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Pratique
esporte com
segurança.
Use protetor
bucal.
Calçado adequado, luvas, óculos.
Quem pratica esporte sabe como é importante
a escolha de bons equipamentos para garantir
proteção, evitar lesões e atingir a máxima performance.
Quando o assunto é saúde bucal, o uso de protetor
bucal sob medida é essencial, pois além de
proporcionar conforto, representa segurança para
a prática esportiva. Quer saber mais? Agende seu
horário e aproveite as condições especiais que
oferecemos aos sócios do IATE.

SGAS 915, cj.N, l. 69/70A, sala 331 –
Advance Centro Clínico - Brasília - DF
61) 9 9219-8828 • (61) 3347-0583
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EDITORIAL

MENSAGEM DO COMODORO

PREZADO SÓCIO,
Entramos em 2020 com o pé direito. A festa de
Réveillon Luz e Harmonia foi um estrondoso sucesso.
Com o Salão Social lotado, a noite foi animada mais
uma vez pela tradicional banda brasiliense Squema Seis.
A belíssima decoração do arquiteto Ricardo Azevedo
surpreendeu a todos, criando um ambiente muito alegre,
repleto de cores e muito luxo. Nossa famosa queima de
fogos, uma das mais longas e belas da capital, coroou a
noite, ao som da bateria da escola de samba. Todos os
detalhes desta festa inesquecível podem ser conferidos
nesta edição da Revista do Iate.
Este é o último ano desta Gestão. Desde que
assumimos, em 2017, temos trabalhado arduamente
para garantir aos Associados um campus primoroso,
eventos de altíssima qualidade e equilíbrio financeiro.
Realizamos diversas obras relevantes, seja em termos
de manutenção, quanto para inovação e renovação.
Estamos, agora, comemorando a finalização da
instalação do Projeto de Eficiência Energética, que além
de trazer mais economia para o Clube, está de acordo
com as premissas mundiais de respeito e preservação
do meio ambiente e seus recursos naturais. Neste

6

mesmo sentido, evoluímos com nosso projeto Lixo Zero,
incluindo a coleta seletiva de vidros e atualizando as
lixeiras nas churrasqueiras.
Nosso compromisso com o Iate e os Associados
segue forte em seu propósito até novembro deste ano.
Continuaremos prezando por nosso precioso bem, este
Clube que tanto amamos, que este ano completa 60 anos.
Esse marco histórico será celebrado amplamente com a
Família Iatista. O início será já no dia 15 de fevereiro,
com mais uma edição da Feijuca do Iate, que este ano
virá renovada, com três shows que marcarão o início do
carnaval em Brasília. Traremos muitas outras surpresas
para comemorar o Iate, que é hoje considerado um
dos melhores clubes sócio esportivos do país. Contem
conosco e vamos comemorar juntos!
Obrigado!
Rudi Finger
Comodoro

EDITORIAL

CONSELHO DIRETOR - GESTÃO 2017/2020
Comodoro
Rudi Finger

Social
Nelson Campos

Squash
Rodolfo Gonçalves Júnior

Jurídico
Tomaz Alves Nina

1º Vice-Comodoro
Temístocles Grossi (Quinho)

Médico
Nelson Diniz de Oliveira

Voleibol
Jorge Eduardo B. Brasil

Planejamento e orçamento
Mauricio C. de Albuquerque

2º Vice-Comodoro
Celina Mariano O. Silva

Esportes Náuticos
Flávio Martins Pimentel

Arquitetura
Celina Mariano O. Silva

Clube de Corrida
Ana Carolina Aguiar C. Naves

DIRETORES

Esportes Coletivos
Temístocles Grossi (Quinho)

Escolas Náuticas
Juliano Camargo Rosas

Tênis de Mesa
Jaime Sampaio Bicalho

Esportes Individuais
Ana Cláudia Barreto

Motonáutica
Marcelo Teixeira Gallerani

Basquetebol
André Azevedo Machado

Espaço Saúde
Eduardo Eric Martins de Toledo

Sinuca
Moisés do Espírito Santo Júnior

Social
Eider Alves de F. e Queiroz

Financeiro
João Alfredo de Mendonça Uchôa

VICE-DIRETORES

Windsurf
Danilo Mello Mattos

ASSESSORES

Administrativo e de RH
Marili Maria Amorim P Rodrigues

Ouvidoria
Guilherme Souza Juliano

Patrimônio e Suprimentos
Ricardo Macedo

Patinação Artística
Ana Cláudia Barreto

Engenharia
Francisco Carpoforo da Rocha Neto

Futebol
André Luis da Silva

Jurídico
Juliano da Cunha Frota Medeiros
Secretário
Carlos Alberto Ferreira Júnior

Operações e Logística
Francisco Zenor Teixeira
Cultural
Carlos Alberto Santiago
Comunicação e Marketing
Sidney Campos Silva

Peteca
Ruy Parente Vianna Filho
Futevôlei
Luciano Ponte de Oliveira
Beach Tennis
Maria Cecilia de Almeida Moço

José Lirio Ponte Aguiar
Esportes Aquáticos
Edward Cattete Pinheiro Filho
Jogos de Cartas
Marília Aparecida R. dos Reis
Gallo
Técnico da Academia
Alfredo Eustáquio Pinto
Tênis
Gilson Machado da Luz
Tecnologia e Informática
Andre Ruelli

Marili Maria Amorim P Rodrigues
PRESIDENTES
Ciate
João Lima Bastos
Vice-presidente do CIATE
Nidia Marlene Fernandes
Emiate
Eliete de Pinho Araújo

FUNDADORES
Juscelino Kubitschek de Oliveira (Patrono)
Adeildo Viegas de Lima
Agnello Paz Sobreira
Aloysio de Carvalho Silva
Aluizio Alves
Álvaro Alberto de Araujo Sampaio
Antônio Augusto Barcellos da Cunha
Armando Leite Rolemberg
Armando Ribeiro Falcão
Carlos Murilo Felício dos Santos

Carlos Quadros
Cesar Prates
Dilermando Silva
Eloysio de Carvalho Silva
Francisco Monteiro de A. Filho
Geraldo de Andrade Carneiro
Geraldo Gomes de Lemos
João Luiz Soares
João Napoleão de Andrade
José Aparecido de Oliveira

José Aquino Porto
Léo Sabastião David
Lídio Lunardi
Lourival Ferreira Carneiro
Marco Paulo Rabello
Mauro Borges Teixeira
Oscar Niemeyer
Oswaldo Penido
Silvio Piza Pedroza
Victor Nunes Leal

EX-COMODOROS
1961/1963 Geraldo Andrade Carneiro; 1963/1965 Silvio Piza Pedroza; 1965/1967 Marcelino Federal Hermida; 1967/1968 Ciro Machado
do Espírito Santo; 1968/1969 Dilermando Salameh Christo; 1969/1975 Onísio Ludovico de Almeida; 1975/1979 Hely Walter Couto;
1979/1985 Paulo de Moraes Jardim; 1985/1991 Edgard Frederico Hasselman; 1991/1993 Paulo Aurélio Quintella; 1993/1997/1999/2001
Ennius Muniz; 1997/1999 Nelson Campos; 2001/2005 George Raulino; 2005/2009 Edson Carvalho Mendonça; 2009/2013 Mario Sergio
da Costa Ramos; 2013/2017 Edison Antônio Costa Britto Garcia.

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

PA L AV R A D O P R E S I D E N T E
D O C O N S E L H O D E L I B E R AT I V O

Caro Sócio,
Chegamos ao final de mais um ano de muito
trabalho e grandes avanços para o nosso Clube, com
melhorias que serão repassadas aos Sócios, trazendo
mais economia em 2020. No último dia 12 de dezembro,
aprovamos por unanimidade, na Reunião Ordinária do
Conselho Deliberativo, o Orçamento Anual de 2020,
com ajustes propostos no parecer emitido pela Comissão
Permanente de Orçamento, presidida por Fábio Gondim e
composta pelos Conselheiros Antônio Augusto Pinheiro,
Marcello Katalinic Dutra, Marco Antônio Salomão e
Mauro Diniz Brumana.
O ano começa com a suspensão da cobrança
da Taxa de Aplicação Patrimonial, que resultará na
redução da mensalidade de R$ 502,84 para R$ 495,00.
A diminuição foi possível porque o Conselho identificou
que há mais de R$ 9 milhões aplicados nessa rubrica de
investimento e esses valores não estão sendo gastos,
conforme sua destinação, ao longo do ano. Entendemos
que não há necessidade de arrecadação, se a verba
não está sendo utilizada. Além disso, vamos trabalhar
para que os orçamentos previstos sejam executados no
decorrer do próximo exercício.
Também será aplicada a redução no percentual
da Taxa de Transferência de Título, passando de R$

8

17.000,00 para R$ 5.000,00; em termos percentuais, nas
taxas pagas pelos dependentes em todas as categorias; na
mensalidade da academia, de R$170,00 para R$150,00,
alinhado ao que vem sendo praticado pelo mercado
em Brasília; e a extinção do valor cobrado para o Deep
Water, assim como das atividades dentro do Programa
Viva Mais do Clube. Esses ajustes foram feitos com base
na antecipação dos resultados financeiros e o mínimo
de corte nas despesas que não vêm sendo executadas.
Com essas adequações, buscamos melhores resultados e
preços para você: Sócio.
E, assim, com a perspectiva de um ano melhor,
aproveitamos para desejar um Ano Novo cheio de
alegrias, esperança e saúde. Agradeço a parceria de
sempre e espero contar com a mesma sinergia em 2020.
Não deixe de opinar e trazer sua demanda. Estamos
sempre abertos a ouvi-los. Envie mensagem pelo IATEzap
(61 99951-8595) ou mande suas críticas e sugestões
para os e-mails conselhodeliberativo@iatebsb.com.br e
iateclubebsb@gmail.com.

Forte abraço,
Antônio Oscar Guimarães Lóssio
Presidente do Conselho Deliberativo

EDITORIAL
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FUNDADORES
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CONSELHEIROS EFETIVOS
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Pinto Pinheiro, Antônio Oscar Guimarães Lóssio, Carlos Henrique Simões
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Flávio Nogueira Koenigkan, Gotardo Machado de Souza Júnior, Gustavo
Manoel Salomon de Faria, Henrique Samuel Ponte Alencar, Heraldo
Moura Coutinho, Israel José da Cruz Santana, Jeremias Cézar Júnior, José
Agamenon de Andrade Lima, José Olímpio Filho, Luiz Antônio Cruvinel
Gordo, Luiz Carlos Raya, Luiz Mauro da Rocha, Marco Antônio Leite
Salomão, Marco Lourenço Ramos, Marcus José Reis Câmara, Maria Emília
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de Queiroz, Ricardo Vilela de Melo, Rodrigo Sousa Troncha, Sandra Mara
Fidelis de Souza, Sílvio Selmo Sartini, Suely de Paula Machado, Ubirajane
Andrade, Ulysses César Amaro de Melo, Vitório Augusto de Fernandes
Melo, Walter Carlos Alarcão Filho e Yordan Cirilo.

BENEMÉRITOS
Álvaro Alberto Sampaio, Amauri Serralvo, Ennius Marcus de
Moraes Muniz, Fernando Boani Paulucci, George Raulino,
Gerson de Sousa Lima, Hely Walter Couto, Humberto Carlos
Sobral Barreto Corrêa, José Galbinski, Léo Sebastião David,
Luiz Augusto Castro de Macedo, Luiz Carlos Garcia Coelho e
Nelson Campos.

EX-PRESIDENTES
Amauri Serralvo, Antônio Carlos Elizalde Osório, Carlos Murilo
Felício dos Santos, Fernando Neves da Silva, Geraldo Brindeiro,
Gerson de Sousa Lima, José Alberto Couto Maciel, José Hilário
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Oscar de Castro e Rudi Finger.

EX-COMODOROS
Ennius Marcus de Moraes Muniz, Hely Walter Couto, Nelson
Campos, Mario Sergio da Costa Ramos e Edison Antônio Costa
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SUPLENTES DE CONSELHEIRO
Alexandre Rosa de Oliveira, Cristina Queiroz Mazinni Callegaro, Vinícius
Lemos Chaer, Guilherme Rocha de Almeida Abreu, Carlos Henrique de
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Neder, Antônio Gomes Moreira, Ricardo Rangel de Andrade, Halmélio
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EX-PRESIDENTES DO
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1961/1963 Paulo de Tarso Santos; 1963/1965 Carlos Murilo Felício dos
Santos; 1965/1967 Sylvio Piza Pedrosa; 1967/1969 Juscelino José Ribeiro;
1969/1973 Olavo Drummond; 1973/1975 José Alberto Couto Maciel;
1975/1979 Antônio Carlos Elizalde Osório; 1979/1985 Reginaldo Oscar
de Castro; 1985/1989 Fernando Neves da Silva; 1989/1991 Geraldo
Andrade Fonteles; 1991/1993 Luiz Augusto Castro de Macedo; 1993/1997
Frederico José da Silveira Monteiro; 1997/2001 Augusto César José de
Sousa; 2001/2005 Gerson de Sousa Lima; 2005/2009 José Hilário de
Vasconcelos; 2009/2011 Amauri Serralvo e 2011/2013 Geraldo Brindeiro;
2013/2017 Rudi Finger.
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GESTÃO

Iate conclui instalação de equipamentos
do Programa de Eficiência Energética

Nos últimos meses de 2019, o Iate deu passos
largos em direção à economia de energia elétrica e
à sustentabilidade, com a execução e conclusão da
maior parte dos projetos que compõem o Programa de
Eficiência Energética.
A parte de iluminação, que incluiu a substituição de
lâmpadas, refletores e holofotes, foi 100% concluída. No
total, foram trocadas 4.977 lâmpadas por LED em todos
as edificações e áreas externas do Clube. “Os campos de
society, oficial e quadras de Tênis foram contemplados
pela nova iluminação, com projetores de última geração
e as quadras de areia ganharam novos conjuntos de
holofotes, todos de LED”, celebrou o Comodoro Rudi
Finger.
Também foi concluída a instalação do sistema
fotovoltaico. Na cobertura das quadras de Tênis, que
ainda estão em reforma, foram colocados 465 painéis
fotovoltaicos, com certificação Procel, sobre as telhas
termoacústicas, que vão garantir uma geração média de
energia de 21.475 Kwh ao mês e 257,70 MWh por ano.
“A CEB já realizou a vistoria, aprovou o projeto e geração
de energia teve início no dia 28 de janeiro e está em plena
produção”, comemorou o Comodoro.
O Programa inclui, ainda, o aquecimento da água
das piscinas por painéis solares. Com 168 coletores, o
novo sistema já está em operação na Piscina do Toboágua.
“Estamos agora instalando 370 coletores para a piscina
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Semiolímpica 02 e mais 450 coletores para a Piscina
Semiolímpica 1, além de 25 reservatórios”, explicou o
Comodoro Rudi Finger. Estão sendo instalados, também
150 coletores para o aquecimento da água de banho,
que vão abastecer os vestiários dos funcionários, os
banheiros do Ginásio Poliesportivo, os vestiários das
Piscinas Semiolímpicas, da Sede Social, os vestiários
da área da Peteca, da Tribuna do Campo de Futebol e
da Academia / Sauna. A previsão de conclusão é para
meados de fevereiro.

