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EDITORIAL

MENSAGEM DO COMODORO

Prezados Sócios,

Os últimos meses foram de grandes realizações 
em nosso Iate Clube de Brasília! Promovemos 
dois grandes eventos musicais, que já figuram na 
agenda cultural do Distrito Federal. O Luau do 
Iate reuniu um animado público na Orla do Clube, 
que acompanhou o show de uma das maiores 
bandas brasileiras de rock, os Titãs.

A segunda edição do Iate in Concert, um 
verdadeiro espetáculo de música clássica e 
trilhas de cinema, com vista privilegiada às 
margens do Lago Paranoá, emocionou a todos 
ao som da Orquestra Sinfônica do Teatro 
Nacional Cláudio Santoro, com regência do 
maestro Claudio Cohen. Além de um evento 
cultural memorável, o Iate in Concert tem grande 
importância social, já que arrecadou cerca de 6t 
de alimentos, que serão encaminhados ao Bando 
de Alimentos do Governo do Distrito Federal e 
para organizações assistenciais cadastradas. 
Além disso, o Iate doou 30 estantes para 
partituras para a Orquestra, em reconhecimento 
ao belo trabalho desempenhado na promoção e 
desenvolvimento da música clássica no Distrito 
Federal. Registro aqui agradecimento ao apoio 
recebido dos patrocinadores Banco de Brasília 
(BRB), Casa Thomas Jefferson e Vale Shop, que 
foram parceiros importantes para a realização do 
evento.

No esporte também sediamos importantes 
torneios. O Campeonato Sul-Americano da Classe 

Star, maior e mais relevante evento náutico já 
realizado no Iate, reuniu os maiores velejadores 
do País e do exterior na disputa pelo título, que 
ficou com o Sócio Honorário Lars Grael. Os 
velejadores do Iate, Felipe Rondina e Christian 
Shaw, também nos encheram de orgulho ao 
conquistarem o Bicampeonato Mundial Júnior da 
Classe Lightning, realizado em julho, no Equador.

No dia 05 de agosto, o CIATE completou 
seu 20° aniversário, com muitos motivos 
para celebrar. Desde sua fundação, na Gestão 
do Comodoro Ennius Marcos Muniz, o setor 
passou por diversas reformas e atualizações, 
que o tornaram um caso de sucesso, inclusive 
reconhecido no Congresso Brasileiro de Clubes 
(CBC), realizado em Campinas (SP), em 2012. 
Hoje, o Ciate é referência em atendimento infantil 
e conta com 16 atividades, entre esportivas, de 
recreação e pedagógicas.

No início de setembro, o Espaço Poliesportivo 
Sul foi palco, pela primeira vez, de um 
campeonato nacional de Beach Tennis, a 4ª etapa 
do Circuito Brasileiro, evento que contou com a 
chancela Confederação Brasileira de Tênis e com 
a participação de cerca de 300 atletas de todo o 
Brasil. 

Foram aprovadas as atualizações dos 
regulamentos dos Projetos Esportivos, relativos 
às Escolinhas de Esportes, e do Contribuinte 
Temporário Atleta, e como parte da modernização 
do nosso espaço físico, inauguramos um moderno 
e muito bem equipado novo Espaço da Sinuca. 
Mais uma área de primeira linha para a reunião 
da Família Iatista em um ambiente saudável de 
prática esportiva e confraternização.

Queremos e vamos fazer ainda mais pelo 
nosso Iate nos próximos meses. Estamos dando 
encaminhamento a uma série de melhorias, que 
incluem reformas em banheiros, pavimentação 
asfáltica, a dragagem da piscina da Náutica e 
substituição do mobiliário da Tribuna do Tênis 
e outras melhorias e modernizações. O intuito é 
valorizar ainda mais o patrimônio dos Associados, 
para que todos possam aproveitar um espaço 
moderno e completo, com serviços de qualidade, 
eventos culturais e competições esportivas de 
nível nacional e internacional.

 

Edison Garcia
Comodoro
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A comissão responsável por avaliar a proposta 
de Adequação do Orçamento de 2016, remetida 
pelo Conselho Diretor, segue realizando apurada 
análise, visto a importância do tema para os 
Associados e o bom caminhar do Iate Clube de 
Brasília. 

Na área social, o Clube realizou mais um 
Luau do Iate, este ano com a apresentação da 
Banda Titãs, que proporcionou aos Associados 
e convidados presentes um grande show, entre 
grandes sucessos e novas canções. Setembro, 
por sua vez, cedeu espaço para o Iate in Concert, 
evento com a Orquestra Sinfônica do Teatro 
Nacional e que aliou boa música, solidariedade e 
a bela Orla do Iate Clube de Brasília. 

Rudi Finger
Presidente do Conselho Deliberativo

PALAVRA DO PRESIDENTE DO
CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO

Prezado Associado,

D
ando continuidade ao trabalho de 
atualização dos normativos do Iate Clube 
de Brasília,  o Conselho Deliberativo  

aprovou recentemente o novo regulamento das 
escolinhas esportivas, dos contribuintes atletas 
e o normativo que regula as ajudas de custo 
destinadas aos atletas Iatistas. As comissões 
designadas para esse fim realizaram um excelente 
trabalho, bem como todos os Conselheiros, que 
participaram ativamente, oferecendo preciosas 
contribuições durante o debate das matérias. 

Também em agosto, o Pleno do Conselho 
Deliberativo aprovou o Relatório de Atividades 
do primeiro semestre do ano. O parecer sobre 
o relatório foi consolidado por uma Comissão 
presidida pelo Conselheiro Nato Benemérito 
Nelson Campos e composta pelos Conselheiros 
Carlos Borromeu Viana Lobo e José Carlos 
Damásio, que analisou o Relatório de Atividades e 
foi proativa, buscando junto aos diversos setores 
do Clube informações adicionais para enriquecer 
a construção do parecer aprovado.  
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E
m reunião realizada no dia 18 de agosto, o 
Pleno do Conselho Deliberativo aprovou 
o Relatório de Atividades do primeiro 

semestre do ano. O parecer sobre o relatório foi 
consolidado por uma Comissão presidida pelo 
Conselheiro Nato Benemérito Nelson Campos e 
composta pelos Conselheiros Carlos Borromeu 
Viana Lobo e José Carlos Damásio.

 
Todas as atividades desenvolvidas no semestre 

foram detalhadas no relatório, ao exemplo 
de eventos, competições esportivas e dos 
setores administrativos do Clube. O Comodoro 
Edison Garcia, ao comentar a aprovação, 
frisou o empenho da gestão em realizar uma 
administração comprometida. “Nosso desafio é 
conduzir o Clube conforme os anseios da maioria 
do Quadro Social, sem perder de vista o controle 
de gastos, mas mantendo o equilíbrio entre 
despesa e receita, imprescindível em qualquer 
gestão responsável”, disse.  

 
Em seu parecer, a comissão recomendou a 

aprovação do relatório na íntegra e fez algumas 
recomendações, como a importância de estruturar 
um Planejamento Estratégico de médio prazo 
para o Clube e a definição de um novo Plano 
Diretor do ICB, que  deverá ser realizado após 
aprovação do Planejamento Estratégico. 

Conselho Deliberativo aprova Relatório de Atividades 
referente ao Primeiro Semestre de 2016

Na ocasião, o Conselho Deliberativo 
também apreciou e aprovou as atualizações 
dos regulamentos dos Projetos Esportivos e 
do Contribuinte Temporário Atletas, que estão 
disponíveis na Área Restrita do site do Iate. O 
Presidente do Conselho, Rudi Finger, analisou o 
resultado da reunião. “As comissões responsáveis 
pelas atualizações dos regulamentos trabalharam 
com afinco para que esses normativos refletissem 
as necessidades atuais do Iate. A comissão que 
analisou o Relatório de Atividades foi igualmente 
proativa, buscando junto aos diversos setores do 
Clube informações adicionais para enriquecer a 
construção do parecer aprovado”, finalizou. 

CONSELHO
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GESTÃO

Iatistas ganham novo Espaço da Sinuca 
totalmente reformulado

O 
novo Espaço da Sinuca do Iate foi 
inaugurado em julho, em um evento 
bastante prestigiado pelos Sócios do 

Clube. O novo salão oferece aos Associados um 
dos melhores espaços de lazer para a prática da 
sinuca do Brasil. 

Segundo o Comodoro Edison Garcia, o novo 
espaço vai unir a Família Iatista num ambiente 
saudável de prática de esporte, confraternização 
e amizade. “Agradeço a todos que abraçaram esse 
projeto de retomar uma administração do Iate 
voltada para o Sócio, com o aprimoramento não 
só da gestão, como da recomposição ambiental 
e também da remodelação de nossos prédios e 
edifícios”, disse na ocasião.

O evento contou com as presenças do 
Comodoro Edison Garcia, do Presidente do 
Conselho Deliberativo, Rudi Finger, do 1º Vice-
comodoro, Gilson Luz, do 2º Vice-comodoro, 
Francisco Zenor, do Vice-diretor de Sinuca, 
Moisés do Espírito Santo Júnior, do Presidente 
da Federação de Sinuca do DF, Fernando José F. 
da Silva, do Secretário de Estado de Mobilidade, 
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GESTÃO

Marcos Alencar Dantas, e de diversos diretores e 
conselheiros do Iate. No evento, os campeões da 
modalidade Walter Silva e Robson Alves fizeram 
demonstrações.

Localizado no Espaço Poliesportivo Sul, o 
moderno empreendimento é resultado de um 
investimento de R$ 758 mil. “O novo espaço faz 
parte das ações de manutenção e adequação 
do nosso ambiente físico para melhor atender 
a Família Iatista. Todo o serviço foi realizado 
por mão-de-obra própria do Clube e material 
licitado por menor preço, o que tornou possível 
uma considerável redução no custo por metro 
quadrado construído. Construímos o mais belo e 
bem estruturado salão de sinuca da região, com 
adequado projeto de iluminação e inclusive com 
a renovação das mesas”, comentou o Comodoro. 

O novo Espaço possui área construída de 
389,06m2, o que equivale a uma ampliação de 
25,5% em relação ao prédio antigo. O projeto 
foi desenvolvido pelo arquiteto Tony Malheiros, 
Sócio do Iate, de forma harmônica com o Espaço 
Poliesportivo Sul e para melhor atender às 
necessidades dos Sócios. A obra foi realizada 
sem a remoção de árvores. Do antigo prédio 
foram aproveitados parte do piso existente e 
alguns pilares. Além disso, o novo Prédio da 
Sinuca conta com sistema de iluminação em LED, 
o que gera uma redução de 57,3% no consumo 
de energia.

“Aliado ao excelente espaço, temos 
mesas de primeira linha e os panos onde são 
praticados os jogos são importados da Europa, 
proporcionando alto rendimento dos jogadores 
e domínio efetivo das jogadas”, disse o Vice-
diretor de Sinuca, Moisés Júnior. “Nossa intenção 
é usufruir plenamente desse maravilhoso espaço 
e realizar várias competições ao longo do ano. 
Hoje temos em torno de 60 praticantes efetivos 
de sinuca no Clube”, completou.

O espaço funciona de terça à sexta-feira, 
das 14h às 22h, e aos sábados, domingos e 
feriados, das 9h às 17h.
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N
o dia 03 de setembro, cerca de 4 
mil pessoas foram agraciadas com 
uma apresentação memorável da 
Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional 
Cláudio Santoro, ao pôr-do-sol, com 

uma deslumbrante vista do Lago Paranoá, no 
Iate Clube de Brasília. Esta foi a segunda edição 
do evento solidário Iate in Concert, que agora 
compõe a agenda cultural do Clube e já é um dos 
mais aguardados de Brasília.

As tradicionais músicas clássicas e as 
trilhas sonoras que embalaram o cinema foram 
apresentadas no evento, sob a regência do 
maestro Claudio Cohen. O vasto repertório 
encantou a plateia e incluiu sucessos como os 
temas de Star Wars, Piratas do Caribe, Harry 
Potter e Missão Impossível, e obras clássicas 
como Bolero, de Maurice Ravel, e Nessun Dorma, 
de Giacomo Puccini. O espetáculo contou ainda 

CAPA

a participação especial da soprano Della Henry e 
do tenor Jean Nardotto, que foram aplaudidos de 
pé após interpretarem canções dos conhecidos 
musicais da Broadway, Cats, Les Miserables e 
Fantasma da Ópera.

“O Iate Clube, desde a sua fundação, sempre 
priorizou a realização de eventos culturais de 
qualidade. Neste espírito, promovemos a segunda 
edição do Iate in Concert, evento que alia música 
clássica ao espírito solidário”, disse o Comodoro 
do Iate, Edison Garcia. O evento foi beneficente, 
já que para adquirir o ingresso era necessário 
doar 2kg de alimentos não-perecíveis. Foram 
arrecadadas mais de 5 toneladas de alimentos 
que serão encaminhados ao Governo do Distrito 
Federal, por meio do Banco de Alimentos da 
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal 
(Ceasa) e depois distribuídos para organizações 
assistenciais cadastradas. Além disso, o Iate doou 

Segunda edição do Iate in Concert arrecada 
mais de 5t de alimentos
Iate Clube de Brasília proporcionou uma experiência cultural inesquecível às margens do Lago Paranoá
a cerca de 4 mil pessoas

por Simone Azevedo
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30 estantes para partituras para a Orquestra, em 
reconhecimento ao belo trabalho desempenhado 
na promoção e desenvolvimento da música 
clássica no Distrito Federal.

Segundo o Diretor Cultural, Carlos Santiago, 
que também é maestro e já regeu a Banda do 
Corpo de Bombeiros, o objetivo do evento foi 
aproximar o público da linguagem musical que 
se apresenta em salas de concerto. “É muito 
gratificante para o Iate ter recebido novamente um 
evento dessa magnitude. A Orquestra Sinfônica 
do Teatro Nacional sempre proporciona grandes e 
emocionantes espetáculos. Este ano repetimos o 
grande sucesso de 2015 e oferecemos ao público 
mais uma impecável apresentação de música 
clássica e temas clássicos de cinema”, disse.

O evento contou com o patrocínio platinum 
do Banco de Brasília (BRB), ouro da Thomas 
Jefferson e prata da Vale Shop, e foi prestigiado 
pelo governador Rodrigo Rollemberg, que 
estava acompanhado da primeira-dama, e 
demais autoridades do governo e do Clube, 
como representantes da Comodoria, Diretores e 
Conselheiros.

CAPA



16

CAPA



17

CAPA



18

CAPA



19

CAPA



20

O BRB está comemorando 50 anos de vida. 
50 anos fazendo parte da sua vida, até agora, e daqui para frente, 
escrevendo a cada dia mais um capítulo da nossa história.

BRB +50. 
A NOSSA HISTÓRIA 
É A SUA.

TRADICIONAL PORQUE 
FAZ PARTE DA SUA HISTÓRIA.
MODERNO PARA CONTINUAR
AO SEU LADO.

www.brb.com.br
BRB Telebanco 61 3322 1515 Ouvidoria 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161 SAC/Ouvidoria PcD 0800 648 6162 Faz tudo por você
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Os atletas Iatistas sagraram-se Bi-
campeões Mundiais por antecipação, após 
vencerem as seis regatas realizadas dentre 
as sete programadas, superando outras 19 
embarcações de várias nacionalidades. Com 
ventos soprando entre 10 a 12 nós e uma 
velejada segura e firme, eles foram ganhando 
todas as regatas disputadas. Essas vitórias 
em série tornam-se mais expressivas já que as 
regras da Classe obrigam a troca de barcos a 
cada regata, ou seja, um barco diferente para 
cada disputa. Segundo a Diretoria de Esportes 
Náuticos do Iate, essa notável conquista enche 
de orgulho o Clube e os parceiros CBVela e 
FNB.

Segundo Felipe Rondina, além de divertidas, 
as regatas deram a oportunidade de competir 
novamente com amigos do Optimist. “Ganhar 
invicto e por antecipação foi sensacional. 
Estivemos em São Paulo para fazer treinamentos 
intensivos e fomos recompensados. É a 
consagração de toda uma vida de dedicação 
à esse esporte. Quero agradecer a dedicação 
dos meu proeiros Thomas e Christian, que 
foram perfeitos em todas regatas”, disse.

Os velejadores do ICB, Felipe Rondina 
e Christian Shaw, acompanhados 
por Thomas Sylvestre (YCSA-SP), 
conquistaram o Bi-campeonato 
Mundial Júnior da Classe Lightning. O 
torneio foi realizado na última semana 
de julho, no Yacht Club de Salinas, no 
Equador.

Atletas Iatistas conquistam Bi-campeonato 
Mundial da Classe Lightning

por Simone Azevedo
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Campeonato Sul-Americano da Classe Star reúne 
maiores atletas do mundo no Iate Clube de Brasília

D
e 27 a 31 de julho, as águas do Lago Paranoá 
foram cenário de um dos maiores eventos 
mundiais da Vela, o Campeonato Sul-

Americano da Classe Star. O torneio é considerado 
um dos mais importantes para a Classe no Brasil, 
reunindo os maiores velejadores do País e do 
exterior na disputa pelo título. O evento é realizado 
desde 1952 e o Brasil figura como maior campeão 
em número de títulos, tendo conquistado, agora, 
com a vitória de Lars Grael e Samuel Gonçalves, 
29 edições, seguido pelos Estados Unidos, com 
oito edições, Argentina, com seis, Alemanha, com 
duas e a Suíça, com uma.

