
né?” Ela disse: “não, eu não sei”. E eu só a conhecia 
também com o uniforme do colégio. De repente, 
quando ela chegou na festa, todo mundo levou um 
susto com aquela mulher alta. A gente começou a 
dançar e conversar, um cara chegou e falou: “Você 
está dançando com essa menina, ela tem 12 anos”. Eu 
levei um susto! uma menina de 12 anos e eu, de 15... 
era uma grande diferença.  Quando fui falar com a 
Nara, ela respondeu que era verdade, mas que tinha 
também três anos de piano, então... 15! essa foi a des-
culpa (risos). E daí ficamos amigos até o fim, até a 
morte dela com 40 e poucos anos.

Vivemos muitas passagens juntos. Foi a Nara que nos 
trouxe o morro para a cidade, ela que lançou, por exem-
plo, o Nelson Cavaquinho, o Cartola. Ela trouxe essa in-
formação para a zona Sul carioca. Quando todo mundo 
parou de tocar a bossa nova, ela gravou a bossa nova. 
Depois, gravou Erasmo e Roberto Carlos, quando a 
bossa nova era contra tudo aquilo... ela grava um disco 
e que tudo mais vá para o inferno.

“o Iate Clube de Brasília 
é um lugar muito 

lindo. Não vejo o Lago 
(Paranoá) como uma 

lagoa. Para mim, mais 
parece que saindo por 

ali vai dar no mar. É tudo 
muito maravilhoso!”

Roberto Menescal
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V ocê tem fotos antigas de parentes ou ami-
gos no Iate clube de Brasília? Procure o 
Memorial, localizado na parte superior 

da Antiga Sede, e contribua com a história da 
nossa instituição. “Os sócios e frequentadores 
em geral podem doar qualquer lembrança que 
tenham do Clube. Além de fotos, sempre recebe-
mos documentos, vídeos e outros itens relacio-
nados à trajetória da nossa querida instituição”, 
relata a vice-diretora Ana Marly, responsável 
pela conservação, arquivamento e organização 
do Memorial.

Vale ressaltar que muitas lembranças não pre-
cisam, necessariamente, ser entregues de forma 
definitiva ao clube. “muitos sócios nos empres-
tam seus arquivos e nós digitalizamos ou pro-
videnciamos cópias. É de extrema importância 
esse tipo de colaboração para que a memória do 
Iate seja preservada”, salienta Ana Marly.

O Memorial funciona de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h, e aos sábados e domingos, das 8h 
às 14h. Outras informações: 3329-8759.

Compartilhe suas

com o iate
Memórias
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Nossa Gente
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u ma história de superação. Assim pode ser resumida a 
vida de Luiz Cláudio de Sousa Dias. Funcionário res-
ponsável pela gestão fi nanceira do Iate, o profi ssional 

está no Clube há 24 anos e desde o início mostrou competên-
cia e responsabilidade em suas tarefas. Durante esse período, 
passou por muitas difi culdades. contudo, nosso tesoureiro de 
jeitão sério, mas de coração grande, seguiu adiante e hoje come-
mora o sucesso na carreira. 

Luiz Cláudio veio de família humilde e começou cedo a traba-
lhar. Aos 17 anos, participou do programa de estágio da Cai-
xa Econômica Federal. um ano depois, em 1988, ingressou no 
quadro de funcionários do Iate, no cargo de assistente adminis-
trativo. Sua primeira experiência foi no setor de Contabilidade. 
Seu trabalho rapidamente chamou a atenção dos dirigentes e 
por isso foi convidado a trabalhar na Tesouraria. Em 1994, teve 
a chance de ocupar o cargo de tesoureiro substituto. E o que 
era para ser provisório se tornou defi nitivo. Já se vão 18 anos 
à frente de um dos setores mais importantes do Iate e, após 
tanto tempo, luiz cláudio defi ne o trabalho no clube como um 
“aprendizado contínuo”. 

Embora tenha conseguido uma rápida ascensão profi ssional, 
nem tudo foi fácil na vida de Luiz Cláudio. No início da década 
de 1990, um problema no olho direito quase encerra a sua car-
reira de maneira precoce. “Em 1991, fi z meu primeiro transplan-
te. Por conta da cirurgia acabei tendo uma infecção que causou 
a perda da córnea. Fiquei afastado do Iate uns três meses. Em 
1998, mais uma batalha desgastante em busca da recuperação. 
Naquele ano, tive a necessidade de um novo transplante, que 
infelizmente também não deu certo. Para completar, a minha 
visão do olho esquerdo também é prejudicada. Recordo-me que 
diversos sócios fi caram sensibilizados com a minha situação e 
recomendaram oftalmologistas para me ajudar. Devido ao está-
gio irreversível, não encontraram uma solução”, explicou.

mesmo com as difi culdades de saúde, luiz cláudio nunca dimi-
nuiu o ritmo e a qualidade de seu trabalho. Ao contrário, sem-
pre buscou forças para se superar e ir adiante. “Em todos esses 
anos, procurei cumprir minha função com responsabilidade, 
honestidade e lealdade. O Iate confi ou em mim e por isso eu 
tento compensar com trabalho. Os problemas não me fi zeram 
desanimar e a cada obstáculo eu seguia em frente. Nunca admiti 
privilégios por conta do que me ocorreu. Sou muito grato à ins-
tituição por continuar apostando em mim. Além disso, agrade-
ço o apoio incondicional da minha companheira Alice, sempre 
presente nos momentos difíceis”, lembrou emocionado.