GESTÃO

Saiba mais
Em 2016, durante a gestão do Comodoro Edison
Garcia, o Iate iniciou uma série de pesquisas visando
a redução do consumo de energia elétrica e começou
as mudanças com a substituição dos holofotes de
vapor metálicos das quadras de Tênis, Peteca e Beach
Tennis, por LED. Paralelamente, teve início um estudo
aprofundado para identificar os principais pontos
de consumo de energia no Clube, para direcionar
um programa de investimento destinado à eficiência
energética no uso final. Chegou-se, assim, ao
Programa de Eficiência Energética desenvolvido pela
CEB, que faz investimentos previstos pela legislação
(Lei 9.991/2000), destinando 1% da sua receita líquida
anual em pesquisas do setor elétrico e em programas
de eficiência energética no uso final.
O diagnóstico energético do Iate foi emitido

em 2017 e aprovado em chamada pública. O programa
foi detalhado e apresentado à CEB em janeiro de 2018
e o Termo de Cooperação Técnica foi assinado em
setembro do mesmo ano. A aprovação garantiu ao Iate a
inclusão no Programa de Eficiência Energética, incluindo
a modernização de equipamentos consumidores de
energia e a instalação de uma mini usina de geração de
energia fotovoltaica (energia solar). Assim, o Iate se
tornou o primeiro clube do país a integrar o programa e
com êxito. “O fato de termos sido aprovados dá ao Iate
um status de instituição de excelência, que preza pelo
desenvolvimento sustentável e pelo uso de equipamentos
com tecnologia de ponta”, disse o Comodoro.
Em ação, o projeto vai proporcionar uma
considerável redução nas contas de energia elétrica do
Clube, de aproximadamente 42,42% do consumo atual, o
equivalente a 1.147,84 MWh/ano. Ou seja, a projeção de
economia será de mais de R$ 500 mil ao ano.
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GESTÃO

Orçamento 2020 é aprovado por unanimidade

Em Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
realizada no dia 12 de dezembro, os cerca de 70
Conselheiros presentes aprovaram por unanimidade
o Orçamento do Iate do exercício 2020, com os ajustes
propostos no parecer emitido pela Comissão Permanente
de Orçamento, composta pelos Conselheiros Antônio
Augusto Pinto Pinheiro, Marcello Katalinic Dutra,
Marco Antônio Leite Salomão e Mauro Brumana, sob a
presidência de Fábio Gondim Pereira da Costa.
Assim, em 2020 o valor da Contribuição de
Administração paga pelo Associado foi reduzido e passou
dos antigos R$ 502,84 para os atuais R$ 495,00. Foi
aprovada, ainda, a suspensão da cobrança da contribuição
de Aplicação Patrimonial. Houve redução, ainda, na Taxa
de Transferência de Títulos, na ordem de 70,7%, e da
mensalidade da Academia, de 11,8%, passando a custar
R$ 150,00.
Na ocasião, também foi aprovada a prorrogação
do prazo, por mais cinco anos, do convênio firmado com a
Universidade de Brasília (UnB) para a concessão de estágio aos
alunos matriculados nos cursos de pedagogia, administração,
nutrição, comunicação social e educação física. Também foi
deliberada e aprovada, na reunião, a aquisição e substituição
de equipamentos da Academia do Iate.
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Comodoro do Iate recebe
condecoração da Marinha

Iate recebe homenagem na
Câmara Legislativa do DF

No dia 06 de novembro, a Sociedade dos Amigos da
Marinha (Soamar) realizou, no Clube Naval, a cerimônia
de imposição da Medalha de Amigo da Marinha.

Celebrado em 16 de outubro, o Dia Mundial da
Alimentação foi comemorado em sessão solene da Câmara
Legislativa, no dia 18 daquele mês. O Banco de Alimentos,
da Central de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa),
foi destacado como importante iniciativa em benefício de
cidadãos em situação de vulnerabilidade social, alimentar
e nutricional. O projeto abastece cerca de 130 instituições,
atendendo aproximadamente 35 mil pessoas.

A condecoração foi criada em 1966 para
distinguir personalidades civis, sem vínculo funcional
com a Marinha do Brasil, militares de outras forças e
organizações que tenham se distinguido no trabalho
de divulgar a mentalidade marítima no relacionamento
com a Marinha e na defesa dos interesses atinentes à
instituição. Representando o Iate Clube de Brasília,
o Comodoro Rudi Finger recebeu a honrosa medalha
na ocasião.

A convite da diretora de Segurança Alimentar e
Nutricional da Ceasa, Lidiane Pires, o Comodoro Rudi Finger
participou da sessão solene, na qual o Iate Clube de Brasília
foi homenageado por sua importante contribuição com as
doações dos alimentos arrecadados no Iate in Concert.

Iate marca presença no Congresso Brasileiro de Clubes
O Comodoro Rudi Finger participou do Congresso
Brasileiro de Presidentes de Clubes, realizado de
22 a 24 de novembro, em Natal (RN). Realizado pela
FENACLUBES, com apoio do CBC e do SINDI-CLUBE,
este é o maior e mais importante evento do segmento
clubístico no país e reúne presidentes e dirigentes dos
clubes, autoridades e personalidades de destaque, além
de grandes nomes do esporte brasileiro. O evento tem
como foco a excelência da gestão e estimula a integração
e a troca de conhecimentos.
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IATE EM CONSTANTE MELHORIA
Em 2019, a Gestão do Iate Clube de Brasília se empenhou para a realização de reformas e muitas melhorias relevantes
são facilmente percebidas no campus do Clube. Só no último trimestre, várias obras e aquisições foram realizadas, como
parte do trabalho de trocar e modernizar os equipamentos do Clube por versões mais modernas, seguras e econômicas,
que atendam melhor às necessidades dos setores que trabalham em prol da manutenção do Clube e para proporcionar aos
Sócios e seus familiares uma experiência de excelência. Confira algumas delas:
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Piscina da
Baleia

O Parque Aquático da Baleia passou por reforma, que incluiu serviços de
pintura de todos os equipamentos e restauro do tobogã de fibra. Desde o final
de novembro, os pequenos Iatistas contam com um espaço mais bonito e seguro
para brincar.

Novo Espaço
Gourmet

Desde o dia 1º de dezembro, a Churrasqueira G1 do Iate Clube de Brasília
está disponível para o uso dos Sócios, após obras para a modernização de
suas instalações. Agora, os Iatistas contam com um espaço gourmet totalmente
reformulado e moderno, com o objetivo de melhor atender aos Sócios, com alto
padrão de qualidade, e facilitar o acesso às churrasqueiras, agora com mais uma
opção gourmet para reservas.

Parquinhos
infantis

A equipe de jardinagem do Departamento de Operações e Logística (DOL)
realizou a troca de parte do gramado da área dos parquinhos infantis, em frente
ao Iate Shopping. Foi utilizada a grama Esmeralda, que é mais confortável
para as crianças. A grama anterior, que estava raleando, foi retirada do local e
foi reaproveitada, sendo reimplantada, para recuperação, em áreas de menor
movimento do Clube. Foram recuperados também os tanques infantis, com
a substituição total da areia, deixando a área ainda melhor para receber os
pequenos Iatistas.

Quiosque da
Piscina do
Feijão

No dia 05 de novembro, o quiosque da Piscina do Feijão foi fechado para a
execução das obras de adequação das instalações. A área foi licitada e a nova
operação do local é de um bar frio, com fornecimento de itens como açaí,
sanduíches naturais, saladas e ceviche, além de comida japonesa, como sushi,
sashimi e temaki.

Estacionamento

Com o intuito de concluir a reforma do asfalto da Portaria Central do Iate,
foram realizadas obras de revitalização do estacionamento localizado em frente
à Secretaria Social. O trabalho contou com a operação tapa buracos, houve
regularização do piso e recapeamento, além de pintura de demarcação das vagas
e melhorias na iluminação do local. Por se tratar de uma área pertencente ao
Iate, aos finais de semana este estacionamento está reservado para uso exclusivo
dos Associados.

GESTÃO

Pista de Cooper

Quadras
cobertas de
tênis

Novo
trator mais
econômico e
sustentável

Atualização das
churrasqueiras

O DOL e a Diretoria de Engenharia estão realizando obras de recuperação
da pista de caminhada e corrida do Iate. O processo inclui a retirada do piso
antigo que estava com irregularidades, serviço de regularização em toda a pista,
aplicação de pintura especial para pistas de caminhada, troca da sinalização
de marcação de distância. Estão sendo utilizadas tintas à base de resina acrílica
de linha esportiva com acabamento antiderrapante na cor terracota e as
demarcações de delimitação na cor branca. O sistema de pintura também inclui
uma demão de selador e duas camadas de regularizador acrílico buscando um
melhor acabamento e aderência ao substrato.

As obras de revitalização das quadras cobertas 04, 05, 06 e 07 do Tênis
estão bastante adiantadas. Com início em setembro, a reforma das quadras tem
um prazo previsto de 150 dias e ao final das intervenções, o espaço passará a
ser um moderno complexo, totalmente revitalizado, sem as antigas deficiências
de ventilação e luminosidade, com o padrão de qualidade que o Sócio Iatista
merece.

No final de novembro, o Departamento de Operações e Logística recebeu
um novo equipamento, um trator Yanmar Solis Classe 75, que é utilizado para o
transporte interno de materiais, irrigação e para a realização de serviços pesados
com implementos. Com sistema de filtros antipoluição, o equipamento é mais
sustentável, além de econômico, pois tem baixo consumo de combustível, e
mais eficiente e mais silencioso, sendo benéfico para os funcionários que o
operam e para os Sócios que circulam nos arredores. O novo trator substitui o
antigo, que tinha mais de 15 anos de utilização pelo Iate.

Foram iniciadas as obras de modernização das churrasqueiras 8 e 9, que
passarão a ter o mesmo padrão das churrasqueiras gourmet. Estão sendo
trocados, entre outros, piso, pintura, telhado e bancadas.

15

SOCIAL

C H E G A DA D O PA PA I N O E L
M A R C A O I N Í C I O D A S C E L E B R A Ç Õ E S D A S F E S TA S D E
F I M D E A N O N O I AT E

O Papai Noel chegou ao Iate em grande estilo
no dia 08 de dezembro. Foi uma tarde de domingo
inesquecível, recheada de brincadeiras e muita emoção.
Nem a insistente chuva atrapalhou a festa, que foi
realizada em local coberto, no Ginásio de Poliesportivo.
A apresentação do Coral Cantus Firmus emocionou as
família presentes, com a tradicional Cantata de Natal.
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Depois, só alegria! As crianças brincaram sem
parar nos infláveis e com os animadores da equipe Sol
e Lua, além de degustar várias delícias como pipoca,
cachorro quente, pão de mel, geladinho e crepe no palito.
Confira algumas fotos desta grande festa.

SOCIAL
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SOCIAL

F E S TA D E R É V E I L LO N
D O I AT E C E L E B R A I N Í C I O D E 2 0 2 0 C O M L U Z E H A R M O N I A

Mais uma vez a festa de Réveillon Luz e Harmonia
encantou os presentes que lotaram o Salão Social do
Iate Clube de Brasília. Tradicional na cidade, o evento
foi finamente decorado pelo badalado arquiteto Ricardo
Azevedo, em cores vibrantes para receber 2020 com
energia, boas vibrações, alegria e serenidade.
A festa é conhecida pelo open bar premium e pelo
farto buffet, cujo cardápio desta edição foi desenvolvido
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exclusivamente pelo Buffet Rio 40 Graus, com diversas
opções de entradas, pratos principais e uma belíssima
mesa suspensa com deliciosas sobremesas.
A banda Squema 6 garantiu pista de dança cheia
e animada a noite toda. A virada foi ao som da Bateria
Nota Show e a queima de fogos à beira do Lago Paranoá,
uma das maiores da cidade, foi um espetáculo à parte.
Confira algumas fotos desta grande festa.
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Marianne Lima, Nicolas e Fernando Laurino

Silvia e Marco Milani

Elizete Ferreira e Roberto Vengoechea
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Celina Mariano

Nelson Campos e Dinara

Terezinha Sousa e Marcelo Soares

Wanderly, Karla e Gabriela Carvalho

Isadora e Marcelo Carvalho
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Marcelo Bastos e Raquel Tanner

Ludmila Vidigal e Alexander Saldanha

SOCIAL

Família do Comodoro Rudi Finger

Célia, Mary e Renato Barcat

Luciana e Quinho Grossi, Celina, Rudi, Osmarina Finger, Marilia, Martinho e Guilia Gallo

Flávio e Cris Pimentel , Maria Alice Guerra, Emília Costa e Carlos Santiago

Leão Mônaco, Enrico Mônaco e Renata Caixeta
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Eduardo Morales, Loretta Toledo, Dirceu Aquiles e Renata
Rabelo

Cláudia e João Uchoa

Cristiane e Anna Erbesdobler

Juliana e Sidney Campos
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Nelson Campos, Dinara Pinheiro, Rudi e Osmarina Finger, Celina Mariano,
Luciana e Quinho Grossi

Jeremias e Regina Cézar e Sônia e Oscar Lóssio

Martinho e Marília Gallo

Rudi e Osmarina Finger e José Lirio

SOCIAL

Rudi e Osmarina Finger, Lana e Amauri Serralvo

Yasmin, Alfredo, Juliana e Enzo Carrijo

Alda Regina e Francisco Zenor, Paulo Cesar Lott e Aureliza Batista

João Rodrigues Neto e Marili Amorim

Eli Couto e Nelson Campos

Livia e Patricia Hernandes

Carlla Guimarães e Aline Pimenta
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SOCIAL

Angélica, Laura e Glaucio Leitão

Heraldo e Lili Coutinho, Henrique e Ana Lúcia Alencar, Sônia e Oscar Lóssio
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Felipe, João e Isabela Diniz

SOCIAL

Rudi e Osmarina Finger, Silvia e Sérgio Maciel

Jeremias e Regina Cézar, Monica Silva e Aloysio Teixeira

José Levino e Kelly Clarkson

Rudi e Osmarina Finger, Zuleide Aragão e Melissa Aragão

Felipe Matheus e Melissa Gomes

Fernando e Lilian Atik, Paola, Felipe e Murilo Macedo

Vilmar Amaral e Patricia Oliveira

Maria Alice Guerra, Rudi e Osmarina Finger
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SOCIAL

Luciana e Quinho Grossi, Celina Mariano, Rudi e Osmarina Finger

José Ferreira e esposa com Rudi e Osmarina Finger

Flávio e Cris Pimentel

Rudi e Osmarina Finger e Humberto Sobral

Rudi e Osmarina Finger, Vera Guimarães e Osvaldo Sanches

Ubiratan Peres e Alaides Oliveira
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Sônia e Oscar Lóssio

Andressa Martins e João Pedro Abubakir

SOCIAL
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SOCIAL
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M AT I N Ê D A A L E G R I A D O I AT E VA I A N I M A R

C A R N AVA L DA S C R I A N Ç A S
A garotada de Brasília terá dois dias para se fantasiar e se divertir muito com toda a
animação, infraestrutura e segurança de um tradicional baile carnavalesco de clube

O bailinho de carnaval mais aguardado pela
criançada de Brasília está chegando! Repetindo o sucesso
do ano passado, a Matinê da Alegria do Iate 2019 será
realizada em dose dupla, no domingo, dia 23 de fevereiro,
e na terça-feira, dia 25 de fevereiro, das 15h às 19h, no
Salão Social do Clube.

preferidas da garotada. A entrada é gratuita para os
Sócios do Iate. Para não sócios, os ingressos serão
vendidos no Espaço Concierge, na Tesouraria do Clube.
Serão vendidos ingressos também no dia do evento
(sujeito à disponibilidade).