“Atualmente a Classe Star é uma das mais 
aclamadas e importantes da Vela. Podemos 
chamá-la de a Fórmula 1 das águas. Os maiores 
velejadores do Brasil e do mundo velejam de Star 
ou ainda sonham em velejar na Classe e receber 
esse campeonato de altíssimo nível aqui em 
nosso Clube é uma grande honra e uma enorme 
responsabilidade”, afirmou Flávio Pimentel, 
Diretor de Esportes Náuticos do Iate.

Diversas autoridades compareceram ao 
evento de abertura da competição, realizado no 
dia 27 de julho. Além dos representantes do Iate 
Clube de Brasília, compostos por membros da 
Comodoria, Conselho Deliberativo e diretores, 
estavam presentes o Comandante de Mar e 
Guerra do Grupamento de Fuzileiros Navais, 
Marco Aurélio Breno Cresto, o Diretor da Lei de 

Fomento ao Desporto do Ministério dos Esportes, 
José Cândido Muricy, o Secretário Nacional de 
Esporte de Alto Rendimento do Ministério dos 
Esportes, Luiz Lima, o Diretor de Excelência 
Esportiva do Ministério dos Esportes, Paulo 
Eduardo Rocoe Bicalho, o Secretário Nacional 
da Agência Brasileira de Controle de Dopagem, 
Rogério Sampaio, a Secretária Adjunta de 
Esporte e Lazer do Distrito Federal, Leila Barros, 

por Simone Azevedo



24

e o Presidente da Federação Náutica de Brasília, 
Maurício Carneiro Albuquerque.

O Comodoro do ICB, Edison Garcia, recebeu 
os convidados, desejou bons ventos aos atletas 
e ressaltou que o Iatismo é uma das grandes 
vocações do Clube desde sua fundação, inclusive 
pela história que vem desenvolvendo na formação 
de atletas. “Queremos cada vez mais apoiar esse 
esporte no Iate. Temos vários outros esportes 
que se desenvolvem, formando atletas, pessoas 
que estão representando o Clube fora em suas 
modalidades, mas temos carinho especial pelo 
Iatismo, não só pelo o que ele representa para 
o Clube, mas também para o esporte nacional”, 
disse.

O atleta Lars Grael, grande vencedor da 
competição, iniciou sua carreira na Vela no ICB 
e também falou aos convidados. “O Iate Clube 
de Brasília, desde a sua fundação, produz Vela 
e eventos de alto nível da modalidade, inclusive 
sediou a primeira competição internacional, em 
1962. Se o Brasil oferece um bom quadro de 
medalhas hoje, muito se deve a todo esforço feito 
pela modalidade da Vela”, exaltou.

O Campeonato - O evento contou com a 
participação de velejadores renomados como 

Lars Grael (Campeão Mundial da Classe Star 
em 2015, bronze nos Jogos Olímpicos de 1988 e 
1996, e Campeão Sul-Americano em 2005, 2008, 
2011, 2014 e 2016), Reinaldo Conrad (bronze no 
Jogos Olímpicos de 1968 e 1976), Marcelo Fuchs 
(Vice-Campeão Mundial da Classe Star em 2015 
e Campeão Sul-Americano em 2012 e 2013), 
Alessandro Pascolato (Campeão Sul-Americano 
em 2010 e 2012), Alexandre Paradeda (Campeão 
Mundial da Classe Snipe), além de tripulações do 
Iate Clube, de Clubes co-irmãos de Brasília e de 
países da Argentina, Holanda e Itália.

No encerramento, dia 31, foram realizadas 
as oito regatas programadas devido às ótimas 

NÁUTICA
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CLASSIFICAÇÃO GERAL
1º lugar Lars Grael e Samuel Gonçalves ICB-DF/ICRJ
2º lugar Marcelo Fuchs e Ronald Seifert YCSA-SP
3º lugar Alexandre Paradeda e Arthur Lopes CDJ-RS

CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA MASTER
1º lugar Lars Grael e Samuel Gonçalves ICB-DF/ICRJ
2º lugar Marcelo Fuchs e Ronald Seifert YCSA-SP
3º lugar Admar Gonzaga e Alexandre Freitas ICB-DF

CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA GRAND MASTER
1º lugar Guilherme Raulino e Alexandre Kronenberger ICB-DF
2º lugar Rommel Castro e Sebastião Gonzales ICB-DF

CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA EXALTED GRAND MASTER
1º lugar Alessandro Pascolato e Henry Boening ICRJ
2º lugar Reinaldo Conrad e Ubiratan Matos YCSA-SP

CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA BLACK STAR
1º lugar Felipe Meira e Juliano Camargo ICB-DF
2º lugar Haico de Boer Thomas Allart Holanda
3º lugar Flávio Pimentel e Fabricio Saramago ICB-DF

condições de vento. O sócio honorário Lars Grael 
e o seu proeiro Samuel Gonçalves conquistaram 
por antecipação o 1º lugar. Participaram da 
competição 50 atletas em 25 barcos, inclusive 
com vários Sócios representando o Clube.

O Sul-Americano contou com o patrocínio 
do Banco de Brasília (BRB), da AMBEV, com 
a cerveja Stella Artois, além do apoio da 
Confederação Brasileira de Vela e da Federação 
Náutica de Brasília. Confira o resultado completo 
deste relevante evento no site do Iate (www.
iateclubedebrasilia.com.br/nautica)

NÁUTICA

patrocínio: apoio:
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Regata Comodoro movimenta 
as águas do Lago Paranoá

A 
tradicional Regata Comodoro 
foi realizada nos dias 25 e 26 
de junho, em homenagem à 

Comodoria e demais integrantes do 
Conselho Diretor do Iate Clube de 
Brasília. 

No primeiro dia, sábado, cerca de 50 
embarcações participaram da Regata de 
Monotipos. Já no domingo, um verdadeiro 
espetáculo de 40 veleiros cabinados 
coloriram o Lago Paranoá, inclusive com 
a participação de mais de 20 pranchas de 
Windsurf. “Foi um dia muito especial. Muitos 
barcos na água, céu aberto, ensolarado e 
com muito vento. O Iate Clube de Brasília 
foi brindado pelo Lago Paranoá com um 
dia perfeito para a prática da Vela”, exaltou 
o Comodoro Edison Garcia.

Uma novidade da edição deste ano foi 
a filmagem da regata por Drone, cujo vídeo 
está disponível no site do Iate, assim como 
o resultado completo da Regata. Basta 
acessar www.iateclubedebrasilia.com.br/
nautica.

Por Simone Azevedo
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O
s atletas mirins do futebol do Iate 
Clube de Brasília, categoria Sub09, 
conquistaram o lugar mais alto do 
pódio no Campeonato Brasileiro 
de Soccer Society, realizado de 

18 a 23 de julho, em Anápolis (GO). O time do 
Iate sagrou-se campeão invicto da Série Ouro, 
com uma extraordinária campanha de quatro 
vitórias e dois empates. Na decisão, a equipe 
do ICB venceu o Flamengo de Goiânia com 
placar de 4 x 2.

Este é o resultado mais expressivo 
conquistado pelos atletas dos Esportes 
Coletivos do Iate este ano, até momento. 
Segundo o coordenador técnico do 
Clube, Ricardo Suriel, cerca de 40 equipes 
participaram da competição. “O campeonato 
foi disputado em três chaves e conquistamos 
o primeiro lugar na Ouro, a mais importante da 
competição, que é de nível nacional”, disse. 

O torneio foi organizado pela Confederação 
Brasileira de Soccer Society e pela Federação 
Goiana de Futebol Sete Society, com a parceria 
da organização do GO Cup, campeonato 
mundial da categoria. Suriel conta que vários 
atletas da equipe do Iate se destacaram e foram 
convidados para participar do Campeonato 
Goiano, a partir do mês de agosto. “Além dos 
atletas envolvidos, quero agradecer os pais e 
responsáveis pelo comprometimento, já que 
fizeram o sacrificio de ir e voltar de Anápolis em 
todos os dias do Campeonato. Todo esforço foi 

FUTEBOL

EQUIPE SUB09 DO IATE É CAMPEÃ DO 
BRASILEIRO DE SOCCER SOCIETY

recompensado com a conquista do título! Não 
podemos deixar de agradecer também o apoio e 
empenho dos diretores de Esportes Coletivos e 
de Futebol”, completou.

No mesmo torneio, o atleta do Iate Mateus 
Junio foi eleito o artilheiro da Competição, com 16 
gols, e Athur Ribeiro Barbosa, foi eleito o goleiro 
menos vazado. O Iate esteve representado no 
campeonato pela Comissão Técnica, formada 
pelos pais Rossano Araújo e Diogo Fagundes 
Pessoa e pelo coordenador técnico da equipe do 
futebol do Iate, Ricardo Suriel.

por Simone Azevedo
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D
e 4 a 8 de julho, o Iate Clube recebeu a 
Clínica de Atletas de um dos maiores times 
de futebol do mundo, o espanhol Real 

Madrid, atual campeão da Champions League. 
Foram treinadas 208 crianças e jovens, com 
idade entre 5 e 17 anos.

O objetivo, segundo o Diretor de Esportes 
Coletivos, Quinho Rossi, foi proporcionar aos 
participantes uma experiência diferenciada e 
oportunidade única de melhorar as habilidades 
jogando futebol ao mesmo tempo receber uma 
educação sobre valores. “Conviver por meio 
do esporte ajuda crianças e adolescentes a se 
desenvolverem individualmente e socialmente 
em um ambiente educacional e lúdico”, disse. 

A Clínica foi liderada por treinadores da 
Fundação Real Madrid, que combinaram treino 
em equipe com um acompanhamento individual, 
utilizando metodologia específica do time, que 
permite uma análise completa da evolução das 

crianças. 

O encerramento das atividades foi 
realizado no dia 8 de julho, no campo 

principal de futebol do Iate Clube, 
em uma concorrida cerimônia na 
qual as crianças que participaram 
da Clínica receberam, das mãos 
do jogador Sávio, seus diplomas e 
uma bola oficial do time merengue. 
O evento contou com as presenças 
do Comodoro Edison Garcia, do 1º 
Vice-comodoro, Gilson Luz, do 2º 

Vice-comodoro, Francisco Zenor, do 
Presidente do Conselho Deliberativo, 

Rudi Finger, do Diretor de Esportes 
Coletivos, Quinho Rossi, do representante 

do Real Madri, José Loureiro, e do Assessor 
Especial da Presidência da República, Rodrigo 
Rocha Loures. 

O Comodoro Edison Garcia, na cerimônia, 
agradeceu aos inúmeros pais presentes pela 
confiança depositada no Clube para a realização 
do grandioso treinamento e às crianças que 
abraçaram a oportunidade de aprender com 
um dos maiores times do mundo. “Estamos 
muito satisfeitos com o trabalho que aqui foi 
desenvolvido e quero também agradecer ao 
Real Madrid, que escolheu o Iate como clube 
referência no Distrito Federal para a realização 
de sua clínica”, disse Edison Garcia.

FUTEBOL

Iate sediou a primeira etapa da Clínica de 
Atletas do Real Madrid no Brasil

Por Simone Azevedo
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Na mesma ocasião, representante do Real 
Madrid, José Loureiro, elogiou a parceria e a 
impecável estrutura oferecida pelo Iate. Ele 
contou que os valores arrecadados com a venda 
de produtos esportivos do time no Clube foi 
fundamental para a realização de uma Clínica 
Social, que atendeu cerca de 200 crianças 
carentes da região, após o evento no Iate.

Os dois alunos da Clínica selecionados 
pelos técnicos do Real Madrid como destaque 
durante o curso foram anunciados na cerimônia e 
ganharam como presente uma viagem à Espanha 
para participarem de um treinamento na sede 
do time merengue, em 2017. São eles: Tadeu Leal 
Galvão Navarro e Melo, de 10 anos, e Marcelo 
Cauã de Aguiar Alves, de 13 anos.
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P
aisagens de encher os olhos e de tirar 
o fôlego a partir de uma simples olhada 
pela janela. Essa é a sensação de quem 
viaja para conhecer a deslumbrante Costa 

Amalfitana, região ao sul da Itália de rica beleza, 
alta gastronomia e com charmosas construções 
erguidas sobre encostas montanhosas que se 
debruçam sobre as águas de azul intenso do 
Tirreno, braço do Mar Mediterrâneo.

Um alerta inicial: percorrer a Costiera 
Amalfitana pode surpreender até o coração menos 
romântico. Quando perceber, você se flagrará 
suspirando diante de cenários bucólicos que se 
tornarão inesquecíveis, sentindo-se pronto para 
se apaixonar e perder-se em meio a vinho e ao 
tradicional prosciutto em ruas centenárias da Idade 
Média.

Pequeníssimas cidades compõem a Costa 
Amalfitana, todas construídas entre e sobre 
montanhas à beira mar, no Estado italiano da 
Campania. A maior delas é Amalfi, que deu nome 
à região, e a mais famosa é a badalada Positano, 
cenário de inúmeros filmes e obras de arte. 

 
A visita à Costa pode ser feita o ano todo. Em 

julho, no entanto, o calor é escaldante e, no início 
do ano, o frio se faz notar por gélidos e fortes 

ROTEIRO

Nel cuore della Costiera 
Amalfitana!

Por Fernanda Loureiro
Jornalista convidada

Toda a beleza de Amalfi

ventos por conta da proximidade com o mar, 
podendo o visitante se deparar com muitos lugares 
fechados. A sugestão é viajar entre abril e junho 
e de setembro a novembro, quando a temperatura 
gira ente amenos 14 a 19 graus, perfeitos para a 
caminhada entre as cidades.

No verão, a chegada pode ser pelo mar 
(as embarcações mais famosas são as da rede 
Caremar), mas a melhor pedida é ir de carro. A 
experiência de dirigir pelas ótimas estradas da 
conhecida “Statale 163”, subindo colinas por túneis 
encravados nas montanhas e sentindo no rosto o ar 

Restaurantes debruçados sobre o mar de Praiano 
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O parreiral vertical de Mariza Cuomo, em Furore

fresco do Mediterrâneo, já é puro prazer. Para quem 
sai de Roma, o melhor caminho é pela Napoli-
Salerno até Vietri sul Mare, rumo à Statale 163.

Ao alugar o carro, nunca esqueça de 
mencionar seu destino e não ache ruim se te 
entregarem um veículo um pouco danificado. As 
cidades amalfitanas foram construídas ao redor das 
montanhas. Logo, as pistas que as interligam são 
extremamente sinuosas, tornando os arranhões nas 
portas quase sempre inevitáveis.

Em alguns trechos, de tão estreitas, as pistas 
só permitem a passagem de um carro por vez. 
Para fugir dos xingamentos em italiano, deixe de 
lado as minivans e utilitários e opte pelos Minis 
ou Cinquecentos. Para se sentir “local”, aposte na 
Vespa ou numa moto Scooter.

Importante também é escolher bem a sua base, 
ou seja, em qual dos cenários da Costa se hospedar. 
As cidades não são distantes uma da outra, mas o 
acesso a todas é difícil, não há lugar para estacionar 
e, com isso, você vai desejar estar  o mais central 
possível. Boa dica é alugar uma casinha branca 
em Praiano ou reservar uma pousada em Positano, 
perfeitas para se deslocar facilmente às belíssimas 
Praiano, Amalfi, Minori, Maiori, Furori e Ravelo.

Praiano, sol e mar - Na tranquila Praiano, a vista 
das montanhas é de emocionar e o “slow food” 
é a lei! Invista horas conhecendo os pequenos 
restaurantes onde os donos agem como se fossem 
seu amigo de infância e te oferecem o “Lemoncello”, 
licor típico da região feito com limão siciliano, 
colhido das plantações que circundam os bistrôs.

Conhecida por ter sido o refúgio de descanso 
do argentino Maradona quando jogava na Italia, 
Praiano foi presenteada com as menores e mais 

bonitas praias da Costa. O mar é sempre frio e 
as praias são formadas de pedrinhas, mas o azul 
intenso das águas compensa quem esperava 
encontrar areia fofinha no balneário para estender 
a canga.

Apesar de encravada entre imensos paredões 
rochosos, só em Praiano as praias são iluminadas 
até o entardecer, recebendo os últimos raios de sol. 
É o caso das perfeitas “Marina di Praia” e “Gavitella”, 
para onde os europeus fogem para tomar sol nas 
montanhas durante o verão.

ROTEIRO

A vida passa devagar em Ravello
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Obrigatório é perder-se à tarde nas lojinhas 
de cerâmica tipicamente amalfitana e não deixe de 
abrir uma conta no mercadinho pelo tempo que 
se hospedar na cidade. Você vai se supreender 
com pão e burrata fresquinha entregues na porta  
com um bilhetinho desejando o melhor dos dias. 
Inesquecível!

Ravello, cultura noite e dia - Ravello é um 
espetáculo, sendo a mais musical de toda a Costa. 
De população 70% idosa e preservando marcas da 
Idade Média, o programa local é se sentar na praça 
e observar o tempo passar. Vielas minúsculas te 
convidam para um passeio a pé em meio a casas 
centenárias até os famosos jardins verticais da Villa 
Rufolo e Villa Cimbrone, com vistas impressionantes.

Os jardins medievais se misturam com teatros 
a céu aberto e anfiteatros como o desenhado por 
Oscar Niemeyer. Em 1999, nosso famoso arquiteto 
deu de presente à Prefeitura de Ravello o que ele 
acreditava que seria o último dos seus projetos. 
O teatro em forma de concha acústica ganhou 
informalmente o nome de “The last Inspiration” 
e sua fachada espelhada multiplica o efeito 
cinematográfico de um terraço debruçado sobre o 
infinito.

Em dias ensolarados, é possível assistir 
talentos europeus apresentando óperas de Wagner 
a céu aberto e a cidade é palco para o Festival 
Internacional de Música no verão. Por conta do 
presente de Niemeyer, se um morador souber que 
você é brasileiro, corre o risco de ganhar um mimo, 
um sorriso ou um beijo.