O Iate Clube de Brasília sente-se orgulhoso em ter no seu qua-
dro funcional um profi ssional com a força e a determinação de 
Luiz Cláudio. Somente com o apoio de pessoas como ele é que 
nosso Clube consegue ser uma referência nacional! 
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V ai começar o espetáculo. A plateia já lotou o teatro, os músicos da orques-
tra estão posicionados. Sons dispersos, dos instrumentos afi nados à úl-
tima hora, enchem o ambiente de expectativa. E, então, ele entra: o ma-

estro. Enquanto os músicos se erguem em deferência, um farfalhar de aplausos 
inunda o teatro.

 Mais do que homenagear o artista, penso que as palmas cumprem a função de nos 
despertar a todos. É uma espécie de antídoto contra a mesmice dos dias. Ao ba-
termos as mãos uma contra a outra, estamos dizendo a nós mesmos que é preciso 
prestar atenção ao momento, porque estamos diante de algo ou alguém excepcio-
nal. E assim, conseguimos fi nalmente nos arrancar dos projetos, preocupações ou 
memórias, para viver o instante delicioso e fugidio conhecido como presente.

Pois o maestro é dessas poucas fi guras que, mesmo antes de executar seu trabalho, 
já recebem o cumprimento do aplauso. Nada mais justo. Para estar ali, deverá 
ter habilidade para ler as partituras dos diversos instrumentos, ouvi-los todos ao 
mesmo tempo, e orientar as performances, distinguindo quem vai bem ou mal. E 
tem mais.

Nem que seja por um par de horas, ele será para nós uma prova viva de que é pos-
sível ser o senhor do tempo - e, assim, personifi car nosso desejo mais intangível. 
Afi nal, o que são nossos sentidos e sentimentos senão equilibristas a caminhar, de 
braços abertos, sobre esta linha bamba que apelidamos de tempo, e de cujo traça-
do ninguém consegue escapar?

Mas, de repente, como um herói das estórias gregas, lá está um homem com sua 
batuta, conduzindo o tempo das coisas. Sua missão é mostrar aos demais mortais 
que movimentos aparentemente desconexos têm, sim, um sentido comum. Que as 
pausas de oboés e os solos de violinos, embora sejam independentes, fazem mais 
sentido se interpretados dentro de um todo. Que o alegríssimo som das fl autas 
pode ser complementar à tristeza dos contrabaixos. E que a beleza do espetáculo 
está justamente em se deixar embevecer pelo resultado fi nal - seja ele singelo ou 
retumbante, feliz ou melancólico.

Saio do teatro um pouco mais leve do que entrei. Enquanto caminho, fi nalmente 
me dou conta de que há outro regente em ação. Sua sinfonia dita o movimento de 
tudo: as folhas e cigarras nas árvores, o sinal de trânsito e suas cores, os passos que 
dou, a grávida que vai à minha frente, a lua sobre nossas cabeças. 

Ainda que por um brevíssimo instante, estou desperta para perceber: somos mais 
que instrumento e audiência. Somos música. Dessa vez, aplaudo até cansar. 

Brandão
o MAESTro E o TEMPo

A N G E L A

E-mail: angela@iatebsb.com.br
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C om grande diversidade de ritmos, o Aerodance traz o axé, samba, salsa, mambo, forró e merengue 
unidos em uma única aula. A atividade auxilia na perda de peso e em uma hora, os alunos podem 
eliminar de 400 a 600 calorias.  Isso tudo da melhor maneira: dançando. O Aerodance propor-

ciona outros vários benefícios. Entre eles:

 » Melhora do condicionamento físico e cardiorrespiratório;
 » Combate ao stress;
 » Desenvolvimento da coordenação motora;
 » Aumento da sensação de bem-estar;
 » Auxílio no combate à timidez.

As aulas são realizadas na Antiga Academia às segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 19h30. O res-
ponsável é o professor Cássio Fernando. O curso tem duração de três meses e a taxa é de R$ 15 mensais.

Combata o stress 

dançando
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NESSAS FÉRIAS A ERA DO GELO 4
VAI INVADIR O PIER 21.

DE 02 A 30/07 VISITE O ESPAÇO TEMÁTICO DO FILME.

SOMENTE NOS CINEMAS

CONFIRA TAMBÉM OUTRAS ATRAÇÕES PARA A CRIANÇADA NESSAS FÉRIAS.
* AOS SÁBADOS E DOMINGOS DE JULHO, A PARTIR DAS 16H30 NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO COM A CIA. TEATRAL TRÊS AMIGUINHOS.

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA

Livre para todos os públicos

Tema: Amizade

A ERA DO GELO 4
PORTARIA Nº. 132, DE 26 DE JUNHO DE 2012.