Com toda segurança e conforto, a Matinê do Iate
remete aos antigos bailes de carnaval de clubes. Famílias
inteiras poderão curtir a festa e soltar a imaginação com
o uso dos mais diversos adereços. A ideia é que todos
venham fantasiados para pular o carnaval. A criançada
vai poder dançar ao som do mais variado repertório,
com as tradicionais marchinhas de carnaval e as músicas
mais tocadas na atualidade. A diversão ficará por conta
de um grupo de animação infantil, que vai organizar
diversas brincadeiras, pintura de rosto e performance
com personagens.
Nos dias da Matinê haverá Praça de Alimentação
com venda de lanche com as comidinhas e bebidas
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IATE SEDIOU A COPA BRASIL DE VELA
VELEJADORES DO CLUBE CONQUISTARAM POSIÇÕES DE DESTAQUE
NA RELEVANTE COMPETIÇÃO
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NÁUTICA
O Iate Clube de Brasília sediou a Copa Brasil de
Vela – Campeonato Brasileiro Interclubes, de 13 a 19
de outubro. O evento contou com a participação de 99
barcos das Classes Olímpicas e da Vela Jovem, com 131
velejadores representando os estados do RS, SC, PR, SP,
RJ, ES, BA, PE e DF.
“Na Copa Brasil de Vela competem os melhores
velejadores do Brasil das Classes Olímpicas, sendo que o
primeiro colocado de cada classe garante vaga na equipe
Olímpica do Brasil e recebe apoio financeiro da CBVela
para disputar as principais competições internacionais
de 2020”, explicou Flávio Pimentel, Diretor de Esportes
Náuticos do Iate.
Velejadores Iatistas se destacaram na importante
competição. Felipe de Santa Ritta e Rondina foi o campeão
pela Classe Laser Standard Masculino, Ricardo Paranhos
(ICB/CBC) e seu proeiro Rodolfo Streibel (VDS/CBC)
foram campeões pela Classe 470, Juliano Camargo
Rosas conquistou o 2º lugar pela Classe Finn, Marina
Garrido (ICB/CBC) e sua proeira Ana Luiza Dias (YCB/
CBC) conquistaram a 2ª posição na Classe 420 Feminino,
Rafael Trindade e sua proeira Luisa Vargas Valadares
conquistaram o 1º lugar da Classe 420 Misto e Elisa Ramos
conquistou o 3º lugar da Classe Laser Radial Feminino.
Além disso, o Iate conquistou o posto de 2º Melhor
Clube de Vela pelos resultados obtidos durante as
competições. Os títulos de Melhores Clubes de Vela e de
Vela Jovem foram conquistados pelo Iate Clube do Rio de
Janeiro. O resultado completo pode ser consultado no site
do Clube.

A Cerimônia de Premiação e Encerramento foi
realizada no dia 19 de outubro, no Restaurante do Farol,
seguida de jantar, com boa música e muita animação dos
velejadores, que puderam se descontrair e se despedir do
Iate alegremente.
O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) apoiou o
evento concedendo passagens aéreas e hospedagens aos
atletas dos clubes filiados / vinculados e para os membros
da coordenação técnica indicados pela Confederação
Brasileira de Vela (CBVELA). O evento foi organizado pelo
Iate Clube de Brasília e pela CBVELA, com apoio do CBC,
da Federação Náutica de Brasília, Auto Shopping, L’Oreal e
Hop Capital Beer.
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C A M P E O N ATO B R A S I L E I RO DA C L A S S E L A S E R

C A M P E O N ATO B R A S I L E I RO I N T E RC L U B E S

Em janeiro de 2020, o Iate Clube de Brasília sediou
o Campeonato Brasileiro da Classe Laser Standard, Radial
e 4.7 / Campeonato Brasileiro Interclubes, que teve a
participação expressiva de 195 barcos de 14 estados (DF,
AL, BA, CE, ES, PB, PE, PR, RJ, RS, SC, SP, SE e TO) e de 28
clubes.
O evento contou com o apoio do Comitê Brasileiro
de Clubes, da Confederação Brasileira de Vela, Associação
Brasileira da Classe Laser e da Federação Náutica de
Brasília.
Entre os dias 4 e 10 de janeiro, foi organizado o
Campeonato Brasileiro da Classe Laser Radial e os cinco
primeiros colocados, foram, nesta ordem, Andrey de
Oliveira Godoy, do Iate Clube Lago de Itaipu (PR); Odile
Ginaid, do Iate Clube do Espírito Santo (ES); Gabriella
Marques Kidd, do Iate Clube do Rio de Janeiro (RJ); José
Irineu da Silva, do Iate Clube de Santa Catarina (SC); e
Gabriel Medeiros Königsfeld, do Iate Clube do Rio de
Janeiro (RJ).
O Iate Clube de Brasília ficou em 4º lugar na
pontuação de melhor clube do Brasil no Laser Radial.
Os velejadores do Iate que subiram no pódio em suas
categorias foram Johann Fenselay de Felippes (1º Pré–
Master M), Carlos Mateus Castello Branco (2º Pré–Master
M), Felipe Pereira Meira (3º Pré–Master M), Rossana
Stanizio Frattini Ramos (2º Master F), Luciano Mancuso
da Cunha (3º Master M), Patrícia Gatti (1º Grand Master
F) e Fernando Silva Lopes (3º Over 75 M).

Entre os dias 11 a 16 de janeiro, foi realizado o
Campeonato Brasileiro da Classe Laser Standard e Laser
4.7. Os cinco primeiros colocados de Laser Standard
foram, nesta ordem, Felipe Rondina, do Iate Clube de
Brasília (DF); Tiago Loch Quevedo, do Veleiros do Sul (RS);
Philipp Grochtmann, do Veleiros do Sul (RS); Andrey de
Oliveira Godoy, do Iate Clube Lago de Itaipu (PR); e João
Pedro Herrlein Souto, do Iate Clube do Rio de Janeiro (RJ).
Os cinco primeiros colocados de Laser 4.7 foram
Marina Gomes Garrido do Iate Clube de Brasília (DF);
Bernardo Maurício Mattos, do Iate Clube do Rio de Janeiro
(RJ); Pedro Henrique Pianna Cardoso, do Iate Clube do
Rio de Janeiro (RJ); Fernanda Levindo Peixoto Santos, do
Yacht Clube da Bahia (BA); e Juliana Alves de Seixas, do
Iate Clube de Brasília (DF), nesta ordem.
O Iate Clube de Brasília foi o campeão na pontuação
de melhor clube do Brasil de Laser 4.7 e o 3º colocado no
Laser Standard. Os velejadores do Iate que subiram no
pódio em suas categorias foram Luiza Vargas Valadares (2º
Sub 16 F - 4.7), Rafael Araújo Trindade (3º Sub 16 M - 4.7),
Júlia Vilas Boas de Azevedo Sampaio (2º Sub 18 F - 4.7),
Juliana Alves de Seixas (1º Sub 18 F - 4.7), Marina Gomes
Garrido (1º Sênior F - 4.7), Celina Mariano (1º Great Grand
Master F - 4.7), Juliana Alves de Seixas (3º Feminino - 4.7),
Marina Gomes Garrido (1º Feminino - 4.7), Felipe Rondina
(1º Sênior - Standard), Flávio Martins Pimentel (3º Grand
Master – Standard), Raul Frattini Ramos (2º Grand Master
– Standard), Guilherme Raulino (2º Great Grand Master
– Standard) e Fernando Boani Paulucci Jr (1º Over 90kg
- Standard).
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I AT E PA R T I C I PA D O

V S E M I N Á R I O N AC I O N A L D E F O R M AÇ ÃO E S P O RT I VA D O C B C

De 02 a 04 de dezembro, os Diretores de Esportes
Náuticos, Flávio Martins Pimentel, e de Comunicação,
Sidney Campos, e as Vice-diretoras de Beach Tênis, Maria
Cecília de Almeida Moço, e de Jogos de Cartas, Marília
Rodrigues Gallo, participaram do V Seminário Nacional
de Formação Esportiva do Comitê Brasileiro de Clubes,
realizado em Campinas (SP).
O objetivo do evento foi finalizar a construção,
em conjunto com os clubes filiados, do Calendário 2020
dos Campeonatos Brasileiros Interclubes, apresentar
o Planejamento do Ciclo Olímpico e Paralímpico 2020-

2024 e os termos do Edital 8 de Recursos Humanos,
bem como o Manual de Comunicação do CBC e Kit de
Identidade Visual.
Foi apresentado também um balanço geral do
Programa de Formação de Atletas do CBC e perspectivas
futuras, casos de sucesso e o papel dos clubes na
formação do atleta. Segundo Flávio Pimentel, o Iate
Clube de Brasília reúne todas as condições de ser o maior
clube formador de atletas do Centro-Oeste, com o apoio
do CBC.
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ESCOLA DE VELA ENCERRA
2 0 1 9 C O M O T R A D I C I O N A L E V E N TO G I N C A N A E AC A M PA M E N TO

Nos dias 07 e 08 de dezembro, foi realizado
o encerramento da Escola de Vela 2019, que reuniu
crianças de 7 a 14 anos com a realização da tradicional
Gincana e Acampamento.
O evento incluiu acampamento no Galpão de Barcos
e contou com a participação de 58 crianças, distribuídas
em quatro equipes distintas, que participaram de
diversas atividades envolvendo trabalho em equipe e
conhecimento náutico. No sábado, um rodízio de pizza
foi servido para as crianças, responsáveis e convidados.
A premiação foi no domingo, quando os alunos
da turma A (Iniciantes) receberam o certificado de
conclusão das mãos do Diretor de Esportes Náuticos,
Flávio Pimentel, e do Vice-diretor de Escolas Náuticas,
Juliano Camargo Rosas.
Inscrições abertas - Estão abertas as inscrições
para o 1º semestre de 2020 para a Vela Infantil. O
início das aulas está previsto para fevereiro. No ato da
inscrição, o aluno pode escolher a turma de acordo com
seu objetivo: Lazer ou Competição.
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Com o lema “Velejar para a Vida”, as aulas da turma
Infantil de Lazer serão aos sábados, das 14h às 16h45,
e têm como objetivo ensinar a velejar de forma lúdica e
espontânea. Já as aulas da turma Infantil de Competição
serão realizadas aos sábados e domingos, das 9h30 às
12h30, e vêm com o intuito de ensinar a velejar e preparar
o aluno para representar o Iate em futuras competições,
inclusive em outros estados e países.
Ambas as aulas são gratuitas e voltadas para
meninas e meninos com idade entre 7 e 14 anos. Na
iniciação, tanto o barco (Optimist) quanto os materiais e
coletes salva vidas, são oferecidos pelo Iate sem custo.
Para participar das aulas de Windsurf, basta ligar
e agendar com o professor Dudu Pedroza, pelo telefone
(61) 99118-0318, e fazer a inscrição na Secretaria
Náutica. Para as aulas de Vela Adulto, os interessados
podem se inscrever na lista de espera para as aulas que
serão ministradas por Raquel Aimone e Rossana Ramos.
Mais informações pelos telefones: (61) 3329-8747/8748.

NÁUTICA

B A R C O V E N TA N I A
V E N C E O C A M P E O N AT O D E S A F I O D E LTA 2 6

Nos dias 23 e 24 de novembro, foi realizado
o Campeonato Desafio Delta da Classe 26, no Iate
Clube de Brasília. O barco Ventania, comandado pelo
Conselheiro Nato Fernando Boani e sua tripulação,
formada por Felipe Rondina, Christian Shaw, Júlia
Sampaio, Imad e Lucas Figueira, foi o campeão.
A segunda posição ficou com Sir Peter Black,
timoneado por Raul Frattini e sua tripulação, composta
por Sebastião Gonzales, Alexandre Bianchi, João

Batista Ferraz, João Manoel Cunha Andrade e Andréa
Luiza Monteiro Santos. Em 3º lugar, ficou o barco
Brisa, comandado por Carlos Miranda e sua tripulação,
formada por Marco Calonico, Jorgina Calonico, Ramiro
Bentes e Fábio Franze.
O Campeonato do DF da Classe Laser 4.7 também
aconteceu na mesma data. A campeã foi Juliana Alves
de Seixas, seguida por Maurício Guércio Mancuso, em
2º lugar, e Luiz Felipe Giagio do Amaral, em 3º.

I AT I S TA S PA R T I C I PA M D E C A M P E O N AT O S
B R A S I L E I R O S E D A C O PA D A J U V E N T U D E
participou com 12 atletas: Arthur Mendes Borges, Daniel
Almeida Maldaner, Lucas Rocha Dantas, Pedro Rocha
Dantas, Renato Gomez Lunetta, Vitória Borges Viegas de
Lima, Breno José Almeida Macieira Ramos, Isabela Franke
Rosas, Luís Henrique Ferreira Lopes da Silva, Pedro Paulo
Bonesso Acioli Cesar, Stella Monzillo e Caio Lemos de
Mesquita. Caio conquistou o 2º lugar Mirim Estreante.
Na Copa da Juventude, realizada de 26 de janeiro
a 1o de fevereiro, no Iate Clube Rio de Janeiro (RJ), o Iate
participou com dois atletas, Rafael Trindade e Júlia Vilas
Boas.

Em janeiro, o Iate Clube de Brasília foi representado
em diversos eventos nacionais. Felipe Rondina conquistou
o 10º lugar Geral no Campeonato Brasileiro da classe Snipe,
no Yacht Club da Bahia, em Salvador, realizado de 17 a 25
de janeiro.
Já no Campeonato Brasileiro da Classe Optimist,
realizado de 4 a 14 de janeiro, no Veleiros do Sul (RS), o Iate
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Melhorias no Setor Náutico

Brasil no pódio do Campeonato
Mundial da Classe Snipe
O Iate Clube de Brasília foi representado por
Felipe Rondina e seu proeiro João Pedro Souto (ICRJ)
no Campeonato Mundial da Classe Snipe, realizado
em Ilhabela (SP), de 7 a 12 de outubro. A competição
contou com a realização de nove regatas e os
velejadores conquistaram o 8º lugar geral. Os atletas
Henrique Haddad e Gustavo Nascimento (ICRJ) foram
os Campeões Mundiais, levando o Brasil para o lugar
mais alto do pódio.

Pensando no bem-estar do Associado, em outubro
passado, a Diretoria de Esportes Náuticos, juntamente
com a Diretoria de Engenharia e Patrimônio, fez grades
para impedir que as capivaras tivessem fácil acesso
ao Clube através do Setor Náutico, com o objetivo de
impedir a proliferação de pulgas e carrapatos. Também
foi feita a recuperação e substituição das madeiras do
cais de abastecimento de embarcações.

Velejadoras Iatistas fazem bonito no
Campeonato Sul Brasileiro da Classe
Optimist

As atletas do Iate Isabela Franke Rosas e Stella
Monzillo conquistaram o 1º e 2º lugar, respectivamente,
no Campeonato Sul Brasileiro da Classe Optimist, na
categoria Estreante Feminino Mirim. O torneio foi
realizado em Porto Alegre (RS), de 17 a 21 de dezembro.
Além delas, o Iate esteve representado por
Arthur Mendes, Breno José Ramos, Caio Lemos,
Renato Lunetta e Vitória Borges Viegas, que também
enfrentaram condições diferentes de Brasília, devido
aos ventos fortes. A equipe viajou acompanhada do
técnico Alexandre Kronenberger, que foi fundamental
para os resultados conquistados pelos atletas. O
evento aconteceu na mesma raia em que será realizado
o Campeonato Brasileiro da Classe Optimist, em
janeiro de 2020.
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R E S U LTA D O D O C A M P E O N ATO
DO DF DA CLASSE OPTIMIST

Foi encerrado, no dia 10 de novembro, o
Campeonato do DF da Classe Optimist, com a participação
de 15 velejadores com idades entre 7 e 14 anos.
Foram realizadas seis regatas válidas para as
categorias Veteranos e Estreantes e cinco regatas
para a categoria Pré-Flotilha. A Diretoria de Esportes
Náuticos parabeniza os participantes, especialmente
Vitória Borges Viegas de Lima, que conquistou o título
de Campeã do DF Veterana, Breno José Almeida Ramos
(Estreante) e João Pedro Nicolini (Pré Flotilha).