Medieval Amalfi - Amalfi é a maior entre as 
pequenas cidades da “Costiera Amalfitana”. O 
impressiona são os piers repletos de imponentes 
veleiros e embarcações que parecem ter sido 
estrategicamente colocados no mar só para 
encantar a quem chega.

A cidade se formou em torno de um antigo 
e importante porto para o intercâmbio entre o 
Império Bizantino e o Egito na Idade Média, que 
teve intenso movimento náutico até o ano de 
1130. A visita é obrigatória para velejadores, que, 

ROTEIRO

Positano

As estradas sinuosas da Costa Amalfitana 
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como eu, se impressionarão ao conhecer a história 
das Tábuas Amalfitanas – antigo código de leis 
marítimas que regeu as navegações na Itália em 
todo o período medieval.

No coração de Amalfi está a catedral da Piazza 
Duomo, de frente para pequenas ruas repletas de 
cafés, lojas de artesanato, cerâmica e doces típicos 
da região. O objetivo é se perder nesse labirinto de 
beleza, passando por escadarias floridas e casinhas 
encrustadas em precipícios, roteiro obrigatório 
para os fãs de náutica e história.

Inesquecível e glamourosa Positano - A 
tranquilidade da Costa de repente sai de cena e 
dá lugar a badalados restaurantes e bistrôs à beira 
mar quando se chega a Positano. Com belíssimas 
ruas de pedra sempre cheias de gente, o balneário 
é o burburinho das celebridades e milionários entre 
julho e agosto, todos ávidos por compartilhar o 
glamour que é estar no canto mais privilegiado da 
costa sul italiana.

O vai e vem das scooters, no entanto, não retira 
o charme da cidade construída sobre penhascos, 
na mágica divisa entre céu e mar. É o sonho dos 
casais em lua de mel e, certamente, o destino 
mais procurado, onde estão as pousadas mais 
charmosas – e também as mais caras – de toda a 
Costa.

Não se espante se, entre uma garfada e outra 
do vôngole amalfitano (prato típico da região a 
base de frutos do mar), todos se levantarem para 

ver o vestido da noiva passar, tradição já de tantos 
anos. Positano tem igrejas lindíssimas no topo 
das encostas e é sonho de muita noiva chegar ao 
altar depois de caminhar sob aplausos pelas ruas 
de pedra e à frente do cortejo de madrinhas e 
convidados.

Quando o assunto é Positano, a melhor 
sugestão, de fato, é não dar dica nenhuma. Gostoso 
mesmo é deixar se perder na vila, pois cada 
lugar percorrido dá ao visitante uma experiência 
diferente. Tome um sorvete demorado, pare para um 
mergulho na bela Praia de “Fornillo” e se presenteie 
com um pôr do sol arrasador, que te desafia a não 
pensar em largar tudo para viver para sempre em 
Positano.  

Furore, tesouro escondido - Se for amante de 
vinho, não permita que o difícil acesso às altíssimas 
encostas o impeçam de conhecer a linda e 
minúscula Furore. É lá que está a vinícola de Marisa 
Cuomo, mulher fantástica que só desejava mudar a 
história da família, mas acabou por produzir o vinho 
mais conhecido e desejado da região.

Os integrantes da família Cuomo apresentam 
com orgulho a história da vinícola verticalizada, 
onde boas parte da produçao ainda é armazenada 
nos tradicionais barris de carvalho dentro das 
montanhas . Ao final do passeio, não deixe de 
provar o premiadíssimo “Fiorduva” e o saboroso 
“Costa D´Amalfi Furore Rosso”, vinho que tem 
apresentado ao mundo o nome da cidade. 

ROTEIRO

Aposte no charme da vespa para percorrer a Costa

Vista da marina de Praiano, a partir de uma olhada pela janela
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LONGE DO FOGO
por Simone Azevedo

Comidas feitas a partir de ingredientes crus ou servidas frias são elegantes, além de opções leves e 
refrescantes para os dias quentes e secos

A
tenção aos detalhes, cortes precisos e 
ingredientes de muita qualidade são 
imprescindíveis para o preparo de pratos 
que são consumidos frios ou elaborados 

a partir de alimentos crus, como carpaccio, 
steak tartare, ostras e ceviche, iguarias que são 
tradicionalmente muito apreciadas em diversas 
culturas e que caíram no gosto dos brasileiros.

A comida japonesa, que apresenta nos 
clássicos sushi e sashimi o uso de peixe cru, tem 
uma legião de admiradores no Brasil e pode ser 
encontrada em inúmeras temakerias, rodízios 
de comida japonesa, restaurantes finos e até 
mesmo em churrascarias. Atualmente, é inclusive 
referência em termo de alimentação saudável e 
saborosa. Com tamanha aceitação e sucesso, é 
difícil imaginar que até meados da década de 90 
a culinária japonesa ainda era pouco difundida 
no Brasil, mesmo que o surgimento dos primeiros 
restaurantes desse tipo no país remonte os anos 
30, em São Paulo.

O sushi surgiu no século IV a.C, a partir da 
necessidade que o povo asiático tinha de conservar 
o peixe cru. Nessa época, o arroz cozido era 
usado para manter o peixe salgado por meio da 
fermentação. O peixe era enrolado no arroz e depois 
de alguns meses, o arroz era descartado e apenas o 
peixe consumido. A evolução natural dessa técnica 
resultou na criação do sushi, hoje servido em versões 
diferenciadas, que podem levar, por exemplo, cream 
cheese, pepino e frutas, além do peixe, arroz e alga 
no preparo. Já o sashimi consiste em peixes ou 
frutos do mar muito frescos, fatiados em pequenos 
pedaços e servidos com molho à parte, usualmente 
shoyu, e com pasta de wasabi. 

A qualidade dos pratos servidos no restaurante 
Kojima é garantida pelo cuidado tomado desde 
a compra do peixe. Segundo o chef Alexandre 
Faeirstein, o restaurante recebe peixe fresco quase 
diariamente. O salmão vem do Chile e o atum de 
demais espécies, do Espírito Santo e de Natal. “O 
peixe utilizado para o consumo cru é tratado de 
forma diferente, desde a pesca, para que as fibras 
da carne não sejam rompidas, até o tratamento e 
conservação”, explicou. Para o manuseio também 
são tomados cuidados como manter o peixe 
resfriado, à temperatura de 2°C, e em ambiente frio. 
No restaurante, são utilizados salmão, atum, robalo 
e anchova negra, este conhecido como a picanha 
do mar, que tem grande procura pelo público 
brasiliense, além de polvo, camarão e kani.

GOURMET

Ceviche  Taypá
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O Kojima apresenta amplo cardápio, que 
inclui pratos quentes, contemporâneos, e uma 
grande variedade de sushis, sashimis e criações 
especiais da casa, como o Shakemaki de camarão 
maçaricado, um dos maiores sucessos de venda. 
“Os maçaricados são os mais pedidos. Não é 
tradicional, mas atende bem o paladar ocidental”, 
disse Alexandre.

Ceviche - De origem peruana, o ceviche se 
baseia em um peixe ou fruto do mar marinado em 
suco de limão e outros ingredientes. Um importante 
elemento da preparação do ceviche é o “leche de 
tigre”, uma espécie de molho feito com o peixe 
marinado. O nome “leite” se deve à de cor branca e 
o “tigre” ao fato desse caldo ser usado no Peru para 
curar ressacas e para dar força a quem o ingere.

 
Segundo o chef Marco Espinoza, que comanda 

a cozinha do Taypá, para o preparo do ceviche 
são utilizados peixes diversos como atum, salmão, 
peixes brancos, além de polvo, camarão, lula. “O 

ceviche também pode ser feito com lagosta, por 
exemplo”, disse. No menu do restaurante são 
oferecidas seis opções da iguaria, sendo o carro-
chefe da casa o Ceviche Clássico (veja receita 
nesta matéria), o mais famoso e tradicional. “Uma 
boa opção que o restaurante oferece é o Ceviche 
Taypá, em que o cliente opta por três sugestões de 
ceviches que chegam à mesa em porções menores. 
Assim, é possível degustar três sabores”, explicou 
Espinoza. Para acompanhar, o ceviche harmoniza 
perfeitamente com Pisco Sour, bebida alcoólica 
típica do Peru.

Carpaccio - Uma das mais importantes e 
respeitadas do mundo, a culinária italiana tem grande 
tradição e importância na cultura de seu povo. Os 
famosos antepastos possuem papel de destaque, 
e com o tempo ganharam as mesas de todo o 
mundo pela interessante combinação de sabores. 
O carpaccio é um bom exemplo. Preparado com 
fatias bem fininhas de carne crua, tradicionalmente 
bovina, é temperado com sumo de limão e azeite e 
servido geralmente com lâminas de queijo italiano. 

O carpaccio foi criado na década de 50 pelo 
restauranteur Giuseppe Cipriani, dono do Harry’s 
Bar, de Veneza, e batizado em homenagem ao pintor 
renascentista Vittore Carpaccio, que usava a cor 
vermelha em suas pinturas, característica marcante 
também do prato. É um antepasto cheio de sabor 
e, em geral, servido em baixas temperaturas, pois a 
carne chega crua à mesa. Depois de ter conquistado 
a Europa, o antepasto chegou ao Brasil na década 
de 70 e conquistou, além do público brasileiro, 
os chefs de cozinha, com a técnica de fazer finas 
lâminas com os alimentos.

Hoje, em vários restaurantes do país, os chefs 
usam a criatividade para criar novas receitas, com 
sabores diferenciados. É o caso do restaurante 
Nebbiolo, que traz no cardápio o Carpaccio de 
Lombo de Bacalhau à Catalã. Segundo o chef 
Fabiano Carvalho, o prato é feito a partir do 
lombo do bacalhau, considerada a parte mais 
nobre do peixe. “Nosso carpaccio é preparado 
com bacalhau do Porto importado, fresco e 
dessalgado. Aqui no restaurante ele passa por 
um processo de congelamento e depois é seco e 
reidratado, justamente para dar uma consistência 
leve”, explicou. O molho Catalã, que costuma ser 
mais pastoso, neste caso não é servido muito 
homogêneo, mas com pedaços de cebola roxa, 
para suavizar. “Não usamos o creme de leite, que é 
substituído por castanha, uma oleaginosa que vai 
trazer uma crocrância ao prato”, disse Fabiano, que 
explicou ainda que o prato não passa por nenhum 
processo de cocção é e servido acompanhado 
por torradas feitas na casa. O chef caracteriza 
o antepasto como extremamente refrescante e 
suave, perfeito para ser servido acompanhado de 
espumante, vinho branco ou rosé.

GOURMET

Sushi
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CEVICHE CLÁSSICO

Ingredientes:

600g de Peixe cortado em cubos
300g de cebola em corte juliana
400ml de suco de limão
40g de pimenta dedo de moça – em corte brunoise
100ml de leite de tigre
40g de coentro
20g de gengibre
3 dentes de alho
200g de milho crocante
200g de batata doce cozida
4 folhas de alface
Sal e pimenta à gosto

O chef Marco Espinoza, do Taypá é, atualmente, um dos 
expoentes da nova gastronomia andina ao fundir a cozinha 
contemporânea com elementos, produtos e temperos 
tipicamente peruanos com novas técnicas e inspirações da 
cozinha Nikkei – uma fusão da japonesa com a peruana. Ele 
abriu sua receita premiada e campeã de vendas do restaurante 
para os leitores da Revista do Iate, o Ceviche Clássico (rende 
quatro porções). Confira:

Modo de preparo:
Em um recipiente coloque o peixe. Em seguida, acrescente o sal, 
a pimenta e o alho. Mexa. Em seguida, adiciona a cebola, o leite 
de tigre e o suco de limão. Mexa. Por cima, adicione o gengibre 
e o coentro. Coloque em um prato frio a alface, como base, e o 
ceviche. Finalize com o milho e a batata doce.
 
Modo de preparo do leite de tigre: Bater, em um liquidificador, 
caldo de peixe, suco de limão, salsão, alho, gengibre e cebola. 
Coar e bater com coentro e pimenta dedo de moça (evite fazer 
soltar a cor do coentro e da pimenta). Mantenha-o gelado.

STEAK TARTARE

Quer tentar preparar um autêntico Steak Tartare em casa? Siga a 
receita abaixo, fornecida pelo chef Manoel Mendonça Pereira, do 
bistrô Le Vin. Lembre-se de manter a carne fria e servir fresco, 
assim que for preparado.

Misture todos os ingredientes em 
um bowl, preferencialmente em 
cima de gelo. Tempere com sal 
e pimenta a gosto. Use também 
tabasco e molho inglês na 
quantidade de sua preferência.

Ingredientes:

150g de carne
10g de Ketchup
10g de cebollete
10g de alcaparras
10g de pepino
5g de mostarda Dijon
10g de maionese

GOURMET

Steak Tartare - Uma das receitas mais clássicas 
e tradicionais da culinária francesa, o Steak Tartare 
é mais do que um prato, é uma técnica. O corte 
preciso do filé mignon com a ponta da faca é uma 
habilidade fundamental requerida do chef para 
retirar o melhor sabor da carne no preparo dessa 
iguaria. No bistrô Le Vin, o prato é feito com filé 
mignon, temperado ao estilo francês, com mostarda 
Dijon, ketchup, alcaparra, pepino, ciboulette, molho 
inglês, maionese preparada na casa, sal e pimenta. 
Segundo o chef Manoel Mendonça Pereira, o steak 
tartare deve ser apreciado fresco, na hora que é 
feito. “Preparamos o prato em um bowl gelado, 
para que a temperatura seja mantida e garantida 
a qualidade do prato, que é muito saboroso”, 
explicou. Segundo ele, esse é um dos pratos mais 
requisitados da unidade de São Paulo, com cerca 
de 50 a 60 pedidos ao dia. Em Brasília, já tem seu 
público cativo e excelente aceitação. A tradicional 
gema de ovo crua só é servida a pedido do cliente.

Além da carne vermelha, atualmente é possível 
encontrar versões do prato com peixes como 
o salmão e o atum. No cardápio do Le Vin há a 
opção do Tartare de Salmon, com preparo similar e 
acréscimo de suco de limão.

Carpaccio de Lombo de  Bacalhau
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Drink Me
C

om o tempo quente dessa época do ano 
em Brasília, nada melhor que aproveitar 
o clima com um bom drinque com os 
amigos ou com a cara metade. Em período 

de plena redescoberta e valorização no país, o 
coquetel tem sofrido significativas mudanças na 
elaboração e estética. A partir da mixologia, que 
é a arte de misturar bebidas, as grandes cidades 
estão repletas de opções de locais para degustar 
excelentes coquetéis, onde se procura harmonizar 
aroma e sabor, com uma linda apresentação, com 
diferentes técnicas e conceitos. A Revista do 
Iate foi a alguns dos bares e restaurantes mais 
descolados da capital e descobriu as bebidas que 
mais agradam ao público atualmente.

Em meio a pinheiros, grama verde e uma vista 
privilegiada do Clube de Golfe, o ambiente do 
Restaurante Oliver é convidativo para a degustação 
de drinques. Entre os mais pedidos da casa está 
o Gin Tônica, um drinque refrescante, aromático 
e sofisticado que apresenta muitas nuances: tem 
sabor de zimbru, alcaçuz, raiz de angélica, coentro, 
entre outros. “Este clássico é sensação nas baladas 
do momento, tem substituído a vodca por ser um 
destilado menos calórico, perfeito para o público 

Conheça os drinques 
que conquistaram o 
paladar dos brasilienses

Por Simone Azevedo

Gin Tônica
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fitness. Ideal para ser consumido em tardes quentes 
e festivas”, disse Rodrigo Freire, proprietário do 
restaurante. 

O clássico Cosmopolitan também tem grande 
saída na casa. Mais consumido pelo público 
feminino, geralmente em encontros com as amigas, 
é o drinque preferido da cantora Madonna e de 
Carrie Bradshaw, personagem da Sarah Jessica 
Parker no seriado norte-americano Sex and City. 
O Cosmopolitan é um drinque cítrico, feito com 
vodca, cramberry e cointreau. O drinque sensação 
da Itália, o Aperol Spritz, também se tornou um 
queridinho do público brasiliense, muito consumido 
no Oliver. Segundo Rodrigo, é um drinque de verão 
que invadiu as outras estações, por ser leve, com 
sutil amargor e muito refrescante. Consumido mais 
em tardes ensolaradas e happy hour!

    
Versão brasileira - O recém-inaugurado 

restaurante Nebbiolo apresenta uma carta especial 
de drinques, elaborada pelo mixologista Alex 
Miranda, considerado o melhor do Brasil, que veio 
do Rio de Janeiro especialmente para a criação 
dos drinques da casa. A estrela da carta é o Mule 
do Cerrado, uma versão abrasileirada do drinque 
Moscow Mule, um clássico da década de 50, feito 
à base de vodca com espuma de limão e gengibre. 
No Nebbiolo, o drinque leva um toque de pequi na 
espuma e vem servido em uma caneca de cobre, 
que ajuda a manter o frescor da bebida.

O Paranoá, feito à base de gim tônica, com 
grapefruit e limão siciliano, tem sido um dos drinques 
mais solicitados. “Existe na carta também uma outra 
variação dessa bebida, que leva hibiscos, uma flor 
que tem as mesmas propriedades do chá verde, 
com a vantagem de não ter cafeína. Além disso, é 
um drinque que brinca e aguça os sentidos, é uma 
bebida vermelha, que remete à ideia de algo doce, 
mas o hibisco tem um sabor cítrico inconfundível 
e surpreendente”, explicou Alex. O clássico Apple 
Martini é outra aposta do mixologista, por ser leve 
e refrescante. É feito com vodca, sour mix – uma 
bebida à base de limão feita na casa – e um toque 
concentrado de maçã verde.