1º
2º
3º
1º
2º
3º

PRÉ-FLOTILHA
João Pedro Nicolini
Stella Monzillo Costa
Luiz Henrique Ferreira Silva
TROFÉU JOÃO RAMOS – RANKING DO DF
Pedro Rocha Dantas
Arthur Mendes Borges
Vitória Borges Viegas de Lima

ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB

Na ocasião, aconteceu também a premiação
do Troféu João Ramos pela 1ª colocação do Ranking
da Classe Optimist 2019, tendo em vista que a última
regata válida foi do Campeonato do DF (10/11), na
qual o atleta Pedro Rocha Dantas foi o Campeão, além
de ser beneficiado com a bolsa atleta do Governo do
Distrito Federal (GDF), por meio da Federação Náutica
de Brasília.
COL.
1º
2º
3º
1º
2º
3º

VETERANOS
VELEJADOR (A)
Vitória Borges Viegas de Lima
Pedro Rocha Dantas
Arthur Mendes Borges
ESTREANTES
Breno José Almeida Ramos
Isabela Franke Rosas
Caio Lemos de Mesquita

CLUBE
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
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ANO REPLETO
D E V I TÓ R I A S

No fim de 2019, foi possível confirmar o que a
equipe de Natação do Iate já previa desde janeiro: o
ano foi de muito treino, empenho e, principalmente,
de resultados de excelência, em todas as categorias.
Muitas medalhas, troféus, recordes e a confiança no
trabalho que está sendo bem realizado pelos técnicos
Fábio Costa, Vinícius Ribeiro e Vitor Oliveira.

A equipe federada colecionou medalhas, troféus
e recordes nos 12 meses do ano. Logo em fevereiro, 18
atletas conquistaram 13 medalhas de ouro, 10 de prata
e 5 de bronze no Torneio de Abertura da Federação
de Desportos Aquáticos (FDA/DF), na piscina da
Associação dos Servidores do Banco Central (ASBAC).
Em março aconteceu o I Torneio FDA/DF, na piscina
do Parque Aquático Claudio Coutinho (“Defer”), tendo
quinze atletas, das categorias Petiz a Sênior, voltado
para casa com 10 ouros, 6 pratas e 8 bronzes.
Em agosto, na 12ª edição da Taça Brasília de
Natação, o Iate conquistou os troféus de Campeão na
Categoria Absoluto, com 11 medalhas de ouro, e de
3º lugar na Categoria Mirim/Petiz, com 2 medalhas de
ouro. Esta foi a 10ª vez que os nadadores do Iate foram
campeões da Taça Brasília, o que consolida a equipe
como a maior vencedora dessa Taça.
Em outubro, no Campeonato Brasiliense de
Verão, o Iate foi campeão nas categorias Júnior e Sênior

40

ESPORTES AQUÁTICOS
e terceiro lugar nas categorias Infantil e Juvenil. Cinco
iatistas receberam o troféu de Melhor Índice Técnico
em suas categorias: Aimê Lourenço, Guilherme Rabelo,
Isabela David, João Victor Caballero e Simone Kohler.

A equipe teve participações brilhantes nos
campeonatos Centro-Oeste de Inverno e de Verão.
Foram mais de 100 medalhas e 40 novos recordes
estabelecidos nas duas etapas da competição, além
de uma coleção de troféus individuais e para a equipe.
Bateram recordes na competição os atletas Aimê
Lourenço, Gabriel Fayad, Isabela David, João Victor
Caballero, Julia Mesquita, Kalebe Andrade, Kenue
Santana, Leadro Bressan, Leonardo Medeiros e Paula
Vaz. Além disso, Aimê, Paula, Simone Kohler, Leandro
e Kalebe receberam troféus de Melhor Índice Técnico.
João Paulo Brandão, Isabela, Gabriel, João Victor, Paula
e Kalebe garantiram o Troféu Eficiência.

Interfederativo (Troféu Chico Piscina), Belinha garantiu
o ouro nos 100m costas e prata nos 200m medley. Ela
também brilhou no Campeonato Sul-americano Escolar,
onde conquistou um ouro no revezamento e duas
medalhas de bronze, nos 100m costas e 100m borboleta,
e na Copa CBC-CBDA de Natação, com o ouro nos 100m
costas e nos 200m costas, prata nos 200m medley e
bronze nos 200m borboleta.

Aimê Louise Silva Lourenço esteve no ponto mais
alto do pódio mundial. A atleta foi campeã nos 100m
livre e vice-campeã nos 50m livre do 13º Campeonato
Mundial Escolar. Integrou também a Seleção Brasileira
no Campeonato Sul Americano Juvenil, em Santiago
do Chile, sendo vice-campeã nos 50m livre e terceira
colocada nos 100m livre. E foi ainda campeã brasileira
nos 50m e nos 100m livre na categoria Júnior.
João Victor Caballero foi mais um medalhista no
Campeonato Brasileiro Junior. Terceiro colocado nos
200m peito e nos 200m medley na edição de Verão, no
Rio de Janeiro, e vice campeão brasileiro nos 200m peito
na edição de Inverno do Campeonato, em Colombo (PR).

Isabela David Bressan dos Santos foi campeã
brasileira nos 100m costas nas duas edições do
Brasileiro de Categoria (Infantil) e ouro nos 200 costas
e bronze nos 200 medley. No Campeonato Brasileiro

Gabriel Fayad e Miguel Garcia também
terminaram o ano entre os 8 principais atletas do Brasil
em suas respectivas provas. Importante reconhecer
ainda, os resultados surpreendentes de todos que
participaram dos campeonatos brasileiros Absoluto e
de Categorias.
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Bolsa Atleta – em novembro, a Federação de Desportos Aquáticos do Distrito Federal indicou os 15 nadadores
do DF contemplados com a Bolsa Atleta, por terem obtido as maiores pontuações nos campeonatos oficiais
internacionais, nacionais e regionais. Entre eles, 8 são iatistas: Aimê Louise Lourenço, Isabela Davi Bressan,
João Victor Caballero Rodrigues, Leandro David Bressan dos Santos, Gabriel Dourado Fayad, Samuel da Mota
Mendonça, Leonardo Lima Medeiros e Miguel C. Garcia Leite Pereira.

Master - a equipe de nadadores masters do Iate
está cada vez maior e mais forte. Crescemos de
10 componentes no início do ano para 30 atletas
nas últimas competições. O clube esteve bem
representado nas 7 etapas do Circuito ABRAMN
e em quase todas as etapas do Circuito Brasileiro.
Em três etapas nacionais (Curitiba, Ribeirão Preto e
Uberlândia), os atletas iatistas subiram ao ponto mais
alto do pódio 17 vezes. Nas etapas regionais, foram
incontáveis medalhas e resultados cada vez mais
expressivos. Em 2019 foram superados três recordes
sul-americanos: Glauber Henrique Araújo da Silva
nos 50m borboleta, Verônica Andrade Balsano
nos 100m costas e Guilherme Miranda Rabelo nos
200m costas. Além disso, Erika Garcia Xavier Costa,
Guilherme Rabelo, Magda Machado Gomes, Marcelo
Lima, Marina de Oliveira Nascimento, Murilo Santos
Lobato, Simone Noronha Kohler e Veronica Balsano
quebraram 23 recordes individuais do DF durante
o ano, em competições nacionais e regionais,
comprovando a força do time.
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FEN - Os pequenos atletas não ficaram de fora. O Iate
Clube esteve presente nas quatro edições do Festival
das Escolas de Natação (FEN), que reúne crianças de 7
a 12 anos, federados e não-federados. Durante o ano
todo, uma verdadeira chuva de medalhas, sorrisos e
vontade de vencer acompanhou os nadadores Gabriel
Lopes Cruz, Carolina Horigoshi, Joaquim Xavier, Luísa
Carsalade Queiroga, Nina Morenna de Paula e Nina
Xavier Costa.

nos 3km, Samuel da Mota vice-campeão nos 3km, Luísa
campeã no 1km e Nina Xavier vice-campeã no 1km. E
nossos atletas também marcaram presença na última
etapa do Circuito MKS de Maratonas Aquáticas, em
outubro. Nina Xavier foi a campeã e Miriam Menescal
foi vice-campeã na prova de 1km. Na prova de 3km,
Vitor Oliveira e Nilo Maia ganharam o ouro em suas
categorias, Angela Landwher foi 3º lugar geral e Kenue
Teixeira obteve a 5ª colocação geral.
Finalmente, no Desafio Jacanoá em dezembro, o
quarteto formado pelos iatistas Kenue Teixeira, Júlia
Mesquita, Thiago Gomide e Samuel Mendonça obteve o
primeiro lugar geral após completar os 32 km do desafio.
A outra equipe iatista, de dez nadadores, conquistou a
3ª colocação na categoria, sendo composta por Erika
Garcia, Nilo Maia, Luísa Queiroga, Thiago Catalão,
Marcos Torres, Leandro Bressan, Luna Dourado, Rita
Oliveira, Nina Xavier e Guilherme Rabelo.

Jovens promessas – Alunos da Escola de Natação
do Iate também se destacaram: 40 crianças foram
selecionadas para o Projeto Touca Estrela, que tem
o objetivo de reconhecer e capacitar os pequenos
atletas que se destacam nas aulas. “Essas crianças
serão incentivadas a frequentar um treinamento
específico para que participem de competições
em 2020. O FEN é uma ótima oportunidade para
entenderem o universo de competições, de forma
mais lúdica, sem muita cobrança. A partir daí surgem
nossas pequenas estrelas, que logo brilharão
também na equipe principal”, explicou Guilherme
Sari, Coordenador da Escola.
Águas Abertas – Julia Mesquita subiu ao pódio nas
4 etapas do Campeonato Brasileiro de Maratonas
Aquáticas, sagrando-se ao final vice-campeã brasileira
senior nas provas de 5km e 10km.
Nossos atletas também fizeram bonito nas
águas do Lago Paranoá. Em março, na 1ª Etapa MKS de
Maratonas Aquáticas, Nina Morenna de Paula foi campeã
geral feminina, Luisa Carsalade Queiroga campeã em
sua categoria e Júlia Mesquita e Kenue Teixeira de
Santana foram vice-campeões nas categorias. Ainda
em março, no Desafio CAESB em comemoração ao Dia
Mundial da Água, Nina foi a campeã feminina e Kenue
campeão masculino na prova de 1250 metros, e Júlia
a campeã feminina na prova de 5000 metros. Já em
setembro, no Festival das Águas, Julia foi a campeã geral
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Encontro com recordista mundial – em
novembro, Felipe Lima, nadador olímpico e
recordista mundial máster de natação, reuniuse com nadadores e professores para um batepapo sobre carreira, conquistas e objetivos.
Felipe também deu dicas para os atletas se
destacarem nas competições. “É preciso chegar
lá e se divertir. Se o treinamento foi bem
realizado, basta cair na piscina e apresentar a
melhor performance possível”.
Em 2020 o Iate estará comemorando 60
anos de fundação. “Planejamos evoluir nossa
infraestrutura e o suporte físico e técnico aos
nossos atletas, nos aproximando das condições
de treinamento oferecidas pelos maiores clubes
do Brasil. Vamos incentivar nossos nadadores
e treinadores a ampliarem seus limites e a
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tornarem mais prazeroso encarar maiores
desafios esportivos”, declarou Edward Cattete,
vice-diretor de Esportes Aquáticos.
O Comodoro Rudi Finger, sempre
presente em todos os eventos realizados nas
piscinas do Iate, destacou a ênfase que o clube
dá aos esportes, inclusive por sua importância
para a manutenção da saúde e bem estar dos
praticantes. Ao felicitar os nadadores do Iate
neste final da temporada 2019, ressaltou a
relevância da Natação entre as atividades
oferecidas pelo Iate Clube e desejou continuado
sucesso aos atletas em 2020.
E o sucesso é certeiro, diante do empenho
e profissionalismo de todos os envolvidos.
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IATE É CAMPEÃO
S U L- A M E R I C A N O M A S T E R D E P Ó LO A Q U ÁT I C O

Mantendo a tradição de conquistas importantes, a
vitoriosa equipe do Iate Clube de Brasília, atual campeã
Pan-americana Master, conquistou mais um título, no
dia 13 de novembro, em Santiago, no Chile, o de Campeã
Sul-americana Master.
Atual campeão Pan-americano (título conquistado
ano passado em Orlando, nos Estados Unidos), o time
Iatista sagrou-se campeão com quatro vitórias e uma
derrota. O excelente nível técnico da competição,
realizada no clube Stadio Italiano, proporcionou muita
emoção aos torcedores que compareceram em bom
número às arquibancadas da piscina.
Mas, a jornada dos jogadores do Iate até a
conquista da taça não foi fácil. A definição das chaves
colocou a equipe no “grupo da morte”, ao lado dos
fortíssimos times de Pampas (Argentina), Rio Master
(Brasil) e Deportivo Playa Alta (Chile).
Logo na estreia, na noite de 10 de novembro,
um confronto decisivo contra os argentinos do grupo.
Uma vitória no primeiro jogo era fundamental para as
pretensões Iatistas, pois o segundo confronto seria contra
o grande favorito Rio Master e uma eventual derrota
para os Pampas praticamente tiraria as possibilidades
de título do Iate. O jogo começou equilibrado, com o
primeiro quarto terminando empatado em 2x2. Mas, a
partir do 2º período, a superioridade técnica e física do
time brasiliense se impôs e o resultado foi avassalador,
um 15x6 incontestável. Estava apresentado o cartão de

visitas do esquadrão brasiliense. No outro jogo da noite,
o Rio Master confirmou seu favoritismo e venceu com
facilidade o duelo contra a equipe do DPA. Após o final
da primeira rodada, ficou claro que Iate e Rio Master
decidiriam, na manhã seguinte, quem ficaria com a
primeira posição da chave.
Apenas algumas horas após a estreia dos times,
ocorreu o confronto Iate x Rio Master, no dia 11, e a
equipe carioca, formada por atletas com passagens
pela seleção brasileira e por equipes como Flamengo,
Fluminense e Botafogo, confirmou seu favoritismo,
venceu o jogo e praticamente assegurou a liderança do
grupo. No entanto, para surpresa de muitos, a vitória foi
obtida com muitas dificuldades, pela diferença mínima
no placar, com o último tento marcado “no apagar das
luzes”. Ao final da partida, os organizadores começaram
a vislumbrar uma final brasileira, com uma revanche
entre as duas equipes que haviam feito o melhor jogo do
campeonato até aquele momento.
Mas, a fase classificatória ainda não havia
acabado. Como Pampas e DPA empataram o outro jogo
da chave, uma eventual derrota poderia significar a
não classificação para a semifinal. Então, a equipe do
Iate caiu na água pela segunda vez no dia. O cenário
era incrível, mas o belo pôr do sol da capital chilena
escondia uma armadilha. Jogando de frente para o
astro rei cuja luz também era refletida intensamente na
água, a equipe tinha dificuldades de enxergar o jogo é
até mesmo a bola, o que resultou em alguns momentos
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difíceis e gols sofridos. Além disso, naquela altura,
o cansaço acumulado pela realização de três jogos
em menos de 24 horas também cobrava o seu preço,
dificultando a realização de alguns movimentos técnicos
e táticos. Mesmo diante de tantas dificuldades, a equipe
conseguiu se superar, venceu o jogo por 13x9 e garantiu
vaga na semifinal. O adversário agora seria o poderoso
River Plate, da Argentina. Assim como acontece no
futebol, a equipe portenha possui jogadores com
passagens vitoriosas pela seleção da Argentina. E, claro,
também tem muito da malandragem característica dos
hermanos. A disputa foi extremamente equilibrada
e reservou fortes emoções para o final da partida.
Faltando pouco mais de um minuto e meio para o fim
do jogo, o Iate vencia por um gol de diferença, mas não
resistiu à pressão da equipe argentina que empatou a
peleja. Na piscina do Stadio Italiano, muita vibração em
língua espanhola, com o gol que parecia levar a disputa
para os pênaltis. Mas no ataque seguinte, para surpresa

dos “hermanos”, o time do Iate fez 9x8, desempatou
novamente a partida e garantiu a vaga para a revanche
na grande final contra o Rio Master.
No domingo, Santiago amanheceu quente e
ensolarada. A expectativa era de um jogo bastante
equilibrado, o que acabou se confirmando. A equipe
Iatista saiu na frente, mas logo sofreu a virada. A
exclusão temporária de um dos atletas do Rio Master por
brutalidade (nota triste do jogo) deixou o time de Brasília
com um jogador a mais por 4 minutos, tempo suficiente
para re-estabelecer a igualdade no placar. O jogo seguiu
equilibrado e o período final começou com a igualdade
em 6x6. No último quarto do jogo prevaleceram a raça
e o talento dos jogadores Iatistas. Com uma atuação
implacável, a equipe fez mais quatro gols e venceu a
partida por 10x7.
Festa brasileira na capital chilena! O resultado
garantiu o título para a equipe do Iate Clube de Brasília
que retornou ao Brasil e já começou a se preparar, de
olho nos jogos Pan-americanos Master de 2020, que
serão realizados no Rio de Janeiro.
Na entrega da taça ao Comodoro Rudi Finger, feita
pelos atletas Peter Sola, Gilberto Mendes e Eduardo
Peres, o Vice-diretor de Esportes Aquáticos, Edward
Cattete, destacou as recentes vitoriosas campanhas do
time do Iate em campeonatos nacionais e internacionais.
A equipe Iatista no campeonato foi formada pelos
atletas André Anastácio (MVP da final do Campeonato),
André Pedrosa, Eduardo Barros (capitão da equipe),
Eduardo Peres, Gilberto Mendes Júnior (MVP da partida
contra os Pampas), José Henrique França, Maurício
Carvalho, Peter Sola, Renato Fiorenzano, Rogério Mazer
e Tiago Falcão (MVP da semifinal do campeonato), e
pelos técnicos Oto Morato e José Wellington dos Santos.
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FEIJUCA DO IATE 2020
D Á I N Í C I O À S F E S T I V I D A D E S C A R N AVA L E S C A S
C O M M U I TO S A M B A E A X É