Um drinque da casa foi criado para Michel 
Temer, levando em conta as preferências do 
presidente da República, saquê e lichia. “Gosto de 
identificar o perfil das pessoas para desenvolver um 
coquetel. A partir das preferências do presidente, 
acrescentamos um pouco de suco de limão e 
harmonizamos com manjericão. O drinque leva o 
nome Temer e é uma das grandes apostas da nossa 
carta”, contou Alex. Os drinques da casa podem 
também ser servidos em versão sem álcool.

Um cocktail bar com pegada de bistrô europeu, 
o Tabuada Café chegou há pouco mais de três 
meses com a proposta de elaborar novas bebidas 

que são acrescentadas ao cardápio semanalmente. 
“Além de produtos de alta qualidade, trabalhamos 
com um conceito de serviço onde sãos os próprios 
proprietários que atendem os clientes no bar e no 
salão, além de assumir a cozinha”, disse o sócio 
proprietário e chef André Amorim.

A carta de drinques remete arquitetura e 
design e os coquetéis são criados com o conceito 
de cocktail stylist, exclusivos em sabor, perfume 
e conceito. As criações são assinadas por Victor 
Quaranta, também sócio da casa, conhecido 
mixologista da cidade, que além pensar na 
harmonização dos ingredientes, investe no design 
e cenários para serví-los de forma primorosa aos 
clientes. Atualmente, a casa conta com 12 drinques 
autorais, quatro criações em parceria com a Red Bull, 
além da carta de sugestões de drinques clássicos 
e, segundo André, o Tabuada mantém um grande 
arsenal de ingredientes para que o cliente tenha 
também a liberdade de pedir qualquer drinque que 
quiser, mesmo que não conste no cardápio.

Aperol Spritz

Cosmopolitan
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Os mais pedidos da casa são o TPM, que 
leva vodca, gianduia, baunilha, nutella e cacau, e 
o recém lançado Voo de Lázaro, feito com whisky, 
licor de café e amaretto, Red Bull e borda de café e 
açúcar, ambos criados por Rafael Caetano, parceiro 
da casa. Segundo André, o público do Tabuada 
Café é em sua maioria feminino, com faixa etária a 
partir dos 35 anos. 

De cinema - A Sétima Arte foi a inspiração 
para a decoração e o cardápio do Paradiso Cine Bar 
e todos os drinques e pratos da casa são batizados 
com nomes de filmes e de personagens marcantes 
da história do cinema. As bebidas têm destaque 
especial, vêm em apresentações primorosas e 
com equilíbrio de ingredientes. São 40 opções 
disponíveis de drinques da casa, além dos clássicos. 
“Mesmo que o cliente queira um drinque que não 
tenha na carta, se tivermos os ingredientes, vamos 
servir”, disse o proprietário Octávio Basso. Segundo 
ele, a equipe do bar conhece os 76 dos drinques 
considerados os clássicos da coquetelaria mundial. 
Além disso, no Paradiso o cliente pode consumir 
um drinque exclusivo, criado especialmente para 
ele. “Praticamente todo dia tem a criação de um 
drinque novo. Nosso chefe de bar, Avener Vieira, 
vai à mesa e, baseado nas preferências, pode criar 
um drinque com a cara do cliente, na frente dele”, 
contou.

O drinque mais pedido no Paradiso é O 
Mágico de Oz, feito com vodca Absolut, xarope 
de maçã verde, kiwi e limão siciliano, servido em 
copo longo e decorado com fatias de maçã verde. 

Octávio conta que o campeão de vendas da casa 
foi idealizado por um cliente, em 2013. “Fizemos 
uma campanha, propondo que os clientes criassem 
um drinque inovador. A curadoria foi do nosso 
chef de bar, Avener, que fez a seleção inicial de 
dez sugestões com as melhores harmonizações 
e O Mágico de Oz foi o vencedor escolhido pelos 
votos dos clientes”, explicou. Segundo Octávio, o 
público da coquetelaria de Brasília é mais feminino 
de forma geral, mas esse drinque tem agradado ao 
paladar dos homens também.

Um dos mais badalados bares especializados 
em drinques da cidade, o Balcony apresenta mais de 
60 opções entre drinques clássicos e as criações do 
barman Rinaldo Honorato, selecionado o segundo 
melhor do Brasil em 2015 pelo campeonato Grand 
Marnier, que comanda o bar há cinco anos. O 
ambiente intimista, com ares nova iorquinos e um 
convidativo e amplo balcão de madeira escuro, com 
50 lugares, são as características mais marcantes 
do bar.

Entre os drinques mais badalados, está uma 
releitura do Gin Tônica, feito com xarope de hibiscos 
produzido na casa, pimenta rosa, limão siciliano, 
infusão de chá de frutas vermelhas e lâminas de 
morangos. O Grand Final, feito com redução de 
amoras com cardamomo, vodca, blueberry e licor 
de laranja também está entre os preferidos dos 
clientes. “O mais pedido é o LemonGrass Fizz, 
à base de gengibre, capim limão, suco de limão 
macerado, gim, água tônica e Cointreau. É suave 
e bem refrescante, lembra praia e piscina”, disse 
Rinaldo, que contou ainda que o público do Balcony 
é diversificado, já que os drinques da casa agradam 
os mais diferentes gostos.

O Bamboa Cozinha de Bar, inaugurado em 
julho, traz uma extensa carta de drinks e, além das 
opções tradicionais, como o Mojito, Margarita e 
Cozumel, apresenta novas criações com sabores 
inusitados. O mais pedido é o Berry Punch, feito 
com vodka Ciroc Red Berry, suco de cramberry, 
morango, limão e soda.
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Chefe de Bar, Avener Vieira
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Alimentação equilibrada
na melhor idade

Entenda como a alimentação pode ajudar na 
prevenção de doenças e na qualidade de vida

J
á é de amplo conhecimento a importância 
de um plano alimentar adequado para a 
conquista e manutenção da boa forma. 
Mas, as vantagens de uma alimentação 

equilibrada a longo prazo são inúmeras e 
ultrapassam a beleza física. 

Na melhor idade, a alimentação além de 
nutrir, é um poderoso coadjuvante prevenir e 
até tratar determinadas doenças e proteger o 
organismo. A nutricionista Fernanda Bassan, 
Mestre em Nutrição Humana, respondeu alguns 
questionamentos sobre a importância da 
nutrição nessa fase da vida. Fernanda tem ampla 
experiência na área, já tendo inclusive atuado no 
Centro de Medicina do Idoso (CMI), realizando 
atendimentos a pacientes idosos em geral e 
portadores de Alzheimer. 

Qual a importância da nutrição na terceira 
idade?

Fernanda: A alimentação equilibrada é essencial 
no controle e tratamento de doenças crônicas 
que são bastante comuns após o envelhecimento, 
mas também está relacionada à maior qualidade 
de vida e autonomia. Durante o processo 
de envelhecimento, o organismo passa por 
diversas alterações que afetam as necessidades 
nutricionais, como mudanças no processo 
digestivo, hormonais, no metabolismo, entre 
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outras, que podem, por exemplo, levar à menor 
absorção de nutrientes e causar deficiências 
nutricionais.

Outra alteração é a perda de massa muscular 
durante o envelhecimento, que acontece em 
todos os idosos. Em alguns casos, naqueles com 
doenças crônicas, acamados ou sedentários, por 
exemplo, essa perda pode ser excessiva, causando 
fraqueza muscular, queda da qualidade de vida, 
da autonomia e aumenta o risco de quedas. A 
perda de massa muscular pode ser prevenida ou 
tratada com o consumo adequado de proteínas, 
presente principalmente nos alimentos de fonte 
animal. As deficiências de vitaminas e minerais 
podem levar à queda na imunidade e prejuízos 
da memória, por exemplo. Para isso, o idoso deve 
manter uma alimentação equilibrada, abrangendo 
todos os grupos alimentares.

É possível prevenir ou tratar doenças nessa fase 
da vida por meio da alimentação?

Fernanda: Atualmente se sabe que a maioria 
das doenças crônicas são prevenidas pela 
alimentação saudável durante a vida. Mas, ela 
também é importante no tratamento e controle 
das doenças ou no controle dos sintomas. Por 
exemplo, em situações como diabetes, doenças 
cardiovasculares, câncer e doenças renais, a 
alimentação contribui muito para o controle da 
doença e na qualidade de vida.

Qual deve ser a postura do idoso em relação à 
alimentação?

Fernanda: O idoso deve enxergar a alimentação 
como uma forma de trazer mais bem estar 
e qualidade de vida. Com uma alimentação 
equilibrada é possível envelhecer com mais saúde 
e manter a autonomia e o bem estar.

A que fatores ele deve ficar atento?

Fernanda: De maneira geral, o idoso pode prestar 
atenção nos seguintes aspectos:

- Está ingerindo proteína adequadamente? 
O recomendado são duas porções de carnes 
ou ovos ao dia. Consome laticínios diariamente? 
Essa recomendação não vale para pacientes 
com doenças renais, intestinais e hepáticas 
ou casos e alergias que precisam ser avaliados 
individualmente;

- Tem a dieta monótona? Boa parte dos idosos 
acaba escolhendo alimentos sem muita variedade, 
que chamo de dieta bege, não consumindo frutas 
e hortaliças. Essa dieta acaba sendo pobre em 
vitaminas, minerais, fibras e fitoquimicos;

- Ingere líquidos adequadamente? A 
desidratação e constipação intestinal são muito 
comuns no idoso e são facilmente melhoradas 
com a ingestão adequada de líquidos;

- Está sentindo fraqueza muscular, perda 
de peso não intencional, dificuldades para se 
alimentar ou falta de apetite? Essas questões 
podem comprometer a saúde do idoso e precisam 
ser avaliadas pelo médico e nutricionista.

Que tipos de alimentos devem ser evitados 
e quais são importantes que entrem na 
alimentação do idoso?

Fernanda: De forma geral, alimentos 
ultraprocessados industrializados devem ser 
evitados pois contém grande quantidade de sódio, 
açúcar e gorduras, além de grande quantidade 
de aditivos alimentares. Frutas, vegetais, cereais 
integrais e castanhas devem fazer parte da 
alimentação pois são ricas em vitaminas, minerais 
fibras e fitoquímicos. Fontes de proteína devem 
estar presentes diariamente como carne, frango, 
ovos, peixes, laticínios e alguns vegetais como os 
feijões e a soja.
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Chocolate amargo
pode!

U
ma ótima notícia aos chocólatras! É 
possível manter uma dieta equilibrada 
sem ter que abrir mão do chocolate. 
Mas, fique atento: não é qualquer tipo. 

Os chocolates brancos e ao leite apresentam 
alto percentual de gorduras e açúcar e não são 
recomendáveis. 

Porém, na versão amarga, o chocolate 
não atrapalha a dieta e ainda traz diversos 
benefícios à saúde. Com percentual mínimo de 
70% de cacau na composição, o chocolate é 
rico em antioxidantes, flavonóides e auxiliam 
na redução do colesterol ruim e da pressão 
arterial. 

O chocolate amargo possui também 
uma substância chamada epicatequina, que 
oferece mais desempenho e resistência para 
a prática de exercícios físicos. Esse tipo de 
chocolate conta também com cafeína, que é 
um estimulante do sistema nervoso central, 
ajudando na concentraçãoe aumentando a 
energia. Além disso, tem efeito termogênico, 
contribuindo para o emagrecimento.

A iguaria também contribui para diminuir 
as chances de derrames, para melhorar a pele 
e proteger o cérebro. O alimento contribui para 
melhorar o trânsito intestinal, pois apresenta 
fibras, o que ainda aumenta a sensação de 
saciedade, reduzindo, assim, os desejos de 
consumir doces.

Aproveite os benefícios do chocolate 
amargo e o inclua no seu plano alimentar. Mas, 
lembre-se, opte pela versão com o mínimo de 
açúcar e o máximo de cacau, sem exageros. 
Para consumir o alimento sem medo, dentro de 
uma dieta balanceada, procure um nutricionista 
de sua confiança.

Por Simone Azevedo

NUTRIÇÃO
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Uma das equipes mais experientes 
no cenário off-road brasileiro, 
em especial quando se trata do 
Rally Internacional dos Sertões, a 

Kandangus Rally Team participará pela 14ª vez do 
maior e mais difícil rally do Brasil. Tendo subido ao 
pódio nas últimas duas edições – com a 3ª colocação 
na categoria UTV em 2014, e o 4º na classificação 
geral no ano passado –, o piloto Elson Cascão II, 
Sócio do Iate Clube, e o navegador Elson Meneses 
vão largar no dia 4 de setembro, em Goiânia (GO), 
para cruzar a linha de chegada no dia 10 em Palmas 
(TO), com o objetivo de conquistar novamente um 
lugar entre os líderes da competição.

Nesta edição, que contará com número 
recorde de 31 UTV´s inscritos, os apaixonados 
por aventura e adrenalina vão cruzar três estados 
brasileiros (Goiás, Bahia e Tocantins), rodando cerca 
de 2.900 Km na principal competição off road do 
país e a segunda maior do mundo (perde para o 
Dakar), que neste ano chega à sua 24ª edição. A 
Kandangus estreia um novo UTV, o Polaris RZR XP 
Turbo, modelo 2016, e competirá em uma categoria 
diferente do ano anterior, a UTV Pro, que reúne as 
melhores e mais experientes equipes. 

Equipe:

É a quinta vez que Iatista Cascão e Meneses 
formam a dupla piloto/navegador nos Sertões. Em 
2009, quando correram juntos pela primeira vez, 

a Kandangus disputou na categoria Protótipo T1, 
com o Sherpa V2, e alcançou o 8º lugar e o 10º 
no ranking geral. Antes do Protótipo, a Kandangus 
disputou os Sertões na categoria carros, com uma 
L200 e uma S10.

AVENTURA

Dupla brasiliense disputa o Rally Internacional 
dos Sertões

A Kandangus Rally Team participa pela 14ª vez do Rally Internacional dos Sertões. Na última 
edição, em 2015, a equipe, composta por um Iatista, foi a 4ª colocada na geral entre todos os 
UTV´s, que teve número recorde de participantes. A largada será no dia 3 de setembro, na 
capital goiana, e a chegada em Palmas (TO). 

CURIOSIDADES
• Ao todo, serão 2.900 quilômetros de percurso 

total, sendo cerca de 2.000 de trechos 
cronometrados (especiais)

• Modalidade que mais cresce no rali, os UTVs 
mais uma vez tem recorde de inscritos. Em 2014 
foram 23 veículos, no ano passado foram 30, e, 
neste ano, o número subiu para 31. 

• O fato de ser um carro sem para-brisa obriga 
que piloto e navegador usem capacete e óculos 
especiais durante a prova

Piloto: Elson Cascão II, 
56 anos

Navegador: Elson Meneses, 
51 anos

por Sarah Carvalho
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Implante hormonal:

U
m tratamento de reposição hormonal tem 
causado um verdadeiro frisson entre as 
mulheres brasilienses. O método, criado 
pelo ginecologista baiano Elsimar Coutinho, 

que realiza atendimento aqui na capital, além da 
Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, promete uma 
série de benefícios como aumento da disposição, 
elevação da libido, aumento do tônus muscular, 
melhora do viço da pele, diminuição dos sintomas 
indesejados da menstruação e até mesmo a 
eliminação da temida celulite. “Os tratamentos com 
implantes hormonais ajudam a mulher moderna a 
prolongar o bem-estar do corpo e da mente. Elas 
passam a viver sem regras e em estado de harmonia 
por tempo indeterminado”, disse o médico.

Segundo o Dr. Elsimar, o implante surgiu 
como método anticoncepcional, mas logo do 
tempo perceberam que poderiam ser associados 
coadjuvantes, também como reposição hormonal. 
“É usada uma dose muito pequena de hormônio, 
que permite que as mulheres conquistem seus 

Conheça o polêmico chip que interrompe a menstruação e 
promete um corpo sarado

objetivos, sem efeitos colaterais, já que não causa 
sobrecarga hepática, não passa pelo tubo digestivo 
nem pelo fígado”, explicou.

Apelidado pelas pacientes de chip da beleza, 
o implante consiste em um pequeno tubo de 
silicone semipermeável, que mede de 2cm a 3cm, 
com espessura de 1mm, e que é implantado abaixo 
da pele, geralmente na região glútea. Segundo o 
médico, esses tubos comportam cerca de 50mg 
de substância hormonal, que pode ser estradiol, 
testosterona ou progestínico. “Tais substâncias 
podem ser usadas de forma associada ou não, 
de acordo com a necessidade de cada paciente, 

Por Simone Azevedo
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verificada em exames específicos”, explicou. “As 
mulheres apelidaram o implante de chip da beleza 
porque certamente tem combinações nele que 
fazem com que a mulher perca gordura, ganhe 
musculatura, aumente a libido. A procura é enorme”, 
continuou.

O procedimento é rápido, dura menos de dez 
minutos, e é indolor, feito com anestesia local. 
Após a implantação, o hormônio, manipulado pelo 
médico, é liberado de forma contínua e gradual 
na corrente sanguínea, por um período de seis 
meses a um ano. Segundo Dr. Elsimar, o método 
também pode ser usado para tratar doenças como 
endometriose e miomas.

Dr. Elsimar atende em Brasília uma vez por 
mês e a consulta custa R$ 630. A paciente precisa 
apresentar uma série de exames. A prescrição e 
a quantidade de hormônios implantados variam, 
mas o tratamento demanda, em média, um custo 
que costuma variar entre R$ 3 mil e R$ 5 mil. Para 
que os resultados em relação à boa forma sejam 
alcançados, é necessário conciliar o uso do implante 
hormonal com uma dieta saudável e com a prática 
regular de atividades físicas. 

Porém, o procedimento divide opiniões no 
meio médico, geralmente em relação à interrupção 
da menstruação, que é avaliado por alguns 
profissionais como fator de risco. Em número 
reduzido, os homens também procuram os 
implantes para a reposição de testosterona.
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M
ais de 11 mil atletas de 200 países 
competiram na primeira edição dos Jogos 
Olímpicos da América do Sul. Super-
homens e supermulheres disputaram o 

lugar mais alto do pódio em uma das 32 arenas 
espalhadas pelo Rio de Janeiro. Mas, quem vê o 
desempenho desses atletas quase nunca imagina 
o que pode unir lutadores, ciclistas, jogadores, 
ginastas, boxeadores e lutadores, que se rivalizam 
durante toda a temporada. Por trás do espetáculo 
olímpico, atletas precisam garantir vitórias, 
conquistar medalhas e manter a saúde bucal em dia 
para melhorar o rendimento durante competições. 
Pódio e saúde bucal, portanto, estão intimamente 
relacionados.

Segundo o Cirurgião-Dentista Marcelo Moreti, 
da Clinica Moreti Endodontia,  a surpreendente 
relação entre dentes e medalhas não é novidade 
entre os profissionais da área. “Nos jogos de 
Los Angeles, em 1932, foram feitos os primeiros 
registros neste sentido. Hoje, a literatura cientifica 
já confirma uma queda de até 20% no rendimento 
total de um atleta respirador bucal, que tem a 
capacidade aeróbica reduzida, ou entre os que têm 

processos infecciosos, seja nos dentes ou tecidos 
gengivais. As bactérias circulantes no organismo 
devido a uma inflamação do canal dentário, por 
exemplo, costumam ‘se esconder’ no corpo. Elas 
se alojam em grupos de fibras musculares, onde 
geralmente há mais colágeno, como é o caso do 
músculo posterior da coxa”, explica.

Sorriso Campeão
dentes que distinguem vencedores

SAÚDE

A literatura cientifica já confirma uma 
queda de até 20% no rendimento total 
de um atleta respirador bucal, que tem a 
capacidade aeróbica reduzida, ou entre 
os que têm processos infecciosos, seja 
nos dentes ou tecidos gengivais.

Já entre os esportistas que praticam modalidades 
de maior impacto ou contato corporal, como o boxe, 
judô, taekwondo, luta greco-romana, handebol e 
hóquei sobre grama, as chances do atleta sofrer 
contusões por meio de tombos, cabeçadas, socos, 
pontapés, choques, fraturas nasais e traumatismos 

Boxeadoras em evento 

teste da Rio 2016

por Sarah Carvalho
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crânio-fasciais podem variar entre 33% e 56%.  Além 
de treinos e esforços exaustivos, que predispõem 
os atletas a estes quadros, as lesões musculares 
e articulares também estão associadas a quadros 
de bacteremias, que é a presença de bactérias na 
circulação sanguínea.

No Brasil, o Ministério da Saúde diz que apenas 2 
em cada 10 adultos possuem gengivas sadias. Outro 
problema comum são as ausências dentárias, que 
geram perda da função mastigatória e interferem 
em todo processo digestivo e nutritivo. Moreti 
alerta que a saúde bucal pode implicar em quem 
vai conquistar o lugar mais alto do pódio.“Trocando 
em miúdos, até uma simples dor de dente faz toda 
diferença e pode ser decisiva em provas, onde uma 
ínfima fração de segundos subtrai do atleta a tão 
sonhada medalha”, completa o endodontista. 

É nesse contexto que profissionais da 
Odontologia entram em campo. São cirurgiões-
dentistas, endodontistas (especialistas em canais), 
periodontistas (especialistas em gengivas), 
ortodontistas (especialistas em alinhamento 
dentário e alterações ósseas) e traumatologistas 
bucomaxilofacial, empenhados em garantir o 
melhor rendimento dos atletas, além de promover 
a saúde bucal e prevenir lesões.

Marcelo ressalta a importância de se utilizar 
protetores bucais para a prática de qualquer 

O zagueiro Dória, ex-Botafogo: depois de quase perder 
um canino, o protetor bucal virou item obrigatório 
(Foto: Gustavo Rotstein/Globoesporte.com)

modalidade esportiva de contato. “Para se ter uma 
ideia, a American Dental Association (ADA) atesta 
que aproximadamente 5 milhões de dentes são 
lesionados por ano devido a práticas esportivas e 
200 mil lesões são evitadas com o uso de protetores 
bucais”. Moreti alerta que os protetores bucais mais 
eficientes são os desenvolvidos sob medida para o 
atleta. “Esses geralmente são confeccionados em 
consultórios odontológicos, que moldam os dentes 
com total precisão e oferecem uma adaptação 
mais confortável” finaliza. 

No ano de 2012, quando ainda jogava pelo 
Botafogo, o zagueiro Dória quase perdeu um 
dente em uma disputa de bola, o que só foi evitado 
graças ao atendimento odontológico imediato 
que o atleta recebeu, ainda no estádio. Hoje, aos 
24 anos, o zagueiro do Olympique de Marseille só 
entra em campo com o protetor bucal. 

Embora recente no Brasil, a Odontologia 
Desportiva – como a que atendeu o zagueiro Dória 
– assim como médicos, nutricionistas, psicólogos e 
fonoaudiólogos - demonstra que não basta apenas 
um atleta nutrir paixão pelo esporte, ter disciplina 
e rigor para treinar, garra para competir, medalhas 
para colecionar, vitórias para festejar e amor 
pelo país a demonstrar. No pódio, saúde, vitórias 
e medalhas estão sempre juntos. Porque é a 
qualidade da saúde, inclusive a bucal, que distingue 
os campeões.

PROBLEMAS BUCAIS MAIS COMUNS

Maloclusão

Falta de dente (mastigação e digestão mais 
difíceis)

Respiração pela boca

Infecções bucais (canais não tratados, 
problemas de gengiva e raízes residuais)

Dificuldade para recuperar lesões (defesa 
do corpo estará voltada para os problemas 
bucais)

Distúrbios da ATM (articulação têmporo-
mandibular)

Diminuição da capacidade aeróbica

Estafa e fadiga

Não aproveitamento do alimento ingerido

Fique  atento sobre quais problemas  bucais 
podem influenciar no rendimento do atleta
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LUAU DO IATE LEVANTOU O 
PÚBLICO COM SHOW DOS TITÃS

O 
Luau do Iate deste ano trouxe uma das 
bandas de rock mais bem-sucedidas 
no Brasil, os Titãs, que embalaram a 
noite de centenas de pessoas, que 
dançaram e cantaram animadas no 

gramado da Orla do Iate Clube de Brasília, com 
vista privilegiada para o Lago Paranoá, dia 19 de 
agosto.

Este foi o primeiro show dos Titãs na Capital 
com a nova formação. Branco Mello, Sergio Britto e 
Tony Bellotto agora se apresentam acompanhados 
pelos renomados músicos Beto Lee, na guitarra, 
e Mário Fabre, na bateria. Com ainda mais 
disposição com a entrada dos novos músicos, 
os Titãs continuam determinados, impulsionados 
por inquietação e ambição artística, e orgulho das 
glórias conquistadas. No show que fizeram no Iate, 
encantaram o público com antigos sucessos como 
Epitáfio, Marvim, Diversão, Comida e Pra Dizer 
Adeus e apresentaram algumas  músicas do mais 
recente álbum, “Nheengatu”, lançado em 2014.

Antes e depois do show dos Titãs a animação 
ficou por conta do DJ Andrey Carvalho, que 
esquentou o público com sucessos dos anos 70 
e 80. Os Sócios e convidados puderam curtir a 
noite tranquilamente. O evento disponibilizou 
Food Trucks com comidinhas diversas, como 
pizza, hambúguer, crepe e churros. Para beber, 
forma distribuídos pontos de Bar de Coquetéis, 
com vinho, espumante, whisky e drinques. Confira 
as fotos dessa animada festa.
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O 
Iate Happy Week, programação especial 
de férias do Ciate, realizada em parceria 
com a Casa Thomas Jefferson, foi um 
grande sucesso e reuniu 195 crianças, 

com idades entre 4 e 13 anos, em uma semana 
de atividades muito divertidas! Até São Pedro 
ajudou e as tardes foram lindas e ensoladas.

Segundo o Comodoro Edison Garcia, o 
objetivo do Iate Happy Week foi proporcionar uma 
semana de brincadeiras educativas, saudáveis, 
alegres e instrutivas, incluindo lazer, recriação, 
cultura e esporte. 

Além de brincadeiras e atividades lúdicas na 
piscina e no parquinho, as crianças participaram 
de atividades recreativas e esportivas, aulas 
de dança e de Robótica, oficinas de Capoeira, 
Street Dance e Tênis, gincana e até viram filmes 
e fizeram cookies em uma oficina de culinária. As 
atividades foram realizadas na estrutura do Iate 
e também na unidade da Thomas Jefferson da 
Asa Norte. Confira as fotos dessa semana super 
divertida:

Iate Happy Week agitou as férias 
das crianças
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U
ma boa notícia para quem quer ficar em 
forma, com os músculos tonificados, mas 
se sente desistimulado com atividades 
físicas solitárias e repetitivas, como a 

musculação. A Academia do Iate Clube de Brasília 
oferece três opções diferentes e muito animadas 
de exercícios localizados. Segundo educador 
físico Lindon Johnson Rodrigues, nesse tipo de 
atividade, os alunos contam com o estímulo da 
aula em grupo, meta, com ritmo, musicalidade e, é 
claro, com toda a energia do professor. É possível, 
até mesmo, adquirir hipertrofia com esse tipo de 
exercício, que é praticado com o peso corporal, 
halteres, caneleiras e anilhas.

Podem participar das aulas homens e mulheres, 
com idade a partir de 12 anos. O professor convida 
os alunos da academia a fazerem uma aula 
experimental. Indica ainda que os interessados o 
procurem para explicar sua experiênica anterior 
em atividades físicas, para que ele possa indicar a 
melhor forma e intensidade para a execução dos 
exercícios. 

Segundo Cleson Silva, coordenador da 
Academia, na aula de ginástica existem alunos 
com diferentes tipos de desenvolvimento, por isso 

Beleza Localizada

Conheça os benefícios das aulas 
coletivas de ginástica oferecidas 
pela Academia do Iate
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Ginástica localizada emagrece?

O gasto médio de uma aula de Ginástica 
Localizada vai depender diretamente das seguintes 
variáveis: intensidade da aula, carga utilizada, 
ritmo (em BPM), e peso corporal do praticante, 
que poderá atingir uma média entre 350 a 500 
kcal/hora. Portanto, esta atividade proporciona 
grande queima calórica, mas para ter um resultado 
satisfatório dependente também da educação 
alimentar do aluno. É uma ótima forma de adquirir 
saúde e deixar o corpo mais funcional e bonito.

Um bom caminho para a conquista do 
desejável abdômen tanquinho, essa aula trabalha 
o equilíbrio e é excelente para o encaixe visceral. 
“Às vezes o andômen está relaxado e a atividade 
de core estabiliza essa musculatura, deixando 
a região abdominal mais encaixada”, contou 
Johnson. A aula trabalha ainda o condicionamento 
postural, estabilidade lombar, flexibilidade, 
condicionamento respiratório e resistência.

Geralmente mais procurada pelos alunos 
que querem evitar as indesejáveis gordurinhas 
localizadas, seja nas costas ou os temidos 
pneuzinhos. O professor Johnson explica 
que essa aula agrega o corpo integralmente: 
membros superiores, inferiores e core (centro 
do corpo, abdômem e lombar). “Trabalhamos 
com peridiozações, que nos permitem focar mais 
intensamente em determinado grupo muscular 
a cada aula”, disse. Os benefícios são muitos. 
“Melhora a flexibilidade, o equilíbrio, a coordenação 
motora, a capacidade cardiorrespiratória, a 
consciência corporal e, por ser uma aula coletiva, 
ainda contribui para a socialização”, explicou o 
professor.

Que mulher não quer ter as pernas e o bumbum 
torneados? Não é difícil imaginar o motivo pelo 
qual essa é a aula mais procurada pelas mulheres, 
especialmente no período pré-verão. “Alguns 
homens até se arriscam a fazer essa aula, mas 
geralmente não conseguem chegar até o final, 
por não terem uma vivência expecífica”, brincou 
Johnson. “Trata-se de um treino específico, 
focado nos membros inferiores, que favorece o 
condicionamento cardiorrespiratório , hipertrofia, 
flexibilidade e equilíbrio”, explicou.

Abdominal

Glúteo e Coxa

Ginástica Localizada

Duração: 30 minutos
Horários: Segunda, quarta e sexta-feira - 8h e 18h
Terça e quinta-feira - 9h e 19h10
Sábado - 10h3

Duração: 50 minutos
Horários: Segunda, quarta e sexta-feira - 7h, 9h, 10h, 12h, 
17h e às 19h
Sábados - 11h10

Duração: 30 minutos
Horários: Segunda, quarta e sexta-feira - 8h30 e 18h30
Terça e quinta-feira - 9h30 e 18h

é necessário o acompanhamento constante de um 
professor para orientar e dosar individualmente a 
intensidade do exercício. “Assim todos vão fazer 
a mesma aula, mas cada um no seu ritmo, sem o 
risco de dores ou contusões”, explicou.

A aula de ginástica localizada dura em média 
50 minutos e a recomendação é que seja feita pelo 
menos três vezes na semana, para que possam 
ser trabalhados os grandes grupos musculares. 
“Complementam a aula os exercícios de solo, 
que são caracteristicamente para o abdômen, 
glúteos e adutores. São utilizadas normalmente 
sobrecargas como caneleiras para aumentar a 
intensidade do esforço e têm em média 15 a 20 
minutos”, disse Cleson.
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No dia 13 de agosto foi realizada a 1ª Etapa 
do Circuito Interno do Clube de Corridas do Iate, 
na pista interna do Clube. Confira abaixo a lista 
dos vencedores e as fotos do evento. Prepare-se! 
A Academia já está planejando a 2ª etapa para 
novembro e será realizada à noite. Os interessados 
em conhecer ou participar do Clube de Corridas 
podem comparecer ao Quiosque do Atleta, em 
frente à Antiga Sauna, às terças e quintas, das 
07h às 10h, às segundas e quartas, das 17h às 
20h, ou aos sábados, das 08h às 10h.

ACADEMIA

Geral Feminino

Lilian Chagas Teixeira;

Paula Vieira da S. Maia de O. Alvarenga;

Anna Campos Oliveira.

Geral Masculino

Washington Luiz da Silva

Jose da Silva Vieira

Renan Xavier Ferreira

1a ETAPA CIRCUITO 
IATE CLUBE DE 
CORRIDAS 2016
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ACADEMIA
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Agosto é o mês de aniversário do Espaço Saúde! 
E para comemorar, um super aulão foi preparado 
no Salão Social para os seus frequentadores, em 
especial os alunos da Academia. Com direito a 
música ao vivo e muita animação, os presentes 
fizeram aula de cycling e Zumba, entre outras 
atividades. Confira as imagens! 

Espaço Saúde celebra 7 anos em aulão especial 

ACADEMIA
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Em homenagem aos pais, a Vice-diretoria de 
Cartas promoveu um Torneio de Truco, nos dias 
06 e 07 de agosto, no Espaço Poliesportivo Sul. 
Confira algumas imagens do torneio! 

Torneio de Truco do dia dos Pais

CARTAS
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PETECA

Na última sexta-feira (5/08), mais uma festa 
agitou o Espaço Poliesportivo Sul. Celebrando o 
aniversário dos frequentadores do espaço entre 
os meses de maio e agosto, a festança contou 
com a presença de amigos, familiares, com muita 
animação e boa música. Parabéns! 

Aniversariantes do 
Espaço Poliesportivo Sul 
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PETECA
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D
entro do Projeto Encontro das Artes, 
a Diretoria Cultural promoveu a 
apresentação do grupo musical Confraria 
Samba Choro, no dia 28 de julho. O 

evento foi prestigiado por mais de 250 pessoas, 
entre Sócios e convidados. 

Segundo o Diretor Cultural, Carlos Santiago, 
o clima foi alegre e descontraído. “As músicas 
levaram toda a energia positiva do samba ao 
ambiente aconchegante. O repertório escolhido 
foi de extremo bom gosto, o que motivou o 
público a participar de forma ativa, dançando e 
cantando junto com a banda”, disse. 

Esta foi a segunda edição do evento, que 
faz um tributo ao melhor da Bossa Nova, Choro 
e Samba, com a apresentação do grupo musical 
“Confraria Samba Choro”, oriundo do tradicional 
Clube do Choro de Brasília. Segundo Carlos 

CULTURAL

Confraria Samba Choro encanta Iatistas

Santiago, o objetivo é oferecer o que há de 
melhor no entretenimento para a Família Iatista, 
congregando os mais diversos estilos musicais e 
manifestações artísticas. Confira as fotos desta 
animada festa.
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CULTURAL
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Exposição Coletiva Degradês

Os alunos do Curso de Pintura da Casa das 
Artes e do Iate Clube exibiram suas obras na 
exposição coletiva Degradês. O vernissage foi 
realizado no dia 10 de agosto, prestigiado por 
muitos Iatistas, na Antiga Sede. A exposição 
recebeu a visita de cerca de 300 crianças do 
Ciate. Para o Diretor Cultural, Carlos Santiago, a 
exposição foi uma excelente oportunidade para 
evidenciar o talento dos artistas, retratando suas 
manifestações artísticas para os apreciadores da 
arte. “Desejamos promover o crescimento cultural 
da Família Iatista. Para isso, é preciso estimular e 
valorizar as habilidades dos Sócios expositores”, 
disse.