A aguardada Feijuca do Iate Clube de Brasília
vem aí para agitar as festividades pré-carnavalescas da
capital, no dia 15 de fevereiro, com muito samba e axé,
com shows de Dhi Ribeiro, Thiago Nascimento e do
Grupo 7naRoda, além de DJ nos intervalos. O evento será
realizado no Salão Social do Clube, das 13h às 19h30.
Serão mais de seis horas de diversão e animação,
com a fartura característica dos eventos do Iate, com
buffet premium completo de feijoada, com carnes
separadas, e sobremesas. Haverá, ainda, open bar de
chopp Stadt, cerveja Heineken, caipiroska com vodka
Absolut, refrigerante, suco, água e uma boa cachaça
como aperitivo.
O tema da Feijuca deste ano será Havaí Tropical.
A decoração será assinada por Eliana Brandão, com
muita tropicalidade e tons alegres por todo o salão. Pelo
segundo ano consecutivo, a responsabilidade ambiental
fará parte da Feijuca e todos os participantes vão receber
um copo ecológico personalizado, para ser usado no
próprio evento para sua bebida de preferência. Além do
copo ecológico, haverá na Feijuca copos descartáveis
biodegradáveis.

Os ingressos estão à venda do Espaço Concierge
do Clube e custam R$ 149,00 para Sócios e R$ 199,00
para não sócio. Esses valores são referentes ao 1º lote,
com lugar à mesa. Crianças de até 07 anos de idade não
pagam (sem direito a camiseta e sem lugar à mesa) e de
08 a 14 anos, pagam apenas R$ 59,00 (Sócio) e R$ 89,00
(não sócio). Menores de 18 anos terão acesso apenas
acompanhados dos pais ou responsáveis legais e deverão
estar munidos de documento de identificação.
Crianças – O Iate vai montar um Espaço Kids,
em área separada, próxima ao evento, para entreter
crianças com até 13 anos de idade, das 13h às 19h, ao
custo de R$ 19,00 (por criança). Haverá vídeo game, Sala
de Filme, brinquedoteca e computadores com jogos em
rede. Também será servido um buffet infantil, com as
comidinhas que as crianças adoram. O pagamento pode
ser efetuado com antecedência, na Tesouraria do Iate, ou
no dia do evento, na entrada do Espaço Kids.
Shows - Veterana do samba, Dhi Ribeiro tem na
bagagem mais de 30 anos dedicados à música. A cantora
costuma dizer seu samba é resultado de uma mistura
no caldeirão de influências. Nascida no Rio de Janeiro,
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criada em Salvador e sambista de Brasília. Toda essa
mistura colaborou para criação desta grande artista, que
se apresenta pela segunda vez na Feijuca do Iate.
Em sua carreira, Dhi sempre privilegiou o
repertório que trata de três temas: fé, raiz e amor. “Fé
para ter a certeza do que fazer, para se dedicar a quem
você é. Acreditar que isso pode levar, mas nunca falha.
Raiz é a fonte de inspiração, do momento de encontro
com os grandes, da lembrança de imersão e absorção
do conhecimento dos mentores. Ame ser intenso,
transbordar o que é melhor, de dentro para fora e de fora
para dentro”, contou a cantora.
O grupo candango 7naRoda completa 13 anos
de caminhada defendendo a bandeira do samba. Um
dos pilares do grupo é o respeito à Velha Guarda. Os
sambistas se destacam pela competência musical, sendo
hoje nomeados a roda de samba mais tradicional da
cidade. Fazem parte do 7naRoda os músicos Breno Alves
(pandeiro e voz), Kadu Nascimento (percussão e voz),
Guto Martins (percussão), Vinícius de Oliveira (Banjo
e Voz) e Pedro Molusco (Cavaquinho), Rodrigo Dantas
(Violão 7 Cordas) e Jackson Delano (Sopros).
Com formação de sete músicos, o grupo se
apresenta com um repertório diverso, que mescla
sucessos de grandes mestres conhecidos, suas próprias
composições e de outros tantos artistas do gênero. Em
dezembro de 2019, o 7naRoda gravou o seu primeiro
DVD, que deve ser lançado até o mês de fevereiro.
O cantor Thiago Nascimento busca energia nos
tambores baianos para contagiar seu público. Eles
promete contagiar a Feijuca do Iate com a fusão da
música popular brasileira com a música baiana, seu forte.
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CARTAS

Torneio Comodoro de Sinuca
fecha 2019 com chave de ouro

Partidas animadas marcaram o 3º
Torneio de Truco 2019

Foi realizado, de 5 a 10 de novembro, o
tradicional Torneio Comodoro de Sinuca. O Salão
de Jogos ficou mais uma vez lotado de Associados
jogando e torcendo por seus favoritos.
Pela Classe Ouro, Eduardo Brescianini foi o
grande campeão, seguido por José Eloá Cavalheiro,
que ficou com o vice-campeonato. Wagner Duarte
foi o terceiro colocado e Joaquim Gomes, o quarto.
Moisés do Espirito Santo Junior foi o campeão
pela Classe Prata. O vice-campeonato ficou com
Francisco Vaz, seguido por Célio Melo, no terceiro
lugar, e Paulo Birbeire, no quarto.

Foi realizado, nos dias 23 e 24 de novembro, o
3º Torneio de Truco de 2019. Na ocasião, foi realizada
a confraternização de fim de ano da modalidade. O
evento foi animado e bastante concorrido, com jogadas
emocionantes. Confira quem foram os ganhadores:

CAMPEÕES

Cleider de Vasconcelos e Paulo Cesar Siqueira Birbeire

VICE-CAMPEÕES Procópio de Noronha F. Sobrinho e José Roberto
3º COLOCADOS

Álvaro Pereira Filho e Durang K. Alencar Silva

4º COLOCADOS

Vilmo Jose Amaral Oliveira e Zilene Barbosa Amaral
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C O N F R AT E R N I Z AÇ ÃO M A RC A

O ENCERRAMENTO DAS
AT I V I DA D E S D O E M I AT E
As atividades de 2019 do EMIATE foram encerradas
com uma animada festa de confraternização, realizada na
Antiga Sede, no dia 29 de novembro. O evento reuniu alunos,
Iatistas e amigos e foi abrilhantado pela apresentação
do Coral Vox Marias. Houve, ainda, um delicioso buffet e
sorteio de brindes. Confira algumas fotos.
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Triate Indoor reúne 29 atletas Iatistas
O EMIATE promoveu o 9º Triate, dia 20
de outubro, em parceria com o Espaço Saúde
e a Vice-diretoria de Esportes Aquáticos.
Participaram da prova 25 pessoas, divididas
em nove equipes.
A equipe 1, formada por Gustavo
Jaguaribi de Miranda, Raphael Souza Farias e
Marina de Oliveira Nascimento foi a vencedora
desta edição. Em 2° lugar, chegou a equipe 8,
formada por Matheus Frabetti, Silvia Frabetti
e Fabiano Frabetti e, em 3° lugar, a equipe 2,
com Katia Pires, José Vera Cruz Bezerra Viana
e Maria da Conceição C. Lima. Os inscritos
participaram de um café da manhã e de sorteio
de brindes.

Sócios aprendem a cozinhar risoto de shitaki fresco
O concorrido evento Confraria Italiana, promovido
pelo EMIATE, recebeu o chef Alessandro Cossu, do
restaurante II Pandrino, no dia 20 de novembro.
Como o mote “O chef faz, o Sócio aprende e todos
degustam”, o evento gastronômico foi realizado no
Espaço Poliesportivo Sul e foi prestigiado por um grupo
de 40 pessoas, que saboreou o prato apresentado pelo
chef: Risoto de shitaki fresco.
Após a apresentação de todos os truques e técnicas
para produção do prato, foi sorteado um ingresso para
próxima Confraria, que será realizada no 1º semestre de
2020. O ganhador foi Emídio Cordeiro.
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A L U N O S D O E M I AT E

EXPÕEM SUAS OBRAS

No dia 13 de novembro, cerca de 150 pessoas
prestigiaram a inauguração da exposição “Vida em Cores
e Misturas”, com trabalhos dos Sócios alunos dos cursos
de Pintura, Mosaico e Encontro com a Arte.
Promovida pelo EMIATE e pela Diretoria Cultural,
a exposição evidenciou o talento artístico dos alunos
dos cursos oferecidos pelo EMIATE. A exposição ficou
aberta para visitação até o dia 1º de dezembro, no IateTV.
“Quisemos, com esta exposição, promover o crescimento
cultural da Família Iatista, estimular e valorizar as
habilidades dos Sócios”, disse o Comodoro Rudi Finger.
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COM TEMA CIRCENSE, SHOW DA

PAT I N AÇ ÃO E N C A N TA O P Ú B L I C O

As pessoas que lotaram o Ginásio de Esportes
nos dias 23 e 24 de novembro tiveram uma experiência
encantadora. O espetáculo de fim de ano da Patinação
reuniu todos os alunos da Escolinha de modalidade,
desde o Iniciante 1 até a Equipe de Competição, em um
show inesquecível, com o tema “Le Cirque”.

Os belos figurinos e apresentações primorosas
envolveram todos os presentes no clima circense,
que ganhou ainda mais brilho com as presenças de
malabaristas e pernaltas em alguns momentos do show.
O evento contou com apresentações especiais das
patinadoras medalhistas deste ano, nos campeonatos
Brasileiro, Torneio Nacional e Sul-americano.
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I AT E C O M E M O R A

DIA DAS CRIANÇAS
COM FESTA
Dezenas de pequenos Iatistas se divertiram muito
no Dia das Crianças, 12 de outubro, na grande e alegre
festa promovida pela Diretoria Social e pelo CIATE. Foi
um lindo sábado de muito sol e diversão, com o ônibusgame Rodas da Diversão, animação infantil com a equipe
Sol e Lua, gincanas criativas, show de mágica com Tio
André, balão mania, pintura de rosto, brincadeiras com
personagens e oficina de slime.
As crianças também brincaram muito nos sempre
disputados infláveis, cama elástica, pula-pula e no Acqua
Ball, na Piscina do Feijão. Houve, ainda, distribuição
gratuita de churros, pipoca e mini cachorro-quente.
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Espetáculo de Dança emociona as famílias

As alunas do CIATE emocionaram o público que
lotou o auditório da Casa Thomas Jefferson, no dia 23
de novembro. O Espetáculo de Dança, que encerrou o
ano de 2019, teve como tema “Anos Dourados” e foi
construído a partir de canções conhecidas de todo
o público, como Banho de Lua, La Bamba, Biquíni
de Bolinha Amarelinha, Dirty Dancing, Footloose.
O show contou com as participações da Academia
Ballet Mônica Maia e do grupo Dinastia DL.

Ciate vence a Copa Gildo Seixas 2019
As equipes Iatistas Sub7 e Sub8, treinadas pelo
professor Wilson, foram as grandes campeãs da Copa
Gildo Seixas, realizada de 03 a 24 de novembro, no
Complexo do Cruzeiro. A equipe Sub7, composta
pelos alunos Artur Rodrigues, Cauã Maia, Felipe
Leite, Francisco Malard, Manuela Delatorres, Marina
Vasconcellos e Rafael Monken, derrotou a escolinha
do Iate por 4x2.
Já a equipe Sub8, composta pelos alunos
Arthur Leite, Felipe Yda, João Moreno Tanure, João
Octaviano, Miguel Cupertino, Miguel Santos e Pedro
Britto, derrotou o Sambola por 4x3.
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COLÔNIA DE FÉRIAS ANIMA O
MÊS DE JANEIRO DA GAROTADA

Foi realizada, 05 a 17 de janeiro, a 55ª Colônia de
Férias do Iate Clube de Brasília, que nesta edição teve como
tema “Mar de Emoções” e movimentou as tardes de cerca
de 300 crianças com idade entre 4 e 13 anos, com muitas
brincadeiras, atividades esportivas e passeios externos.
Segundo o Comodoro Rudi Finger, a proposta
foi aliar alegria, com cultura e esporte. “As atividades
envolveram recreação, esportes e socialização. Aqui as
crianças encontraram o ambiente ideal para brincar em total
segurança e ampliar as amizades. A vivência desses dias
alegres serão levadas na memória por toda a vida”, disse.
Uma grande festa realizada no dia 05 de janeiro
marcou o início das atividades, com animadores,
personagens, brinquedos infláveis, muita música e
carrocinhas com delícias que as crianças amam.
Durante duas semanas os colonins participaram
de oficinas de ginástica rítmica, ginástica artística,
robótica, capoeira, dança, circo, teatro, tênis e música,
além de atividades recreativas nas piscinas, quadras de
areia e peteca, show de mágica, Diversão sobre Rodas
(Ônibus Game), brinquedos e filmes diversificados. Eles
também voaram com o iFly, brincaram em casas de festas
e conheceram o Catetinho.
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O encerramento foi no dia 17, com apresentação
de malabares no tecido e um belo espetáculo de dança
do Estúdio de Shirley Santos. “Esse é um dia de muita
alegria. Nosso objetivo é ver as famílias unidas conosco”,
disse a 2ª Vice-comodoro, Celina Mariano, na ocasião. Ela
aproveitou, ainda, para agradecer a confiança dos pais e
o apoio de todos os parceiros e setores do Clube que se
uniram para a realização e sucesso do grandioso evento.
No encerramento, houve ainda a entrega simbólica dos
1.022kg de alimentos arrecadados na Colônia de Férias
para as instituições Creche do Varjão e Grupo Renascer.
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E X P O S I Ç ÃO C O L E T I VA C E L E B R A