CULTURAL
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CULTURAL
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Inauguração do Espaço Leitura No Iate TV

O 
Iate Clube de Brasília criou um 
espaço especialmente dedicado aos 
apaixonados por literatura, no Iate TV. 
A inauguração do Espaço da Leitura foi 

realizado no dia 30 de julho, com as presenças 
do integrantes da Comodoria, conselheiros e 
diretores do Clube. 

No local, os Sócios podem retirar livros e 
devolver ao final da leitura. São aceitas, ainda, 
doações de exemplares para a coleção e 
manutenção do acervo. Segundo a Vice-diretora 
Cultural, Sílvia Fabretti, idealizadora do projeto, 
a aceitação dos Sócios foi tão boa, que pouco 
tempo depois foi criado também um cantinho de 
leitura totalmente infantil, com a colaboração do 
Ciate na doação de exemplares. E não para por 
aí: “Em breve lançaremos um concurso literário”, 
contou.

CULTURAL
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TÊNIS

16º Torneio de Tênis 
Iate com Amor

O Iate Clube realizou, em duas etapas, dias 
26 de junho e 03 de julho, o 16º Torneio de Tênis 
Iate com Amor, nas quadras de saibro. Além de 
jogos disputados, os casais inscritos participaram 
de diversas brincadeiras organizadas pelos 
professores de Tênis, com direito a brindes. 
“Esse é um tradicional torneio de duplas mistas, 
realizado no Iate há mais de 17 anos, e que sempre 
teve um caráter beneficente muito valorizado 
pelos associados, pois as inscrições cobradas 
são revertidas para instituições de caridade do 
Distrito Federal”, contou Gilson Luz, 1o Vice-
Comodoro, Diretor de Esportes Individuais e 
Vice-diretor de Tênis.
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TÊNIS
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TÊNIS

Iatistas marcam presença no Circuito 
Interno de Tênis

R
ealizada no dia 21 de agosto, a 2ª Etapa do 
Circuito interno de Tênis foi prestigiada 
por mais de uma centena de tenistas 
inscritos. O torneio é desenvolvido em 

três etapas e os oito melhores em cada categoria 
são classificados para disputar o Master, de onde 
sairão os campeões gerais de 2016.

Segundo o Vice-Comodoro, Diretor de Esportes 
Individuais e Vice-diretor de Tênis, Gilson Luz, o 
circuito é voltado apenas para os Associados e 
se desenvolve em cinco categorias masculinas 
(1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classe) e em três categorias 
femininas (1ª, 2ª e 3ª classe). “Além dessas classes, 
para incentivar a presença de tenistas veteranos, 
existe a classe masculina acima de 60 anos”, 
explicou. Confira os resultados da competição:

1ª  Classe Masculina
Campeão: Rogério Coimbra Vice – Campeão Mario Jimenez

2ª Classe masculina
Campeão: Ruyter Borges Vice - Campeão: Maurício Golinelli

3ª Classe Masculina
Campeão: José Francisco Vice – Campeão: Nelson Moço

4ª Classe masculina
Campeão: Luiz Rodrigues Vice - Campeão: Diogo Gomes

5ª Classe masculina
Campeão: Ever Figueiredo Vice - Campeão: George Maciel

Acima de 60 anos masculino
Campeão: Francisco Coelho Vice-Campeão: Rivaldo Paiva

2ª Classe feminina
Campeã: Márcia Amorim Vice-Campeã: Teresa Lírio
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BEACH TENNIS

IATE REALIZA O 1º TORNEIO BEACH TENNIS 
INFANTIL, MASTER +55 E SIMPLES

D
e 22 a 24 de julho, o Iate Clube de Brasília 
realizou o 1º Beach Tennis - Torneio 
Interno Infantil, Master +55 e Simples, no 
Espaço Poliesportivo Sul. O campeonato 

envolveu as categorias Sub10, Sub14, Master +55 
e Simples (A, B, C).

“Foi um momento especial e de integração 
nas quadras da nova geração de atletas mirins, 
dos talentos individuais e da galera que sobra 
experiência!”, disse o Vice-Diretor de Beach 
Tennis, Alexandre Amaral, o Xuxa. Os campeões 
e vices de cada categoria receberam troféus 
e todas as crianças ganharam medalha pela 
participação.

O Beach Tennis é um esporte em amplo 
crescimento no Iate. Sua prática começou com 
a inauguração do Espaço Poliesportivo Sul, 
em 2014. Com excelente estrutura física, com 
quadras de areia específicas para a modalidade, 
o esporte hoje congrega cerca de 120 praticantes 
regulares. “O maior objetivo da realização do 
torneio é o congraçamento dos jogadores do Iate 
e incentivar ainda mais a prática do esporte aqui 
no Clube”, disse Alexandre.

Confira os resultados:
CAMPEÕES E VICE-CAMPEÕES

Dupla Infantil Sub 10
Campeãs: Bella e Júlia Vasconcelos Vice-campeões: Rodrigo e Pedro Abrahão

Dupla Infantil Sub 14
Campeões: Enzo Cysne e Maria Eduarda Mourão Vice-campeões: Pedro Vieira e Rafael Abrahão

Simples Feminina A
Campeã: Karla Abrahão Vice-campeã: Alessandra Andrade

Simples Feminina B
Campeã: Mariângela Haje Vice-campeã: Adriana Brill

Simples Masculina A
Campeão: Daniel Cavalcanti Vice-campeão: Marcelo Klinkevtz

Simples Masculina C
Campeão: Davi Haje Vice-campeão: Rogério Costa

Dupla Master 55+
Campeões: Enio Abrahão e Daniel Cavalcanti Vice-campeões: Elismar Vasconcelos e Ceceu
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BEACH TENNIS

De 09 a 11 de setembro, o Iate Clube  recebeu 
a 4a etapa do Circuito Brasileiro de Beach Tennis. 
O evento contou com a chancela Confederação 
Brasileira de Tênis e foi o mais importante torneio 
da modalidade já realizado no Centro-Oeste. 

“Esta etapa reuniu os melhores atletas do 
país. Tivemos dezenas de jogadores profissionais 
no evento, tanto no masculino como no feminino, 
incluindo o atual campeã mundial, Vini Font, e 
os atuais top 5 do Brasil”, disse o Sócio Marcelo 
Andrade, um dos organizadores do evento. 
Segundo ele, participaram cerca de 300 atletas 
dos mais diversos estados, como Rio de Janeiro, 

Iate sediou importante etapa do Campeonato 
Brasileiro de Beach Tennis

São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Ceará.

Foram realizadas disputas nas categorias de 
duplas masculinas e femininas (Pro, A, B, C e 45+) 
e na categoria de duplas mistas (Pro, A, B, C e 
45+). O torneio pontuou para o ranking nacional, 
Grade B2, e teve premiação no valor de R$ 5 mil. 
“O Iate foi escolhido para sediar o torneio por 
ser o único Clube na Região Centro-Oeste que 
oferece estrutura de mobilização de nove quadras 
simultâneas para jogos”, disse o Vice-Diretor de 
Beach Tennis, Alexandre José Amaral Ferreira, o 
Xuxa.
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Iate Clube de Brasília 

Relatório de Atividades
1º Semestre de 2016

w w w . i a t e c l u b e d e b r a s i l i a . c o m . b r
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Mensagem do
Comodoro
Senhor Presidente do Conselho Deliberativo, 
Senhoras Conselheiras,
Senhores Conselheiros

Completamos mais um semestre à frente da administração do Iate Clube de Brasília, 
enfrentando o desafio de conduzir a gestão de forma a corresponder todos os anseios da 
Família Iatista, e mantendo o forte compromisso com a preservação da saúde financeira da 
Instituição e com a transparência, para que as informações corretas sobre a real situação 
do nosso Clube cheguem a este Conselho e aos Associados. Neste relatório, trazemos o 
resultado da auditoria externa independente, realizada pela multinacional Baker Tilly Brasil, 
aprovando as contas do Iate, e as inúmeras atividades que desenvolvemos, ainda que sob 
uma rígida política de controle de gastos. 

Inseridos no atual e recorrente cenário de crise econômica pelo qual o Brasil atravessa, 
os constantes aumentos nas tarifas de serviços públicos tem agravado a diminuição na 
arrecadação prevista inicialmente no orçamento para 2016, já que a proposta inicial do 
Conselho Diretor para cobrir as contas do Clube no período previa um reajuste da 
contribuição de manutenção para R$ 418,00. Contudo, o valor aprovado pelo Conselho 
Deliberativo foi de R$ 398,50. 

Esse valor tem se mostrado insuficiente para cobrir os custos e a recomposição de 
mobiliário e instalaçoes do Clube, já  que  o  percentual  do  reajuste  foi  bem  abaixo  
dos aumentos  que  sofreram  os  produtos  que  compõem  a cesta básica do Iate, como 
energia elétrica, materiais de  manutenção, de limpeza e de construção, entre outros, nesse 
primeiro semestre. Deve ser considerado, ainda, o recente dissídio coletivo celebrado pelos 
sindicatos sobre a folha de pagamento dos funcionários, na ordem de 8%, retroativo a maio 
de 2016. 

Mesmo com um orçamento abaixo do necessário, conseguimos manter os serviços 
prestados ao Iatista dentro do Padrão de qualidade por ele esperado. Realizamos eventos 
de sucesso como a Festa Junina, a Matinê da Alegria, os festejos de aniversário do Clube e 
uma série de competições esportivas em diversas modalidades. 

No início de julho, o novo Espaço da Sinuca foi entregue ao quadro Social, totalmente 
reconstruído. Todo o serviço foi realizado por mão-de-obra própria do Clube e material 
licitado por menor preço, o que tornou possível uma considerável redução no custo por 
metro quadrado. Construímos o mais belo e bem estruturado salão de sinuca da região, 
com adequado projeto de iluminação e com a renovação das mesas.

Submetemos à apreciação desse Egrégio Conselho este relatório com as atividades 
desenvolvidas no primeiro semestre de 2016, dividido por áreas temáticas para melhor 
visualização dos resultados, e os dados analíticos nos anexos. 

Com os cumprimentos,

Edison Antônio Costa Britto Garcia 

Comodoro
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Náutica

ESPORTES

Náutica em Números

534
Embarcações  guardadas nas 
dependências do Iate Clube

08
Pranchas de SUP estão disponíveis para 
locação pelo Associado Iatista

05
Caiaques disponíveis para 
empréstimo

15
Embarcações de apoio 
motorizadas

53
Barcos Optimist para as aulas 
de Vela infantil

03
Pranchas à Vela para a prática 
de WindSurf, utilizadas pela 
Escola de Vela

Felipe Rondina e Luís Felipe 
Boani 
2ª colocação geral no 
Campeonato Brasileiro Júnior 
da Classe Snipe 

Ricardo Paranhos 
3º lugar geral no Campeonato 
Brasileiro da Classe 420

Felipe Rondina e Christian 
Shaw
Campeões no Campeonato 
Paulista da Classe Lightning 

Marina Garrido 
Assegurou vaga para o Camp. 
Norte Americano da Classe 
Optimist.

RESULTADOS 

Premiação Regata Comodoro 2016 

Regata de Aniversário do Iate Clube 
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Realizações
SEGURO 

Seguro de Responsabilidade Civil para Guarda de 
Embarcações dos Associados, uma importante conquista 
para o Setor Náutico.

REGULARIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES

Continuidade do trabalho de regularização dos documentos 
de embarcações registradas no Clube, averiguar a renovação 
dos certificados de propriedade e as condições de uso de cada 
barco com aspecto de abandono ou danificado.

SORTEIO DE VAGAS 

Beneficiando 48 (quarenta e oito) sócios que desde 2008 
aguardavam na lista de espera/reserva para vaga de 
embarcação. 

GINCANA DA ESCOLINHA DE VELA  

Realizada com o intuito de integrar os  integrantes da Escola 
de Vela. Contou com a participação de 41 alunos iniciantes, 
13 alunos na categoria Estreante e 08 alunos na categoria 
Veteranos.

Futebol e Futsal

228
Alunos inscritos na Escolinha de 
Fubebol do Iate 

+100
Adultos praticantes regulares da 
modalidade nas dependências do Clube

DELEGAÇÃO IATISTA PARTICIPA DA GO CUP 

Foi realizado na cidade de Aparecida de Goiânia o torneio Go Cup. A 
delegação do Clube disputou o campeonato nas categorias Sub 09, Sub 
10, Sub 11 e Sub 12. O Go Cup é um torneio diferenciado, com uma 
organização excepcional, disputado pelos times de base dos principais 
Clubes do país e alguns do exterior. A dedicação dos pais e equipe técnica 
fez a diferença.

CAMP DO REAL MADRID NO IATE

A Clínica de Atletas do Real Madrid foi realizada no 
Clube de 4 a 8 de julho, cujo  objetivo foi ensinar a 
metodologia do clube merengue, com os valores do 
esporte.

A Clínica foi liderada por treinadores da Fundação 
Real Madrid, que combinaram treino em equipe 
com um acompanhamento individual, utilizando 
metodologia específica do Real Madrid, que permitiu 
uma análise completa da evolução das crianças.

O Iate foi escolhido para sediar o evento por oferecer 
uma excelente estrutura física, totalmente compatível 
com o alto nível e a grandiosidade do treinamento. 
Durante a Clínica, o Real Madrid selecionou dois 
alunos que mais se destacaram para irem à Espanha 
conhecer a sede do time merengue.
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VOLEI PARA O IATISTA

Futebol 

Como parte dos treinamentos para o campeonato Go Cup, em fevereiro o Iate recebeu para jogos 

amistosos o time Solnas, formado por crianças carentes do Sol Nascente, na Ceilândia. Para ajudar 

esses jovens atletas, cerca de 30 crianças, os pais dos alunos do Futebol do Iate se mobilizaram para 

reunir e doar dezenas de chuteiras, roupas e outros materiais esportivos. 

DOAÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A CRIANÇAS CARENTES PELOS 

PAIS DO FUTEBOL  

ESCOLINHA DE FUTSAL 

Em março deste ano iniciou-se as aulas gratuitas da 
Escolinha de Futsal. As aulas são ministradas pelo 
professor Luciano Mistura, no Ginásio de Esportes. 

   TORNEIOS DISPUTADOS 

 ■ Copa Novos Talentos de Futebol 

 ■ Jogos Preparatórios GO CUP 

 ■ Copa Candanga de Futsal 

Volei de Quadra e Praia

Equipes formadas por atletas do 

Iate Clube e da AABB participaram 

do 14º Brasileiro Master Santos de 

Voleibol, realizado na cidade de 

Santos, em São Paulo, em abril. 

A equipe da categoria 35+ subiu 

ao pódio ao conquistar o terceiro 

lugar na competição. Outros 

resultados: 

Categoria 40+: 4º lugar 

Iate no 14º Brasileiro Master de Voleibol

 ■ Escola de Voleibol de Areia 
Adulto 

 ■ Aulão de Voleibol de Areia

 ■ Copa Comodoro de Vôlei Misto 
4x4 

 ■ 1º Festival de Vôlei Infantil 
Feminino

Futevolei

II TORNEIO DE FUTEVÔLEI DE ANIVERSÁRIO 

DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA

Contou com a participação de 50 atletas e foi realizado no final de 
maio. As quadras da Orla, às margens do Lago Paranoá, foram o 
cenário dos jogos, que teve jogos nas categorias Masculina/Mista 
(intermediário e avançado).  edição O torneio utilizou arbitragem 

50
Praticantes no Iate Clube 
de Brasília

26
Alunos matriculados na Escola 
da Modalidade
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TORNEIOS REALIZADOS 

Peteca

A 12ª Copa JK de Peteca foi realizada no Iate de 21 a 24 de abril 
e contou com 62 atletas, entre eles do Clube Náutico de Sete 
Lagoas (MG), do Xuxa Campestre Clube de Salinas (MG), do 
Patos Tênis Clube de Patos de Minas (MG), do Praia Clube de 
Uberlândia (MG) e, do DF, de São Sebastião, do Minas Brasília 
Clube, Cota Mil, Country Clube e Clube Vizinhança. Os atletas 
Iatistas superaram todos os clubes participantes e foram os 

grandes campeões do evento. 

12ª Copa JK de Peteca 

Jogos de Cartas

+100
Sócios praticam alguma modalidade de 
Jogos de  Cartas

 ■ 3º Torneio de Buraco

 ■ Torneio de Truco do Conselho 
Diretor e Deliberativo

Beach Tennis
150
Praticantes da modalidade

05
Torneios e Clínicas realizados somente 
no 1º Semestre de 2016

03
Quadras Oficiais da modalidade 
à disposição dos Sócios

Para os praticantes do Beach Tennis,  foi construído 
no Complexo Poliesportivo Sul um conjunto de 03 
quadras oficiais da modalidade, com iluminação 
para jogos noturnos e toda a infraestrutura 
necessária aos praticantes, com destaque para o 
Quiosque de apoio aos jogadores, instalações de 
lava-pés, cercados e placares, que formam um 
conjunto de itens que atende plenamente aos 
associados do Clube, quer sejam em disputas 
amistosas ou em eventos esportivos de alto nível. 

ESTRUTURA DE ALTO NÍVEL PARA OS 
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560
Crianças inscritas na 
Escola de Natação

700
Sócios adultos frequentam 
as piscinas semiolímpicas

72
Crianças matriculadas na aula 
de natação para bebês

74
Sócios adultos frequentam 
as aulas de Deep Water

AÇÕES ESTRUTURAIS

Beach Tennis

2ª CLÍNICA DE BEACH 

TENNIS

O Beach Tennis do Iate promoveu 

mais um encontro entre seus atletas 

e campeões internacionais, em abril, 

com a realização da 2ª Clínica de 

Beach Tennis do ICB. Participaram 

as atletas Patrícia Diaz e Maraike 

Biglmaier, dupla nº 1 no ranking da ITF. 

I TORNEIO INTERNO DE BT

I Circuito Interno de Beach Tennis 

foi realizado em maio, no Espaço 

Poliesportivo Sul, e teve disputas 

nas categorias Masculina (A e B), 

Feminina (A, B e C) e Mista (A e B). O 

campeonato reuniu aproximadamente 

150 participantes.

   TORNEIOS REALIZADOS

 ■ Perebão de Beach Tennis

 ■ We Love BT

Esportes Aquáticos

 ■ Aquisição de materiais esportivos para 
as modalidades aquáticas

 ■ Novas turmas e horários

 ■ Nova modalidade para Sócios que tem 
algum receio ou fobia de água  

 ■ Realinhamento da Grade Horária dos 
professores e estagiários

 ■ Reformas nas Piscinas do Toboágua, 
da Baleia, Hidromassagem e 
Semiolímpicas I e II

CIRCUITO MORMAII DE 
BEACH TENNIS

O Iate sediou a etapa Brasília do 

Circuito Mormaii de Beach Tennis, 

Foram 186 atletas para o torneio, 

entre Iatistas e outros grandes 

destaques do esporte no Brasil e no 

mundo, como o Número 1 do Ranking 

Nacional, Vinícius Fonte (RJ). 
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IATE É BRONZE NO TROFÉU BRASIL DE 

POLO AQUÁTICO

Com o 3º lugar no campeonato, o Iate conquistou 

a melhor colocação de uma equipe de Brasília em 

campeonato absoluto da modalidade.
2º FESTIVAL DE NATAÇÃO MGB

A equipe máster de natação do Iate Clube brilhou na 

premiação do Circuito 2015 da Associação Brasiliense 

Master de Natação. A equipe, composta pelos atletas 

Edward Cattete Filho, Glauber Silva, Rita de Cássia 

Oliveira, Luciana Ladeira, Helane Quezado, Marcelo 

Abi, Gustavo Farias, João Alexandre Barbosa e 

Marcus Vinícius Bissinoto conquistou excelentes 

colocações tanto em provas longas quanto em provas 

de velocidade.

NADADORES IATISTAS PREMIADOS NO 

CIRCUITO ABRAMN 2015  

ALGUNS RESULTADOS CONQUISTADOS 

 ■ Torneio Centro-Oeste de Clubes: vice-campeão na 
categoria Júnior e ficou em 3° lugar na categoria Sênior

 ■ A atleta do Iate Julia Magalhães Mesquita venceu o 
Campeonato Brasiliense de Maratonas Aquáticas

 ■ Sete medalhas de ouro, uma de prata e 2 de bronze nos 
Jogos Universitários Sul-Americanos

 ■ Quebra do recorde Sul Americano nos 50m Borboleta 
durante o Troféu Wilson Brasil de Natação

 ■ Atleta iatista campeã geral na prova de 2400m da 12ª 
Travessia do Fogo

Judô

A modalidade Judô alcançou o número de 70 

alunos em Escola Esportiva, com idades variando 

entre 06 e 14 anos, as aulas são realizadas no 

Ginásio da Peteca, em horários nos turnos 

matutinos e vespertinos. 

Com a sua mudança de espaço programada para 

o dia 01 de agosto, serão adquiridos 100 m2 de 

novos tatames. O novo espaço será utilizado pela 

escolinha de Judô e Jiu-jitsu da Academia.
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183
Alunos frequentam a Escola da 
modalidade, entre 5 e 14 anos

600
Sócios adultos frequentam 
as quadras de Tênis do Iate

15
Quadras compõem o 
Complexo Tenístico do Iate

Tênis de Quadra 

TORNEIOS REALIZADOS 

O Iate Clube de Brasília, em parceria com a Federação 
Brasiliense de Tênis (FBT) e apoio da Bancorbras, 
realizou o ITF SENIORS BRASILIA 2016, em abril. O 
torneio faz parte do Circuito Internacional de Seniors 
e é um evento classificado como GRADE 1, ou seja, que 
distribui a maior quantidade de pontos entre todos os 
torneios mundiais. O Iate Clube recebeu tenistas da 
Alemanha, Chile e Estados Unidos, além dos melhores 
jogadores seniores brasileiros, sendo considerado como 
um dos melhores torneios do Brasil e da América do Sul. 
Para se ter uma dimensão do evento, no ano passado 
foram realizados 271 jogos de simples e 79 jogos de 
duplas

ITF Seniors Brasília 2016

 ■ Circuito Interno de Tênis 2016

 ■ Copa Iate de Duplas 2016

 ■ 16º Torneio de Tênis Iate com 
Amor

O iatista Rafael Wagner 
conquistou o Rendez-Vous 
à Roland-Garros, em Paris, e 
garantiu uma vaga na chave 
principal do torneio de Grand 
Slam em Paris ao derrotar na 
final o sul-coreano Minseob Lim 
por 2 sets a 0, com 6/2 6/0, em 
duelo disputado na quadra 6 de 

Roland-Garros.

Rendez-Vous a Roland Garros

16º Torneio de Tênis Iate 

com Amor

O Torneio de Tênis Iate com 
Amor chegou a sua 16ª edição, 
disputado nas quadras de 
saibro do Iate Clube. Houve 
uma programação especial 
para os casais inscritos, 
com diversas brincadeiras 
organizadas pelos professores 

de Tênis, com direito a brindes.

Copa Iate de Duplas 2016

A Copa Iate de Duplas já se tornou 
um torneio extremamente popular 
entre os tenistas do Iate Clube, sendo 
que os jogos das semifinais e finais 
movimentaram as quadras do Iate 
Clube na última quinzena de maio. O 
torneio contou com a participação de 
52 duplas. 
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50
Alunos frequentam a Escola da 
modalidade, entre 5 e 14 anos

250
Sócios adultos praticam a 
modalidade no Iate Clube

Squash

   TORNEIOS DISPUTADOS 

 ■ Circuito Brasileiro Juvenil de Squash

 ■ 1º Capital Open de Squash

 ■ Copa do Brasil de Squash 2016

4º CAMPEONATO INTERNO 

DE SQUASH 
Em comemoração ao aniversário do Iate, 
foi realizado o 4º Campeonato Interno de 
Squash. Competiram 73 atletas, nas diversas 
categorias, destacando-se a participação de 
juvenis e de mulheres. 

Em junho, os praticantes de Squash tiveram a oportunidade 
de participar de um dos eventos mais disputados da 
modalidade, o 14º Iate Clube Open de Squash. As etapas 
profissionais, masculino e feminino, foram enquadradas 
conforme o NSB (Novo Squash Brasil), e  contaram pontos 
para o ranking brasileiro. A etapa profissional masculina 
contou pontos para o ranking mundial (PSA - Professional 
Squash Association). O torneio bateu mais um recorde 
nacional em eventos da categoria, reunindo 188 atletas 
com um total de 277 inscrições, sendo 50 atletas de fora do 
DF, nas 23 categorias disputadas.

14º Iate Clube open de Squash 

Sinuca

Aproximadamente 100 pessoas usufruem 

do espaço mensalmente e participam 

das atividades organizadas pela Vice-

Diretoria de Sinuca. No segundo semestre 

de 2015 as atividades foram transferidas 

para o térreo do Edifício Multifunções em 

virtude de obras no Espaço destinado a 

essa modalidade.Com a Inauguração do 

novo Espaço da Sinuca, serão realizados 

diversos eventos ao longo do ano.
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255
Alunos frequentam a Escolinha 
da modalidade

42
Atletas compõem a Pré-
equipe e Equipe

107
Foi o total de medalhas  conquistadas pelo 
Iate Clube no Campeonato Brasiliense da 
Modalidade

Campeonato Pan Americano 
de Patinação Artística 

O campeonato Panamericano é realizado 
bienalmente e, nesta edição, contou com 
a participação de 12 (doze) países. 
Doze atletas Iatistas foram convocados 
para representar a seleção brasileira, 
os quartetos infantil (Clara Barcelos, 
Isadora Barreto, Laura Fruet e Natalia 
Janiques) e júnior (Anna Beatriz Fischer, 
Laura Barreto, Letícia Oliveira e Manoella 
Fischer) conquistaram medalhas de ouro 

nas respectivas categorias.

Patinação Artística

CAMPEONATO BRASILEIRO DE 

PATINAÇÃO ARTÍSTICA 

O evento contou com a participação de 24 atletas 

Iatistas, que conquistaram ao todo 33 medalhas, 

sendo seis de ouro, doze de prata, quatro de bronze, 

três de quarto lugar e oito de quinto lugar. Nesse 

Campeonato, 12 atletas do Iate alcançaram resultados 

que garantiram a convocação para a Seleção Brasileira 

de Patinação Artística.

IATE CONQUISTA 107 MEDALHAS DO 
CAMPEONATO BRASILIENSE DE PATINAÇÃO

Foi realizada no Iate Clube a 1ª etapa Nacional 

e Internacional do Campeonato Brasiliense de 

Patinação, o torneio contou com a participação de 

33 atletas Iatistas, que disputaram 122 medalhas e 

conquistaram, ao todo, 107 medalhas, sendo 43 de 

ouro, 34 de prata, 17 de bronze, nove de 4º lugar e 

quatro de 5º lugar.

1ª ETAPA REGIONAL DO CAMPEONATO 
BRASILIENSE DE PATINAÇÃO

Em maio, a equipe de Patinação do Iate participou 
da 1ª Etapa Regional do Campeonato Brasiliense de 
Patinação. Os 40 atletas que representaram o Clube 
disputaram 22 provas com possibilidade de 41 medalhas. 
A equipe conquistou 39 medalhas, sendo vinte de ouro, 
nove de prata, cinco de bronze, quatro de 4º lugar e uma 
de 5º lugar. Todos os atletas Iatistas subiram ao pódio ao 
menos uma vez.
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Clube de Corrida do Iate 

Um domingo de cada mês, os professores junto com os praticantes do Clube de Corrida definem uma 

corrida de rua para participarem com a estrutura de tenda e profissionais ofertados pelo clube e o 

restante das despesas com inscrição e alimentação por conta dos corredores. A média de participantes 

nestes eventos oscila entre 36 a 45 corredores, conforme abaixo:

28/02- Circuito Internacional Etapa Austrália – Esplanada dos Ministérios 

17/03 – Circuito Free Corner Etapá Lago Sul – Pontão do Lago Sul 

07/05- Night Run – Esplanada dos Ministérios

27/05- Meia Maratona do Rio – Copacabana – Rio de Janeiro

12/06- 13ª Volta do Lago – 100km – foram 04 equipes com 09 atletas cada - o clube contribuiu com 

001 van para cada equipe. 

AMPLIAÇÃO DOS HORÁRIOS DAS AULAS 

DE ZUMBA

Em atendimento às solicitações das alunas da 

Academia, a Diretoria do Espaço Saúde  implantou 

novos horários de zumba fitness, tendo início 

no mês de junho. Com essas novas turmas, 

conseguimos diminuir a quantidade de alunos na 

A Academia no 1º semestre de 

2016 chegou a 3048 alunos 

matriculados em diversas ativ-

idades físicas orientadas que 

ocorrem todos os dias da sem-

ana, inclusive nos finais de se-

mana. 

CONTROLE

SAÚDE !

Espaço Saúde

Devido ao grande extravio, mensalmente 

ocorria uma perda significativa de toalhinhas 

de rosto da Academia. Por esta razão foi 

necessário modificar a logística de entrega. 

A partir de 20/06, ficou estabelecido que 

o sócio que desejar utilizar o serviço deve 

deixar a carteirinha do clube na recepção da 

Academia até a devolução do material

IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE DAS 
TOALHAS DE ROSTO DA ACADEMIA

   EVENTOS REALIZADOS

 ■ Palestra com as dermatologistas Joana Costa, Rafaela 
Capeli e a fisioterapeuta dermato-funcional Amanda 
Rovêda, com o tema “O que realmente funciona na 
estética?”

 ■ Palestras com a nutricionista Denise Glória, da Clínica 
Dermatológica Joana Costa, sobre alimentos funcionais e 
com a nutricionista Cibele Salomão, do Iate Clube, sobre 
emagrecimento Copa Candanga de Futsal 

 ■ O Desafio de Duatlon”, envolvendo as modalidades 
Cycling Indoor e corrida na pista de cooper do Iate, com a 
participação de 67 alunos
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Recebimento dos serviços e produtos da 
Sauna integralmente através do Iate Card Pré 
e na cobrança junto a mensalidade do Clube, 
inibindo a movimentação de dinheiro e cheque, 
trazendo mais segurança e comodidade para 
o quadro social.

FINANÇAS

 ■ Atua junto ao Conselho Diretor buscando enquadrar 
a Execução Orçamentária dentro das metas 
estabelecidas na proposta de orçamento aprovada

 ■ Combate sistemático à inadimplência, efetuada por 
meio de correspondências enviadas aos contribuintes 
em atraso, além da adoção das medidas dispostas no 
Estatuto Social.

 ■ Evolução dos serviços online para melhorar 
o atendimento ao Sócio. Entre as ferramentas 
disponibilizadas: emissão de 2ª via de boleto; 
relação de consumo detalhado; acompanhamento 
de consumos com cobrança futura.

 ■ Compromisso na adequação dos valores propostos e 
dos valores reais, conforme a necessidade do clube. 
Para isso tem trabalhado na análise frequente das 
informações para que ao final do ano as verbas 
estejam de acordo com o que foi aprovado. 

 ■ Negociação direta com o Banco do Brasil resultou 
na economia de R$ 114.522,35 nos valores cobrados 
nas tarifas dos serviços bancários. 

 ■ Arrecadação do valor de R$ 61.226,00 por meio de 
patrocínios e inserções de propagandas nos meios 
de comunicação do Clube.

 ■ Balancetes mensais: Estão sendo entregues 
rigorosamente no prazo (até o 20º dia do mês 
seguinte) para análise da Comissão fiscal. 

O Iate Card Pré movimentou no semestre o valor 
de R$ 361.818,68 em 2.792 créditos realizados 
no período, mostrando o crescimento de 2,11%, 
no movimento e 15,48%, nos valores recebidos 
quando comparados ao mesmo período no 
ano anterior. 

CONTAS APROVADAS POR AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE
As contas referentes ao exercício de 2015 foram analisadas e aprovadas por 
auditoria independente efetuada pela empresa Baker Tilly Brasil, que por meio 
de parecer declara que as demonstrações financeiras e contábeis representam 
adequadamente a posição patrimonial e financeira do clube apontando apenas 2 

ressalvas:

 ■ Quanto à Avaliação Patrimonial dos Bens do Clube;

 ■ Valorização dos Títulos Patrimoniais.

A área financeira tomou providências no sentido de inventariar todos os bens 
móveis e imóveis do clube promovendo licitação para contratação de empresas 
especializada para executar os serviços. A expectativa é que o trabalho se inicie no 
mês de julho corrente com prazo de 90 dias para apresentação do relatório final. 
O resultado desse trabalho deverá contornar as ressalvas apontadas no parecer 
acima mencionado.

IATE CARD PRÉ

 ■ Saldo em conta corrente no final do semestre:  R$ 
3.507.618,99

 ■ Saldo em espécie no caixa rotativo: 
R$ 4.705,53

 ■ Valores a depositar (cartão, cheque pré e receita 
30/06): R$ 186.300,28

CONTROLE

GESTÃO FINANCEIRA
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INFRAESTRUTURA
MELHORIAS ESTRUTURAIS

 ■ Neste semestre foi concluído o projeto de 
dimensionamento e melhorias no sistema de geração 

de energia.

GERADOR DE ENERGIA

 ■ O sistema de exaustão da cozinha do bar do farol foi 
ampliado com a substituição do exaustor axial de 
forma a aumentar a exaustão de gases e vapores, o 
quadro de comando foi substituído e bem como novos 

circuitos de energia e melhorias nos existentes.

MELHORIAS DE CONCESSIONÁRIOS

 ■ Foram instalados no pátio da náutica dois 
equipamentos para elevação de embarcações 
com capacidade de até 6 toneladas, que estão em 
pré-operação e servirão para embasar futuros 
investimentos no setor visando a ampliação da 

capacidade de estacionamento no pátio.

AMPLIAÇÃO DE VAGAS PARA EMBARCAÇÕES

 ■ Dando prosseguimento ao projeto proposto pela 
Comissão de Acessibilidade do Conselho Deliberativo 
foram executados serviços de melhorias como de 
calçada de piso articulado tipo “pavigrama” por 
pedra portuguesa, instalação de barras de apoio nos 
chuveiros. Foi solicitada pela Engenharia a aquisição 
de peças específicas para atender aos portadores de 
necessidades as quais serão instaladas em vestiários 
de diversos setores do clube.