ANIVERSÁRIO DA CASA DAS ARTES

CIATE

Na noite de 24 de outubro, foi realizado o
vernissage da exposição coletiva “Celebrando Arte”, em
comemoração aos 40 anos da Casa das Artes. O evento
aconteceu no Iate TV e reuniu mais de 250 pessoas, entre
Sócios e convidados.
“Promovemos mais esta exposição com o intuito de
propiciar à Família Iatista o acesso às expressões culturais
da cidade, estimulando e valorizando as habilidades dos
artistas”, disse o Diretor Cultural, Carlos Santiago.
A exposição da Casa das Artes trouxe os trabalhos
de pintura em tela e escultura de aproximadamente 46
artistas. “Eles buscaram retratar suas compreensões
artísticas o que resultou num belíssimo acervo que ficou
exposto no Iate TV para os Sócios Iatistas, dependentes e
seus convidados”, contou o Diretor.
Segundo Santiago, o vernissage foi memorável e
contou com uma bela apresentação musical do pianista
Arturo Sampaio e de Sivuquinha, no acordeon, executando
músicas em diversos estilos. A exposição ficou aberta à
visitação de 25 de outubro a 11 de novembro.
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Encontros Cine-literatura e Literário
A Diretoria Cultural vem realizando encontros
para incentivar a arte e a literatura entre os Iatistas. No
último trimestre de 2019, o Projeto Cine-Literatura teve
mais dois encontros. No dia 06 de novembro, a quinta
edição do evento contou com a exibição do filme “O
Paciente Inglês” e, no dia 04 de dezembro, foi exibido o
filme “Uma Mente Brilhante”. Como de costume, após os
filmes aconteceu o debate coordenado pelo Dr. Nagib.
O Grupo Livros e Raquetes também realizou
mais dois encontros. Na edição de novembro, no dia 07,
houve o debate sobre o livro “O Vôo da Guará Vermelha”,
de Maria José Rezende. Já no dia 05 de dezembro, no
11º encontro do Grupo, em confraternização ao Natal,
foi discutido o livro “As Brasas”, um romance sobre a
amizade, a paixão amorosa e a honra, que conta a história
de dois homens que não se vêem há 41 anos.
O Grupo Livros e Raquetes é fechado, foi criado
há sete anos, e realiza, com apoio da Diretoria Cultural,
encontros mensais para confraternização e debate de um
livro escolhido previamente.
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SPORT NIGHT FEST
S U P E R A TO D A S A S E D I Ç Õ E S A N T E R I O R E S
Evento reuniu mais de 300 pessoas, entre Sócios e convidados, no Salão Social no Iate Clube

No dia 14 de dezembro, o Espaço Saúde realizou
o evento mais aguardado do ano pelos frequentadores
da Academia. A Sport Night Fest contou com muita
música e gente bonita. Com o Salão Social lotado
e realizada no sistema “open bar”, a festa foi muito
elogiada pela organização impecável e pela qualidade
das bebidas servidas, com os mais variados coquetéis de
frutas preparados com vodka importada, muito chopp,
refrigerante e água, além de diferentes tipos de petiscos.
O evento foi animado pelo músico Thiago Coimbra e
Banda, pelo VJ André e pelos professores de ritmos da
academia, que não deixaram ninguém ficar parado.
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Jiu-Jitsu tem sua primeira
graduação no Iate
No dia 07 de dezembro, foi realizada a primeira
graduação de Jiu-Jitsu da atual gestão do Espaço
Saúde, desde a completa reformulação da modalidade
sob o comando do professor Jorge Cunha.
O evento contou com a participação do Comodoro
Rudi Finger, que elogiou o trabalho desenvolvido e vem
atraindo um número cada vez maior de adeptos. Os
Diretores Eduardo Toledo e Alfredo Eustáquio “Fritz”,
além do professor Jorge, parabenizaram os alunos
recém-graduados. Se você ainda não conhece o JiuJitsu, retire um kimono emprestado na secretaria da
Academia e faça uma aula experimental.

Iate promove aulão especial com o heptacampeão mundial de
Jiu Jitsu Xande Ribeiro

No dia 28 de novembro, a Academia do Iate
promoveu um aulão especial de Jiu Jitsu, no Espaço
Dojo, com a presença do atleta Alexandre Ribeiro (Xande
Ribeiro), um dos maiores representantes da modalidade
no mundo.
O atleta acumula títulos de Campeão Mundial na
Faixa Preta por sete vezes; Campeão Pan-Americano
na Faixa Preta por quatro vezes; Bicampeão do Torneio
Internacional de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes
Unidos, e Campeão Mundial de Submission, também por
duas vezes.
O lutador recebeu uma homenagem dos atletas
do Iate. Participaram da cerimônia, o Comodoro Rudi
Finger, o Diretor do Espaço Saúde, Eduardo Toledo, e o
Vice-diretor, Alfredo Eustáquio “Fritz”.

62

ESPAÇO SAÚDE

EDIÇÃO 2019 DO
IATE CROSS GAMES
FOI UM SUCESSO

Em sua 4ª edição, o Iate Cross Games foi um grande
sucesso e contou com a participação de 39 atletas,
divididos em seis equipes nas categorias Scale (iniciante)
e cinco na RX (nível avançado). A expressiva presença de
mais de 100 espectadores durante as 5h de provas foi
outro ponto de grande destaque.
O Espaço Saúde providenciou todo apoio logístico
de alimentação, hidratação, fisioterapeuta e massagista
para os atletas. O evento também contou com apoiadores
que disponibilizaram um estande com acessórios da
modalidade. Confira os resultados:
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SCALE
1º - LUGAR
EQUIPE 02
Capitão: Henrique Crisóstomo
Rafael Da Cunha
Liliane Ceolin
Sandra Correa
2º LUGAR
EQUIPE 03
Capitão: Alexandre De Araújo
Thiago De Oliveira
Ana Catarina Nogueira
Ana Paula De Oliveira
3º LUGAR
EQUIPE 06
Capitão: Diego Borges
Rodrigo Ramagem
Danusa Souza]
Raquel Hora Aimone
RX
1º LUGAR
EQUIPE 10
Capitão: Adriano Paiva
Felipe Francisco
Gabriela Brandão
2º LUGAR
EQUIPE 12
Capitão: Raul Maroja
Nasser Alkmim
Juliana Neves
3º LUGAR
EQUIPE 09
Capitão: Fernanda Gargiulo
Guilherme Dequiqui
Ian Alvares
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A C A D E M I A FA Z R E N O VA Ç Ã O H I S TÓ R I C A D E

E Q U I PA M E N TO S
Os alunos da Academia já podem comemorar!
O Iate Clube de Brasília acaba de concretizar a compra
de mais 24 novos equipamentos de musculação e
ergometria. Essas aquisições chegam agora para dar
continuidade ao processo de modernização do acervo
da Academia, iniciado no segundo semestre de 2018,
quando começaram a ser adquiridos, gradativamente,
outros 22 aparelhos que já se encontram à disposição
dos frequentadores desde o ano passado. “Essa é a maior
aquisição já realizada pelo Iate, desde a inauguração
da Academia no seu formato atual, há 11 anos. Com
essa compra de agora chegamos à marca de 46 novos
aparelhos e equipamentos adquiridos em menos de um
ano e meio”, comemorou Eduardo Eric Martins de Toledo,
Diretor do Espaço Saúde.
Segundo ele, a chegada de mais esse lote de
equipamentos de última geração, cujo investimento
alcançou o montante aproximado de R$ 700 mil, coloca
a Academia do Iate novamente entre as mais bem
equipadas e modernas de Brasília, proporcionando ao
Associado mais segurança e conforto diante de uma
linha de aparelhos com tecnologia diferenciada, dotados
de ergonomia e biomecânica superiores, que somente
as marcas Life Fitness e Hammer Strength, referências
mundialmente reconhecidas nesse segmento, podem
proporcionar. “Esse é o resultado de um trabalho de
pesquisa extremamente criterioso, realizado pela
Diretoria do Espaço Saúde e que só pôde ser concretizado

graças ao apoio da Comodoria e do Conselho
Deliberativo.” disse Eduardo, que lembrou, ainda, que
os usuários terão acesso à uma Academia renovada com
equipamentos de última de ponta e pagando um valor
menor, já que foi aprovada a redução de 11,8% do valor
da mensalidade, a qual passou a custar R$ 150,00 a partir
de janeiro.
Dos 24 equipamentos adquiridos, 22 já chegarão
ao Iate ainda no mês de janeiro e incluem máquinas
de supino, crucifixo e puxadas, além de aparelhos
específicos para peitoral, abdômen, lombar e panturrilha.
Na parte de ergometria foram adquiridos novos elípticos,
escadas e esteiras. A previsão é de que apenas dois dos
24 novos aparelhos demorem um pouco mais para serem
entregues. “Tratam-se de equipamentos especiais, para
as musculaturas da grande dorsal e do tríceps, fabricados
sob encomenda nos EUA e encontrados somente nas
melhores academias do mundo”, contou o Diretor.
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GIN: A BEBIDA DO
MOMENTO

Refrescantes, belos e sofisticados, os drinques
que levam gin em sua composição estão entre os mais
pedidos em bares, restaurantes e festas por todo o Brasil.
Apesar de ser um dos destilados mais antigos do mundo,
grande em sucesso na década de 80, só no último ano o
gin voltou com força total às novas e criativas criações
dos bartenders. O que trouxe esse clássico de volta com
tanta força foi exatamente sua sofisticação, além das
características marcantes da bebida.
O gin é um destilado à base de cereais, que
passa por um processo de infusão com zimbro e outras
especiarias. Tem teor alcoólico elevado, que varia entre
37,5% e 50%, dependendo da marca. Sua origem foi nos
Países Baixos, no século XVII, mas foi na Inglaterra que a
bebida adquiriu sua forma atual. O gin é conhecido por
ser um aguardente aromático.
Na maioria das vezes, os drinques atuais são
refrescantes, coloridos e descendem do clássico Gin
Tônica, que tradicionalmente que leva uma parte de gin
para três partes de água tônica, além de uma rodela de
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limão-siciliano e bastante gelo para finalizar. O drinque
nasceu na Índia como um “remédio” contra a malária, por
conta do quinino presente na água tônica, diretamente
associado ao tratamento da doença. Com o tempo, o
sabor da bebida foi conquistando mais adeptos no mundo
inteiro, além de ganhar novas versões que permitem aos
bartenders utilizar toda a sua criatividade.
O gin é, na verdade, uma das bebidas mais versáteis
e excitantes, disponível em versões que variam das fortes
notas de botânicos em um clássico London Dry, como o
zimbro, coentro e angélica, a diversos outros tipos de
mais novos e experimentais fórmulas, que levam capimlimão ou até lavanda.
Como são saborosos e marcantes, o desafio de
encontrar um bom e diferenciado drinque de gin se tornou
uma missão empolgante pelos bares e restaurantes de
Brasília. Opções não faltam! O japonês Roji traz diversos
drinques no cardápio, como Kazumi Tônica (R$ 30), com
xarope de frutas vermelhas com hibisco, laranja Bahia,
chá inglês e água tônica, e o Takashi Tônica (R$ 30), com
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limão siciliano, pepino, alecrim maçaricado e água tônica.
No restaurante do BHotel, não deixe de provar o picante
e refrescante Gin Gengibre (R$ 39), que leva rodela de
limão, redução de gengibre e água tônica.
O restaurante Manzuá está com uma carta de
Tonic Drinks renovada, com 10 opções de gin tônica,
todas a R$ 28. Entre as novidades são o Gal Costa,
com Tanqueray, frutas vermelhas, lavanda e tônica; o
Trancoso, com Langley’s, chá de capim santo, tônica,
laranja maçaricada e manjericão; o Langley’s Mint, com
Langley’s, tônica, pepino e hortelã; e o Castro Alves, com
Tanqueray, maracujá, tônica e folhas de menta. No final
do ano passado, Outback também renovou sua carta de
drinques, trazendo várias opções que usam gin, entre os
quais o Mango Sevilla G&T (R$ 36,90), com Tanqueray
Sevilla e notas de manga, mel e canela, e o Passion G&T
(R$ 36,90), que soma maracujá vermelho ao clássico gin
tônica.

Em dezembro, o badalado New Mercadito lançou
uma carta de drinques de verão, desenvolvida pelo
mixologista Vitor Moretti, com algumas opções de gin,
como a Jarra Californiana (R$ 85), para compartilhar,
feita com Beefeater London Dry, aperitivo de laranja,
licor de tangerina, vinho branco, óleo tropical de frutas,
refrigerante cítrico e frutas desidratadas, e o Santa
Monica (R$ 30), que traz Beefeater London Dry, licor
de flor de sabugueiro, água tônica com infusão de flor
clitoria e perfume de grapefruit.
Para que você possa apreciar a
bebida também em casa, separamos
duas receitas de fácil preparo.
Aproveite!

Dicas de Receitas
Gin tônica com limão siciliano e gengibre

Gin tônica com morango e manjericão

Boa pedida para os dias quentes carnavalescos,
este drinque revela uma gin tônica diferente e muito
refrescante.

Sofisticação é o sobrenome desse drinque que traz
uma deliciosa combinação, além de uma bela coloração.

Ingredientes
Gin
Água tônica
Gelo
1 twist de limão siciliano
1 ramo de tomilho fresco
1 sachê de chá de limão com gengibre

Ingredientes
6 morangos
4 pedaços de pimenta preta
2 medidas de gin
Água tônica
Gelo
Raspas de limão siciliano
Manjericão

Modo de preparo

Modo de preparo

Coloque o saquinho de chá de limão com
gengibre mergulhado na taça com a dose de 50ml de
gin descansando por alguns minutos, para pegar mais o
sabor.
Em seguida, complete com gelo e água tônica até
a boca. Finalize com o twist de limão siciliano e um ramo
de tomilho fresco.

Tire o cabinho dos morangos, corte em pedaços e
macere-os com a pimenta preta. Coloque gelo na taça e
as doses de gin em seguida. Com uma colher, distribua
os morangos pelo interior da taça. Acrescente raspas da
casca do limão siciliano e a água tônica. Misture e, por
último, junte as folhas de manjericão.

67

ROTEIRO

CONHEÇA A

ROTA DO VINHO
BRASILEIRA

Os apaixonados por vinho têm um destino
incrível de viagem no Brasil, que não perde em
nada para as viagens às vinícolas Argentinas
ou Chilenas. A 120 km de Porto Alegre, está
localizado o Vale dos Vinhedos, região que
recebeu os primeiros imigrantes italianos no fim
do século XIX e que é considerada a principal
produtora de vinhos e espumantes do país. São
dezenas de vinícolas distribuídas entre três
cidades, Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte
Belo do Sul, que juntas formam a Rota do Vinho.

A partir de Porto Alegre, uma boa opção para
explorar a região é alugar um carro para percorrer, no
seu tempo, a pequena distância entre as três cidades.
Por lá, é possível montar roteiros personalizados
para conhecer o passo a passo da produção de vinhos,
degustar rótulos variados e admirar lindas paisagens.
Como as vinícolas são próximas umas das outras, é
possível seguir pelas estradinhas sinuosas e visitar
várias delas em um único dia.
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Para quem não quer arriscar pegar no volante,
principalmente depois de ter degustado várias taças
de bons vinhos, uma opção é seguir de ônibus ou
van (empresas de receptivo) até uma cidade base e
contratar passeios com as agências de turismo local, que
oferecem pacotes que combinam diferentes vinícolas,
restaurantes e lojas. Para os mais aventureiros, é uma
boa pedida conhecer a região de bicicleta.
Conhecida como a Toscana brasileira, nessa
região do Rio Grande do Sul, o turista encontrará
mais de 30 vinícolas, que produzem bebidas de
qualidade reconhecida internacionalmente, inclusive
com o selo de indicação de procedência. Várias das
vinícolas oferecem visitas guiadas. Em sua maioria,
os guias turísticos são enólogos, que apresentam
aos visitantes os imensos parreirais e as variadas
opções de degustação de vinhos e a harmonização
com refeições, além de visitas às lojas de produtos.
Algumas dessas vinícolas possuem bons restaurantes
e outras contam até mesmo com hotéis ou pousadas
em suas dependências.