ACESSIBILIDADE

MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO

RECONSTRUÇÃO PRÉDIO DA SINUCA

Em julho, o novo Espaço da Sinuca foi 
entregue ao quadro Social, totalmente 
reconstruído. Todo o serviço foi realizado 
por mão-de-obra própria do Clube e 
material licitado por menor preço, o 
que tornou possível uma considerável 
redução no custo por metro quadrado, 

INVESTIMENTOS EMERGENCIAIS

 ■ Reforço estrutural da pista de caminhada

 ■ Poço artesiano sul

 ■ Durante o semestre foram instalados efletores em LED nas quadras de peteca que 

reduzem o consumo de energia em 66% com substancial aumento no nível de 

iluminação. Estes equipamentos permitem o religamento instantâneo em caso de 

interrupção de fornecimento de energia e, devido à sua durabilidade, vai reduzir 

drasticamente a manutenção da iluminação. No estacionamento foram instalados 

69 refletores em LED nos canteiros para substituição de luminárias.
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MEIO AMBIENTE
COLETA SELETIVA E RECICLAGEM

Continuidade ao projeto de coleta seletiva de resíduos 

sólidos e orgânicos. Parte do material reciclável 

(plásticos, papéis, papelões e lata de alumínio) coletado 

nas dependências do Iate, em eventos, inclusive na 

Festa Junina, são prensados, armazenado e vendidos 

para empresa especializada: gerando 567 kg de 

alumínio, 437 kg de garrafas PETs e 2.848 kg de papelão, 

arrecadando o valor total de R$ 1.407,70. O restante do 

material reciclável encontra-se no galpão de reciclagem 

aguardando vendagem.

JARDIM E PAISAGISMO

A equipe de jardinagem realizou múltiplas ações 

efetivando as atividades rotineiras como corte de 

gramas, retirada de ervas daninhas, podas de árvores, 

supressão de indivíduos arbóreos deteriorados, 

rastelagem de folhas, confecção de vasos de plantas 

produzidos com pneus usados e produção de mudas no 

viveiro. Manutenção no gramado e pintura de marcação 

do campo de futebol e corte de areias nas quadras de 

vôlei e futevôlei

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

 ■ Campanha de Conscientização e Redução no Consumo 
de copos descartáveis. 

 ■ Campanha de Conscientização e Redução no Consumo 
de Água.

 ■ Campanha de Conscientização e Prevenção H1N1. 

 ■ Treinamento e Medidas de Prevenção e Combate ao 
mosquito Aedes aegypti palestrado, pela Diretoria de 

Vigilância Ambiental – DIVAL, aos funcionários do DOL. 

 ■ Monitoramento de qualidade da água, em três pontos acessados 
pelos sócios, no Lago Paranoá – Análise microbiológica

 ■ Organização da “Barraca do Meio Ambiente”, na Festa 
Junina do Iate, juntamente com a Fundação Jardim Zoológico 
de Brasília dispondo de: teatro de fantoches, exposição de 
material biológico em meio líquido, exposição de material 
de microscopia e pesquisa, exposição de banner temático e 
distribuição de material educativo.

PATRIMÔNIO
 ■ Compras/Serviços: Foram elaborados 658 

Mapas Demonstrativos de Preços neste 
1º Semestre, totalizando R$ 2.298.916,26, 
emitidas 928 Ordens de Compras, Bens e 
Serviços. 

 ■ Almoxarifado: O Setor de Almoxarifado dispõe 
de estoque para atender todo o Clube e suas 
demandas, tendo responsabilidade na guarda 
e no controle de todos os bens adquiridos. 

 ■ Bens Patrimoniais: Cabe ao setor de 
Bens Patrimoniais examinar, coordenar, 
orientar e fiscalizar o cadastro de todos 
os bens da Instituição, bem como fazer o 
acompanhamento, do início ao fim, de todas 
as obras do Clube, via registro fotográfico, 
mostrando passo a passo de sua execução. 

SAIBA MAIS

À Diretoria de Patrimônio compete executar, 

acompanhar, supervisionar e controlar 

todas as aquisições de bens e/ou serviços 

solicitados pelos diversos setores do 

Clube; manter organizados e devidamente 

abastecidos o almoxarifado geral e os 

depósitos; prover o controle dos bens 

patrimoniais, inclusive os que estejam sobre 

responsabilidade dos concessionários, 

zelando pela sua guarda e conservação, 

bem como a supervisão do ponto de 

abastecimento. 
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PRESENÇA
QUADRO SOCIAL 

Comparativamente ao 1º e 2º semestres de 
2015, ocorreu a estabilização do quadro 
social, rompendo a persistente tendência 
de crescimento dos anos anteriores, como 
consequência da reforma estatutária

 ■ Foram analisados pela Comissão 
de Sindicância 261 processos de 
admissão e inclusões de candidatos 
a integrantes ao quadro social do 
Iate 

 ■ No período foram iniciados 21 
(vinte e um) processos de retomada, 
destes, 15 (quinze) processos foram 
arquivados após intensos esforços 
da Comodoria e Secretaria para 
recuperar os valores devidos

 ■ Realizado o cancelamento de 
209 companheiros(as) por não se 
enquadrarem no disposto no artigo 
28, inciso I, do Estatuto do Clube. 
Destes, 53 (cinquenta e três) 
companheiros(as) regularizaram 
a situação e retornaram ao quadro 
social. 

FREQUÊNCIA  

Foram registrados no semestre 447.077 
(quatrocentos e quarenta e sete mil e 
setenta sete) acessos nas portarias, com 
média diária de 1,5 mil acessos. Os 
meses de maior movimento no semestre 
foram fevereiro, maio e junho e o menor 
movimento foi registrado no mês de 
janeiro.

 ■ 14.711 acessos de convidados. 
Dentre estes, estão convites 
comuns, convites de churrasqueira 
e convites especiais, estes válidos 
por 30 dias.

 ■ A expedição de carteirinhas de 
prestadores de serviços, tais como 
babá, motorista, profissionais de 
saúde registraram os números: 
239 carteirinhas e 374 permissões 
provisórias de acompanhante.

 ■ Emissão de 10.142 crachás para 
visitantes e prestadores de serviços 
eventuais para os associados, 
concessionários e para o Iate. 

EMISSAO DE CONVITES

Os convites emitidos por integrantes do 
Conselho Diretor apresentam os seguintes 
números: 69 Convites extraordinários de 
30 (trinta) dias; 1.508 
convites extraordinários de 1 dia. 

Os convites emitidos pelos integrantes 
do Conselho Deliberativo apresentam 
os seguintes números: 07 convites 
extraordinários de 30 (trinta) dias 
solicitado ao Comodoro por Conselheiros; 
966 Convites extraordinários de 1 dia.

RESERVA DE 

CHURRASQUEIRAS

Foram reservadas 1531 churrasqueiras 
de janeiro a junho, destas, 796 foram 
reservadas via internet e 735 diretamente 
no Clube. 

GESTÃO DE PESSOAS

O quadro de pessoal em 30/06/2016 foi de 
490 funcionários e a significativa redução se 
deu em atendimento ao parecer do Conselho 
Deliberativo, de 8 de dezembro de 2015, que 
solicitou o corte de aproximadamente 1 milhão 
de reais com gastos de mão de obra.

EFICIÊNCIA 

Disponibilização da folha de pagamento no 
portal da transparência do ICB. 

TRANSPARÊNCIA

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

Os investimentos em treinamento de colaboradores, nesse 1º 
semestre, tiveram como foco o aprimoramento das competências 
técnicas essenciais para o desenvolvimento de suas atividades 
no clube e excelência no atendimento ao integrante do quadro 
social. Alguns cursos realizados: 

 ■ Primeiros Socorros para todos os funcionários do clube 
em atendimento à colônia de férias; 

 ■ Desenvolvimento Motor Infantil específico para a equipe 
de natação para bebês;

 ■ • I Clínica para técnicos da classe Optimist aos 
colaboradores da náutica;

 ■ Fundamentos do Direito Contábil para colaboradores da 
contabilidade. 
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JURÍDICO 

 ■ Foram julgadas improcedentes dois 
processos movidos por um Sócio 
buscando anular os processos 
administrativos e as penalidades 
decorrentes aplicadas, bem como 
requerendo condenação do clube 
em dano moral. Os recursos de 
apelação civil também foram 
improvidos, sob a fundamentação 
de que o processo administrativo 
ocorrido no Clubeirespeitou os 
trâmites legais. 

 ■ O departamento jurídico do Clube 
sagrou-se bem sucedido em ação 
proposta por um Sócio requerendo 
a substituição de embarcação em 
vaga sem o pagamento das taxas 
náuticas. Em junho foi julgado 
improcedente o pedido do sócio 
e procedente a reconvenção do 
clube, que requereu o pagamento 
da importância de R$18.795,00 em 
taxas náuticas já devidas. Em fase 
recursal. 

 ■ Continuamos discutindo judicialmente, 
perante o TRF da 1ª Região, e 
administrativamente, as várias autuações 
lavradas pela Agência Nacional 
de Petróleo, pleiteando garantir a 
possibilidade de abastecimento dos 
veículos dos sócios, cabendo informar 
que já obtivemos êxito nas defesas no 
que concerne à legalidade das bombas 
utilizadas pelo clube, ditas industriais, e 
a possibilidade de abastecimento da frota 
náutica e dos veículos do clube. 

EMIATE

AÇÕES DE DESTAQUE

O evento, realizado em maio, foi à 
bordo do barco Netuno em um dia de 
muito sol. O passeio teve  a duração 
de 3h e contou com a presença de 
sessenta e duas pessoas

Passeio de Barco 

   AÇÕES DE DESTAQUE 

 ■ VIVA MAIS: Conta com quase 160 
adeptos e é uma das atividades 
mais procuradas pelos sócios do 
Iate, não importando a idade. É 
uma atividade grátis que procura 
promover a atividade física 
incentivar a sociabilidade. 

EVENTOS REALIZADOS 

 ■  Iate Pré-Carnaval , com Trezentos participantes

 ■ Palestra “O futuro do Rejuvenescimento Facial”

 ■ Duas edições do Botequim de Sexta

 ■ Baile Jantar dançante

Nas causas trabalhistas, o departamento Jurídico tem mantido uma postura diligente, 

e tem conseguido neutralizar processos que acarretariam severos danos financeiros ao 

Clube, ao exemplo de reclamação trabalhista ajuizada por um ex-funcionário, onde alegava 

ter sofrido acidente de trabalho. Deu-se à causa o valor de R$ 235.261,72. Na instrução, foi 

acatada a impugnação do clube quanto ao laudo pericial que havia reconhecido o nexo 

causal entre a lesão apresentada e a atividade ocupacional do reclamante, tendo sido 

julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos. Em grau de Recurso Ordinário, a 1ª 

Turma do TRT da 10ª Região manteve incólume a sentença originária. Por fim, o processo 

transitou em julgado e foi arquivado definitivamente.
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+11.000
Seguidores da página oficial do 
Clube no Facebook

217.288 
Acessos na página do 
Clube na internet

270
Notícias inseridas no Portal

 ■ Assessoria de imprensa - de janeiro a 
julho  foi registrada, espontaneamente, a 
publicação de 160 matérias e citações do 
Iate em jornais impressos, sites e veículos de 
televisão. 

 ■ Comunicação Interna - Foram produzidas 
mais de 91 kits de peças de divulgação, entre 
cartazes, artes para camisetas, panfletos, 
flyers, banners, faixas, folders, credenciais 
de eventos, logomarcas, ingressos, capas 
de CDs, filipetas, painéis, avisos internos e 
acompanhamento gráfico, além de anúncios 
institucionais.  

Instagram 
O instagram continua como a mídia social 
ascendente, e por esta razão continua recebendo 
atenção especial por parte da Diretoria de 
Comunicação e Marketing. A realização de 
promoções envolvendo a ferramenta, bem 
como a cobertura em tempo real de eventos 
importantes, continua atraindo novos seguidores, 
de 1.110 em 31 de dezembro de 2015 para 1.557 
em 30 de junho de 2016.

CIATE
AÇÕES DE DESTAQUE

AULAS DE ROBÓTICA 

A partir de fevereiro, o CIATE passou 
a oferecer curso de Robótica. As 
aulas são baseadas no modelo 
internacional de ensino conhecido 
por S.T.E.M (ciência, tecnologia, 
engenharia e matemática), 
envolvendo o aluno nas quatro 
áreas do conhecimento do ensino 
tecnológico.

CASA THOMAS JEFFERSON

Atendendo a um antigo pleito do 

Quadro Social, no primeiro semestre 

deste ano, foi  implantado o curso de 

Inglês no Ciate, após regular processo 

licitatório. A instituição vencedora foi a 

Casa Thomas Jefferson.

 ■ 50ª Colônia de Férias e 18ª Vela nas férias

 ■ Apresentação de dança na Festa junina do Iate 

 ■ Iate Happy Week 

EVENTOS INTERNOS

COMUNICAÇÃO 
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CULTURAL 

Cerca de 50 quadros do acervo 

do Clube tiveram suas molduras 

restauradas. Após as restaurações, as 

obras foram expostas no Iate TV para 

que os sócios pudessem apreciar os 

quadros durante duas semanas. 

PALESTRA SUPERANDO OS 

MEDOS E AS ANSIEDADES

A Diretoria Cultural em parceria com o 

Emiate promoveu a Palestra Solidária 

“Superando os medos e as ansiedades” 

que contou com a presença de cerca de 

150 pessoas, entre sócios e convidados. 

A Palestra foi ministrada pelo Dr. Mário 

Salomão. 

EXPOSIÇÃO COLETIVA AR-

TES AO VENTO II

A exposição homenageou o Dia 

Internacional das Mulheres. A 

exposição recebeu 600 pessoas 

incluindo a abertura e visitação, tendo 

também recebido mais de 200 alunos 

do CIATE

EXPOSIÇÃO DAS OBRAS DE 

ARTE DO ACERVO 

Exposição “Uma homenagem ao meu 
país”, da artista Lu Paternostro

A exposição foi resultado de uma 
parceria entre a Diretoria Cultural e a 
Casa Thomas Jefferson. As modernas 
obras retrataram as manifestações 
culturais e os tipos tradicionais 
brasileiros. Cada imagem veio 
acompanhada de um texto explicativo 
e de um QR Code, o que possibilitou 
aos visitantes acessar as informações 
diretamente no smartphone. 

   OUTRAS AÇÕES DE DESTAQUE 

 ■ Projeto Artes Integradas - Como parte da Exposição 
Artes ao Vento II, a Diretoria Cultural promoveu 
oficinas de Artes ministradas pelas artistas Stella 
Lopes e Roselena Campos para crianças e adultos

 ■ Apoio nas edições do Projeto Encontro Literário, 
aberto ao público pelo grupo de leitura promovido 
por Iatistas praticantes de Tênis e entusiastas de 
obras literárias. A diretoria Cultural auxiliou na 
organização e a logística dos eventos realizados no 
primeiro semestre. 

 ■ Exposição “Memórias II” A exposição Memórias II 
foi realizada durante a festa junina,  com imagens 
institucionais que mostram a história do Iate Clube 
de Brasília em comemoração aos 56 anos de sua 
fundação. 

 ■ o Iate, por meio da Diretoria Cultural, recebeu a 
doação de dois quadros intitulados “JK” e “Regata 
Comodoro 2016”. A Casa Thomas Jefferson doou 
ainda 40 plataformas retráteis e montáveis muito 
importantes
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EVENTOS
3.000
Sócios e convidados participaram 
da Matinê da Alegria 

20.000
Passaram pela Festa Junina do Iate nos 
três dias de evento

MATINÊ DA ALEGRIA 2016

Mais uma vez a Matinê do Iate 
foi sucesso de público. Mais de 
3000 pessoas (crianças e adultos) 
se divertiram no melhor bailinho 
infantil da cidade. Com o tema 
“Encontro de Heróis”, as crianças 
que lotaram o Salão Social com suas 
famílias dançaram muito ao som de 
marchinhas, sambas e as músicas 
mais badaladas da atualidade, 
selecionadas por DJ. 

A maior e mais esperada festa do Iate 

reuniu quase 20 mil pessoas nas três 

noites de festança. Muita gente bonita 

lotou a festa, que teve muitas atrações: 

shows musicais, quadrilha, dança coun-

try, show de mágica, teatro de fantoches, 

exposição do Zoológico de Brasília, feira 

de artesanato, 25 barracas com os mais 

diversos tipos de comidas e bebidas e 

o mais completo parque de brinquedos 

infláveis, totalmente liberado para as cri-

anças. Tivemos, ainda, sorteio de tablets 

e eletroeletrônicos e pacotes de fim de 

semana no Rio Quente Resorts. O resul-

tado financeiro da nossa festa foi o mel-

hor dos últimos anos.

FESTA JUNINA DO IATE 
 ■ Feijuca do Iate, na Despedida do Verão - A animação 

ficou por conta do grupo de samba Mistura Boa e o buffet 
foi preparado pelo Restaurante Lake’s, que é famoso por 
sua feijoada aos sábados. As crianças se divertiram nas 
camas elásticas e brinquedos montados especialmente 
para elas no evento.

 ■ Aniversário do Iate - Realizamos o tradicional 
aniversário do Clube: um dia inteiro de festa com 
distribuição de pipoca, churros, algodão doce, 
churrasquinho, refrigerante, água e cerveja. A festa foi 
animada pela banda Candangueiros e DJ.

 ■ Brasília Nosso Som - Para encerrarmos as comemorações 
dos 56 anos do Iate, realizamos, em parceria com a 
Arquidesign, o evento Brasília Nosso Som, com a banda 
Surf Sessions e com o show de lançamento do mais novo 
talento da MPB, Fran Fidalgo. 

 ■ Casa Bier Iate Clube - O evento reuniu produtores, 
especialistas e amantes de cervejas artesanais. Shows, 
degustações, palestras e até mesmo uma brassagem 
coletiva - preparação de uma cerveja artesanal – fizeram 
parte da vasta programação. O evento disponibilizou 
ao público a comercialização de mais de 100 rótulos 
nacionais e importados.
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