Vale dos Vinhedos
As visitas podem ser realizadas o ano todo.
Porém, entre dezembro e março, acontece a colheita e
os parreirais estão repletos de todos os tipos de uvas.
Nessa época, o clima é mais propício para degustar
um bom vinho e se aquecer em uma charmosa lareira.
Uma viagem bastante romântica para ser desfrutada
a dois!
Um roteiro de quatro dias é suficiente para
conhecer boa parte da região. O passeio pelo Vale
dos Vinhedos pode ter início em Bento Gonçalves,
conhecida como a capital brasileira do vinho, cujo
pórtico da cidade tem o curioso formato de pipa (uma
espécie de barril) de vinho. Ali também é possível se
hospedar no luxuoso Hotel & Spa do Vinho Caudalie,
que tem o selo Autograph Collection. O hotel fica em
meio ao vinhedos Miolo e oferece uma vista fantástica
das parreiras.

A cidade de Garibaldi, por sua vez, é uma das
principais produtoras de espumantes do mundo,
concentrando 80% da produção nacional. Lá, estão
empresas famosas como a Chandon e a Pelegrino.
Listamos, a seguir, as principais vinícolas que
podem ser visitadas na região:

CASA VALDUGA – Linha Leopoldina, s/n
Considerado
o
primeiro
Complexo
Enoturístico do Brasil, foi inaugurado em 1992,
possibilitando aos visitantes um maior contato
com o mundo do vinho. Além das visitas guiadas,
oferece degustação e venda de produtos. Há,
ainda, a opção de hospedagem. O local possui uma
osteria e uma cantina italiana. Para aqueles que
querem conhecer um pouco mais sobre vinhos,
são ministrados cursos rápidos de degustação.
Com a aquisição de um vale de R$ 20, o visitante
recebe uma taça com o logotipo da casa e pode
visitar a vinícola, os vinhedos e degustar seus
vinhos. Informações: www.casavalduga.com.br.
MIOLO – RS-444, km 21
Uma das maiores e mais conhecidas do
país, nesta vinícola são realizadas visitas guiadas
por enólogos treinados. A Miolo possui também
uma Escola do Vinho, que oferece cursos de
degustação. Para comer, há o restaurante Osteria
Mamma. Vale passar um tempo de qualidade nos
lindos gramados da vinícola, degustando deliciosos
rótulos. Existem três tipos de degustação e o
valor pode ser reembolsado na compra de vinhos.
Informações: www.miolo.com.br.
AURORA – Rua Olavo Bilac, 500
Essa cooperativa vinícola possui alguns
vinhos premiados internacionalmente. A visita
guiada leva o visitante por corredores até pipas,
tanques de inox e barris de carvalho, mostrando
os processos de fabricação do vinho. Na Cave
di Bacco, são feitas as degustações de alguns
dos principais rótulos da empresa. Visita e
degustação gratuitas.
Informações: www.vinicolaaurora.com.br.
VINÍCOLA SALTON – Rua Mario Salton, 300, em
Bento Gonçalves
Com 100 anos de existência, a Salton é uma
das marcas mais conhecidas dos país. Na entrada,
um relógio solar recebe os turistas. Com 30 mil m2
de área construída, possui tanques de inox gigantes,
onde pode-se conhecer mais sobre o processo
de fabricação. A cave dos espumantes fica a oito
metros abaixo do nível da rua e mantém milhares
de garrafas de cabeça para baixo, segredo para
se conservar o bom vinho. As visitas ocorrem em
intervalos de meia hora. A degustação tradicional é
gratuita. Informações: www.salton.com.br.
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Casa Valduga

DON LAURINDO – Estrada do Vinho – 8 da Graciema
Com belas caves de pedra, produz vinhos,
espumantes, grappa, vinho licoroso e vinagre. Os
visitantes são recebidos pelos familiares do fundador
da vinícola, Laurindo Brandelli. Oferece visitação,
degustação e vendas na loja. Informações: www.
donlaurindo.com.br.
MARCO LUIGI – Linha 6 da Leopoldina, Vale dos
Vinhedos, s/n
Localizada em um dos pontos mais altos do Vale
dos Vinhedos, foi fundada em 1946 por imigrantes
italianos. Oferece visita completa as instalações, onde
o turista pode conhecer todo o processo de elaboração
das bebidas e as caves. A visita guiada, com direito a
degustação, é gratuita. Informações: www.marcoluigi.
com.br.
Don Laurindo - RS 444, KM 18.9
Foi criada em 1991 por Laurindo Brandelli, o Don
Laurindo, um dos pioneiros da vitivinicultura brasileira,
falecido em 2014. Oferece quatro opções de degustações
para explorar os sentidos e conhecer os sabores dos
vinhos elaborados. Informações: www.donlaurindo.com.
br/inicial.
Almaúnica - RS 444, KM 17,35
Além de bonita, possui uma estrutura bem
moderna. A Almaúnica foi fundada em 2008 pelos
irmãos gêmeos Magda e Márcio Brandelli, que após
trabalharem um período na vinícola da família, Don
Laurindo, decidiram seguir novos rumos e criar o seu
próprio empreendimento. É possível degustar e adquirir
os vinhos produzidos e apreciar a bela visão dos vinhedos
da própria vinícola e a paisagem exuberante da natureza
do Vale. Informações: www.almaunica.com.br/.
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Lidio Carraro - RS 444, Km 21
Fundada em 2001, é uma vinícola boutique de
produção muito restrita que comercializa seus vinhos há
pouco mais de uma década. Um de seus pontos fortes é o
Conceito Purista, no qual todo o processo é conduzido com
o mínimo de interferência e o máximo respeito à expressão
natural das uvas e do terroir de origem. A vinícola é muito
conhecida pela não utilização de barris de carvalho para
amadurecimento dos vinhos e vem sendo convidada a
elaborar os vinhos que representam diversos torneios
esportivos mundialmente conhecidos, como o Pan 2007,
Stock Car 2010, Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas
2016. Existem diversos pacotes de degustações,
inclusive almoços e jantares harmonizados. Informações:
www.lidiocarraro.com/br/enoturismo.

Marcos Luigi

PETERLONGO – Rua Manoel Peterlongo, 216
Pioneira na produção de espumante no Brasil,
ganhou legalmente o direito de usar o termo champagne
em seus produtos. Durante a visitação pode-se aprender
as diferenças entre os três métodos de elaboração da
bebida (Charmat, Champenoise e Asti) e conferir como
eram as primeiras máquinas utilizadas na fabricação.
Informações: www.peterlongo.com.br.

Pizzato - RS 444, após KM 24 – Via dos Parreirais, S/Nº
Não é à toa que a Pizzato é conhecida na região
como a Casa do Merlot. O DNA 99, seu varietal
Merlot elaborado em homenagem à primeira colheita
vinificada pela Pizzato em 1999, é um dos mais
respeitados tintos do Brasil. A família, que cultiva as
próprias uvas desde o final da década de 1960 em sua
propriedade atual no Vale dos Vinhedos, começou
a elaboração de vinhos finos para a comercialização
somente em 1998. Informações: www.pizzato.net/.
CHANDON – RS-470 para Bento Gonçalves, km 224
A Chandon do Brasil, líder em vinhos espumantes de
luxo, instalou-se na Serra Gaúcha em 1973. É uma das quatro
subsidiárias do grupo francês LVMH (Moet Hennessy
Louis Vuitton), que controla empresas produtoras e
Champanhe, como Moet et Chandon e Veuve Clicquot.
Oferece visita guiada e degustação sob agendamento.
Informações: www.chandon.com.br.

Chandon

Valmarino - Linha Jacinto Sul, s/n Lote Rural 01 (Pinto
Bandeira)
Criada em 1997 por uma família de origem Italiana
e centenária, encabeçada por Orval Salton e filhos. O
nome homenageia os antepassados oriundos de Cison de
Valmarino, Treviso - Itália. Por ser uma empresa familiar,
com produções limitadas, tem como meta principal a
elaboração, com qualidade, de vinhos e espumantes
diferenciados. É possível fazer degustação orientada e
os valores variam de acordo com a quantidade de rótulos
escolhidos. Informações: www.valmarino.com.br/.
Pizzato
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Posso fazer
CIRURGIA PLÁSTICA NO PÓS-PARTO?

A maternidade é o momento dos sonhos de
muitas mulheres, mas o pós-parto não costuma ser
tão queridinho assim. Muitas mães, logo após darem
à luz seus bebês, têm pressa para reconquistar seu
corpo pré-gravidez, ou até mesmo ficar melhor que
antes, geralmente por meio de cirurgia plástica. Os
procedimentos mais procurados por mulheres neste
período são a mamoplastia, seja de aumento, diminuição
ou retirada de pele, lipoaspiração e abdominoplastia.
Entretanto, o cirurgião plástico Ricardo Rezende
alerta que, após todo o tempo de gestação, do parto, e
do período de amamentação, o corpo da mulher ainda
está se recuperando e passando por diversas mudanças
fisiológicas e morfológicas. O tempo de espera para
se submeter a uma plástica varia de acordo com o
procedimento desejado. “O corpo da mulher muda
bastante no pós-parto e fazer uma cirurgia em um
momento de mudança corporal pode ser inadequado. É
preciso que a paciente esteja com o peso estabilizado,
não esteja amamentando há 6 meses e com exames préoperatórios normais”, explicou.

De modo geral, Dr. Ricardo acredita que deve-se
pensar de modo prático e consciente antes de partir
para uma cirurgia plástica. “Este tipo de procedimento
necessita de repouso e cuidados especiais. Um bebê
demanda muita atenção e dedicação de toda uma casa.
Difícil conciliar isso com um bebê de colo”, argumentou
o especialista, que finalizou dando um conselho: “Com
o tempo as coisas voltam para o lugar, não há porque
ter pressa. O melhor a se fazer é curtir o começo da
maternidade se cuidando de forma menos invasiva,
como com exercícios e alguns tratamentos estéticos”.

Barriga - No caso da lipoaspiração, o médico ressalta
que não se trata de uma cirurgia emagrecedora, mas
sim de uma retirada do excesso de gordura na região
abdominal. “É importante que a paciente já tenha
voltado ao peso anterior ou então emagrecido mais
antes de fazer uma lipo, senão o resultado obtido pode
não ser satisfatório”, disse. Para a diástase e flacidez
no abdômen, a abdominoplastia é o procedimento
mais indicado. Nos dois casos, o tempo aconselhado de
espera é de 8 a 12 meses.
Seios - Dar aquela turbinada nos seios é o desejo da
maioria das mulheres após serem mães. Porém neste
período os seios têm a função crucial de amamentar o
bebê. Logo, o recomendado é esperar pelo menos seis
meses após a paciente parar de amamentar. “Antes disso
as glândulas mamárias ainda estão produzindo leite e os
seios ficam com aparência mais inchada, de modo que o
resultado de um implante ou uma redução pode mudar
após a operação”, justificou o cirurgião.
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É V E R Ã O ! S A I B A C O M O E V I TA R A S

DOENÇAS DE PELE MAIS
COMUNS DA ESTAÇÃO

Sol, praia, piscina e calor! Essa combinação
maravilhosa do Verão também pede cuidados redobrados
com a pele, já que exposições prolongadas ao sol e a
desidratação podem trazer problemas como queimadura,
envelhecimento precoce e pode até mesmo aumentar o
risco de câncer. Além disso, no decorrer da estação, o uso
contínuo de roupas molhadas somadas ao calor intenso
podem causar doenças de pele que, mesmo comuns,
precisam de atenção.
De acordo com o dermatologista Erasmo Tokarski,
especialmente durante o Verão, recomenda-se o uso
diário de óculos de sol, roupas frescas e calçado aberto.
Também é recomendável beber bastante água e evitar
a exposição solar entre às 11h e às 16h. “Os cuidados
com a pele são importantes durante o ano inteiro, mas
na estação mais quente do ano precisamos redobrar a
atenção para evitar surpresas e aproveitar o verão de
uma forma mais saudável. O uso do protetor solar, por
exemplo, deve ser feito diariamente, com reforço a cada
4h ou sempre que a pessoa tiver contato com a água”,
alertou o especialista.
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Confira quais são as principais doenças de pele e o
que fazer para combatê-las para aproveitar o melhor do
Verão:
Queimaduras de sol: Quando a pele exposta ao
sol fica avermelhada e bastante sensível ao toque, pode
indicar que a pele foi danificada e encontra-se com
queimaduras de raios solares.
Como tratar: os sintomas podem ser aliviados com
o uso de compressas de água fria, analgésicos e loções
corporais calmantes. A pele tende a soltar após cerca de cinco
dias e, então, é aconselhado beber bastante água e evitar o
ressecamento da pele. Caso ainda assim a pele começar a
soltar, é importante não remover e deixar que ela saia sozinha
durante o banho.
Micoses: São as infecções fúngicas que acometem a
pele, o cabelo e as unhas e caracterizam-se por apresentar
vermelhidão, descamação ou coceira. Normalmente
aparecem em áreas de dobras, que são regiões mais
quentes e que acumulam suor. As mais comuns são a
pitiríase versicolor, popularmente conhecida como
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pano branco. E também as micoses de unha, que têm
lesões provocadas pela onicomicose, apresentam, em
geral, sinais como o espessamento da unha, aumento da
fragilidade (unhas quebradiças), distorções na forma,
perda do brilho natural e escurecimento. No caso da
candidíase, o primeiro sintoma é uma vermelhidão que se
desloca para o chamado leito ungueal, a parte abaixo das
unhas das mãos e dos pés.
Como tratar: um dos principais cuidados é evitar
ficar com o corpo suado ou molhado por muito tempo. Um
dermatologista pode indicar o uso de cremes ou loções que
devem ser aplicadas diariamente até a completa eliminação
das manchas na pele. No caso das micoses de unha, se o
problema não for tratado de maneira adequada, a infecção
é contínua. Ao detectar os sintomas da micose nas unhas, é
importante ir o mais rápido possível ao dermatologista, que
pode utilizar pomadas no tratamento e até mesmo o uso de
laser, uma novidade para combater o problema.
Bicho geográfico:
uma dermatite linear
serpiginosa tropical causada por parasitas encontrados
em fezes de gatos e cachorros doentes. A larva das
fezes desses animais penetra na pele humana, causando
coceira, vermelhidão e lesões semelhantes a mapas, por
isso o nome bicho geográfico.
Como tratar: deve-se consultar um dermatologista
para iniciar o uso de um remédio para vermes e ainda o uso
de cremes e pomadas adequadas.
Acne solar: A exposição ao sol e o calor dos
dias típicos de verão tendem a agravar a oleosidade da
pele, favorecendo o surgimento de cravos e espinhas. É
comum que no primeiro dia de férias, com a exposição
solar, a pele fique um pouco mais seca, o que parece
que diminui as espinhas, mas no dia a seguir, a resposta
natural do corpo será aumentar a oleosidade natural da
pele, agravando a acne.

Como tratar: normalmente não é necessário um
tratamento específico, mas pode ser evitada ao usar roupas
frescas e evitar locais muito quentes e úmidos. Colocar um
pouco de talco nas regiões mais afetadas pode também
ajudar inicialmente.
Queimaduras com limão: suco das frutas cítricas
em contato direto com a pele pode causar queimadura
quando esta é exposta ao sol, causando uma mancha
escura na pele chamada fitofotomelanose. Apesar desse
tipo de queimadura ser mais comum com limão, a laranja,
a tangerina e a toranja também podem causar esse tipo
de lesão.
Como tratar: quando se formam bolhas o tratamento
é o mesmo que numa queimadura por água. Já quando a pele
está manchada e escura pode ser necessário o uso de uma
loção ou pomada clareadora indicada pelo dermatologista.

Como tratar: deve-se passar um filtro solar próprio
para o rosto e lavar com sabonete adequado e usar loções
próprias para acne. Também é importante evitar espremer
cravos e espinhas, para que o rosto não fique manchado. Para
os casos mais graves, podem ser recomendados antibióticos
orais indicados pelo profissional de saúde.
Brotoeja: A brotoeja é mais comum em bebês e
crianças nos dias muito quentes, quando a pele fica úmida
devido ao suor. As áreas mais afetadas são o pescoço,
nuca, peito, barriga, costas e as dobrinhas dos joelhos e
cotovelo. Em alguns casos ela pode provocar coceira e a
criança fica muito irritada, chorando sem razão aparente.
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SEU CORAÇÃO
E S TÁ N A B AT I D A C E RTA?

Todos os anos cerca de 320 mil pessoas morrem
de forma súbita e mais de 20 milhões de brasileiros são
vítimas de arritmia cardíaca. Muitas nem sabem que
sofrem desse mal.
Segundo o Instituto do Coração de Taguatinga
(ICTCor), todas as arritmias cardíacas merecem
atenção. No entanto, a Sociedade Brasileira de Arritmias
Cardíacas (SOBRAC) reforça cada vez mais seus alertas
para um dos tipos de arritmia cardíaca mais recorrente
na prática clínica: a Fibrilação Atrial. A doença, de alta
incidência na população mundial, acomete mais de 175
milhões de pessoas em todo mundo, sobretudo idosos.
Ela se caracteriza pelo ritmo de batimento rápido e
irregular dos átrios (câmaras superiores do coração).
Estima-se que cerca de 10% das pessoas acima de 75
anos sejam portadoras.
A médica Carla Septimio, arritmologista e
eletrofisiologista do ICTCor, explica que a arritmia
cardíaca é uma alteração na formação ou na condução
do impulso elétrico do coração, que pode provocar
alterações no batimento cardíaco. "Quando isso
acontece, a frequência cardíaca sofre uma alteração,
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seja para mais, no caso da taquicardia, ou para menos,
na bradicardia. Existem arritmias benignas e malignas,
mas, ao perceber qualquer sintoma, o paciente deve
procurar um médico para diagnosticá-lo e recomendar
um tratamento", explicou.
Segundo a especialista, é preciso alertar sobre
o risco de não tratar as arritmias, pois quando não são
identificadas e tratadas corretamente, podem causar
alterações sérias no coração, levar à parada cardíaca e
até à morte súbita. "É preciso tomar cuidado, porque a
morte súbita acontece de forma instantânea. Ela ocorre
quando há perda abrupta da função do músculo cardíaco
e tem como sua principal causa as arritmias", explicou.
A maioria dos casos de parada cardíaca ocorre fora
do ambiente hospitalar, sendo necessário atendimento
rápido para que se evite a morte ou sequelas graves.
Manobras imediatas de ressuscitação cardiopulmonar,
podem inclusive, reverter uma morte súbita. Para ser ter
uma ideia, 86% das paradas cardíacas ocorrem nos lares
das vítimas e 50% das ocorrências são assistidas por um
adolescente ou criança, sem nenhum adulto por perto.
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Como identificar?
Crianças, jovens, idosos, sedentários ou
esportistas. Qualquer pessoa pode sofrer de arritmia
cardíaca, por isso é importante ficar atento aos principais
sintomas. “Tonturas, fraqueza, desmaios, confusão
mental, dor no peito, pressão baixa, palpitações e
cansaços repentinos em repouso são alguns sinais de
arritmia. Se o paciente estiver com estes sintomas, deve
procurar um médico o mais rápido possível”, sugere
médica.
Para prevenir este tipo de problema (e diversos
outros), é recomendável sempre manter hábitos
saudáveis, como uma boa alimentação, evitar fumar
e ingerir bebidas alcoólicas ou energéticas em
excesso. “Exercícios físicos são muito importantes e
recomendados. Porém, antes de começar, é essencial
contar com auxílio médico”, garantiu a Dra. Carla, que
ressaltou ainda que a saúde do corpo não é a única que
pesa. “Devemos também cuidar sempre da nossa saúde
mental, reduzindo estresse ou ansiedade”, completou.
Mesmo com todos estes cuidados, vale lembrar que
visitas ao cardiologista são sempre bem-vindas,
independente de histórico familiar ou sintomas.
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ATITUDES SIMPLES
P O D E M E V I TA R T R A U M A S E AT É Ó B I TO S P O R Q U E D A S
NA TERCEIRA IDADE

Acidente doméstico é algo corriqueiro em
diferentes fases da vida, de bebês até idosos. Muitas
mortes, vistas como acidentais, podem ser evitadas se
debatidas e prevenidas corretamente. Uma das mais
frequentes causas de fraturas e até óbitos envolvendo
idosos são as quedas. Estima-se que cerca de 30%
das pessoas com mais de 65 anos de idade caem pelo
menos uma vez por ano e depois dos 80 anos de
idade, essa porcentagem pode chegar a 50%. Entre as
consequências das quedas, a fratura no fêmur é uma das
mais graves por se tratar do maior osso do corpo, com
grandes chances de impactar na qualidade de vida dos
idosos.
Pesquisa da Faculdade de Educação Física
da Universidade de Brasília (UnB), mostra que, três
meses após fratura causada por queda, o índice de
mortalidade de idosos chega a 20%. E as quedas são a
principal causa de internações de idosos por acidentes
no sistema público de saúde. Uma projeção do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta
ainda que a população idosa do Distrito Federal pode
aumentar consideravelmente em 40 anos. Em 2060,
quando Brasília completar seus 100 anos, o número de
pessoas com mais de 60 anos pode representar cerca de
33%. Atualmente, eles são apenas 10,5 % da população
brasiliense.
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Para evitar tais acidentes, alguns cuidados devem
ser tomados, principalmente com relação a organização
e liberação dos acessos e áreas de circulação por onde o
idoso transita. Adriano Machado, empresário fundador
da Acvida Cuidadores, reforça que cuidar de uma pessoa
que já está na terceira idade é uma tarefa que exige
preparo e dedicação na maior parte do tempo. Por isso
muitas famílias têm procurado pela ajuda do cuidador
de idosos, profissional capacitado para lidar com as
situações do dia a dia tendo elas restrições de saúde
ou não. De acordo com Adriano alguns procedimentos
podem ser tomados preventivamente, entre eles:
- Instalação de corrimão em escadas, sem tapetes
próximos ao seu acesso, tanto de subida quanto
descida;
- Instalação de barras de apoio no banheiro;
- Camas devem ter altura ideal para garantir a
segurança;
- Preferência por móveis de cantos arredondados e, se
possível, evitar móveis com vidro;
- Manter corredores iluminados de dia e à noite;
- Optar pela instalação de piso antiderrapante;
- Dar atenção às boas condições de sapatos e chinelos,
pois quando estão desgastados ficam mais propícios a
deslizar.

COMPORTAMENTO

VOCÊ SABE O QUE É

INTELIGÊNCIA
ESPIRITUAL?

Estudos científicos recentes identificaram uma
área no cérebro chamada ponto de Deus. A descoberta
de uma nova inteligência, a emocional se une aos
quocientes já existentes, o QI (quociente inteligência) e
o QE (quociente emocional). A inteligência espiritual é a
responsável em nos fazer lidar com questões essenciais
da vida e também a busca por um ponto de equilíbrio.
É importante ressaltar que a inteligência
emocional não se refere a religiosidade e sim a
capacidade do ser humano de desenvolver o perdão,
compaixão, sensibilidade, empatia, criatividade, entre
outras habilidades. A busca pelo equilíbrio nunca foi
tão necessária, já que a vida moderna e os constantes
avanços tecnológicos acabaram desencadeando uma
série de transtornos mentais e comportamentais na
sociedade.
Para se ter uma ideia, só no último ano, o
Brasil consumiu cerca de 56,6 milhões de caixas de
antidepressivos e soníferos, o que nos torna o país que
mais consome medicação controlada no mundo e de
fato constata que estamos cada vez mais doentes, por
isso, desenvolver a inteligência espiritual nunca foi tão

urgente. “Desenvolver a inteligência espiritual tem a
ver com alimentar o espírito, e isso não tem ligação com
religião e sim com a capacidade de lidar com situações
adversas de uma forma mais saudável e equilibrada,
o que é cada vez mais necessário nos dias de hoje. O
que a gente faz no consultório é ajudar o paciente a
desenvolver as habilidades que o levam ao seu ponto
de equilíbrio” disse Fabrício Nogueira, especialista do
Instituto de inteligência Emocional (IES).
A inteligência espiritual trabalha as aptidões do
ser humano em dar sentido e valor a comportamentos
e ações que melhoram sua conexão com o outro e
com o ambiente em que vive, o que muda sua forma
de solucionar as problemáticas do dia a dia e o fazem
equilibrar sua razão e emoção com o mundo exterior. “O
ponto principal do trabalho com inteligência espiritual
é realmente o equilíbrio, além de desenvolver as
habilidades de empatia e respeito ao próximo, também
trabalhamos o amor próprio e autoestima o que melhora
significativamente a qualidade de vida do paciente”,
esclareceu Fabrício.
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P R O G R A M A B I L Í N G U E I N O VA D O R P R O P Õ E V I V Ê N C I A
LÚDICA E SENSORIAL DO

I N G L Ê S PA R A C R I A N Ç A S
Imagine aprender inglês sem livros didáticos,
com aulas que trazem brincadeiras, atividades mão na
massa e discussões sobre temas que vão de astronomia
ao corpo humano! É essa a proposta do Bilingual
Adventure, programa idealizado por Denise De Felice,
gerente da Casa Thomas Jefferson do Lago Sul, que
começou a ser colocado em prática em 2018 naquela
unidade. Com o sucesso crescente, o curso passou a ser
ofertado na unidade do Sudoeste, em 2019, e a partir do
início de 2020, estará disponível também na unidade da
Asa Norte.
Denise conta que a criação do programa Bilingual
Adventure teve início a partir de sua área de pesquisa,
a neurociência. “Comecei a pesquisar como o cérebro
aprende para me tornar uma professora melhor e
desenvolver o nosso corpo docente. Então, percebi
que a educação tradicional estava distante de como o
cérebro aprende”, disse.
O segredo está em despertar interesse e
curiosidade. Dessa forma, o inglês é internalizado de
maneira natural e autêntica. Além de aprender uma
segunda língua, os alunos adquirem as habilidades
do pensamento crítico, colaboração, criatividade e
comunicação. Assim, passam a ser protagonistas ao invés
de coadjuvantes na construção do conhecimento. Não
por acaso, alguns alunos do Bilingual Adventure passam
a apresentar resultados melhores na escola regular. “A
curiosidade serve para manter qualquer pessoa, criança
ou adulto, no modo de aprendizagem. Alguns pais nos
dão o feedback que, de repente, os meninos começam a
melhorar na escola”, relatou a educadora.
De acordo com Denise, o curso ativa o cérebro por
meio de atividades que encantam. “Se eu fosse resumir
em poucas palavras, o curso traz o que está na mente
para o coração, por meio das mãos”, afirma. A ideia é
ativar conexões no cérebro por meio de atividades
lúdicas que capturam a atenção e a imaginação dos
alunos. Os pequenos se encantam, por exemplo, com a
construção da Rube Goldberg Machine, uma máquina
que os ajuda a compreender princípios da física. Tratase de uma espécie de engenhoca que realiza tarefas
simples de forma complicada, geralmente utilizando
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uma reação em cadeia. As crianças também já tiveram
de trabalhar na elaboração de um projeto de parque de
diversões, construindo os brinquedos e as barracas de
comida em uma maquete.
Mão na massa – A culinária também faz parte da
rotina dos alunos do Bilingual Adventure. Volta e meia,
os estudantes vão para a cozinha e aprendem pratos e
vocabulário em inglês relacionado à atividade. Mariá
Valladares, 9 anos, que frequenta o curso na unidade
do Sudoeste, nunca havia vivenciado nada parecido na
escola de inglês anterior. “A gente já cozinhou muffin e
biscoito de chocolate. Nós cortamos coisas, mas tudo
com segurança. Enquanto cozinhava, a gente falava em
inglês. Tinha coisas que a gente não sabia e a professora
ajudava”, relatou a menina. A mãe, a servidora pública
Virgínia Valladares, se surpreende quando Mariá traz
o inglês das aulas para o dia-a-dia. “Percebo que ela
usa as expressões naturalmente. Outro dia, na casa

EDUCAÇÃO
de amigos, durante o jantar, de repente ela falou: ‘Can
I have some more?’”, contou. “Eu tomei contato com
a proposta e fiquei encantada. É algo que eu sempre
quis, que minha filha aprendesse uma língua de forma
diferente, como se fosse a língua nativa dela. Eu não tive
a oportunidade de aprender dessa forma, mas ela está
tendo”, complementou a mãe.

procura pelos pais. “Até novembro de 2019 já havia 11
turmas confirmadas, algumas quase lotadas. As turmas
aceitam alunos entre 3 e 14 anos de idade”, contou

Espaço físico - A estrutura da Casa Thomas
Jefferson na Asa Norte foi modificada para a implantação
do Bilingual Adventure. Isso é necessário porque, no
curso, os alunos trabalham em diferentes ambientes:
Gardening Space, Reading Space, Gourmet Space e
Maker Space. Nesses espaços, os alunos trabalham de
culinária a teatro, passando por jardinagem e atividades
mão na massa, como a construção de foguetes, maquetes
e robôs.
Gerente da Thomas Asa Norte, Ana Maria
Scandiuzzi conta que o Gardening Space da unidade
terá um plus: o jardim onde os alunos vão trabalhar
contará com um pequeno anfiteatro. “O Gardening
Space é bem grande, tem um espaço para piquenique
e um anfiteatro. A gente vai ter uma sala interna com
palco, mas como a Thomas já tinha esse anfiteatro, ele
vai ser incorporado ao jardim”, informou. Segundo ela, a
abertura do programa na Asa Norte se dá após intensa

No Bilingual Adventure, os pais podem optar por
frequência de uma a três vezes por semana. No entanto,
para crianças a partir do 2° ano do Ensino Fundamental,
a Casa Thomas Jefferson recomenda aulas no mínimo
duas vezes na semana para melhores resultados. Há
turmas pela manhã, no horário de 8h30 às 11h45, e à
tarde, de 14h30 às 17h45.

81

NUTRIÇÃO

NUTRICIONISTA DÁ DICAS
PA R A D E S I N TO X I C A R O O RG A N I S M O
DAS BEBIDAS ALCOÓLICAS

Exagerou nas festas de fim de ano e nas férias?
Bebeu muito e ficou indisposto no dia seguinte? Nesse
período é difícil se manter na dieta e não cometer
excessos. São muitas confraternizações de amigos e
do trabalho e festas em família, tudo sempre regado a
tentadoras bebidas alcoólicas e comidas saborosas e
gordurosas, que sobrecarregam o organismo.
Para ajudar o corpo a se recuperar mais rápido
e acabar com o mal estar, a nutricionista Priscilla
Marcondelli dá algumas dicas de desintoxicação que
serão muito úteis também para o carnaval. “Na manhã
seguinte, só beba líquidos, principalmente água, sucos
naturais e água de coco. A ingestão de bebidas ricas em
vitaminas e minerais ajuda a desintoxicar o organismo,
desinchar o corpo e a melhorar o funcionamento do
intestino”, explicou.
Segundo a nutricionista, o ideal é dar preferência
a sucos com couve, hortelã, salsão, pepino, gengibre e
frutas cítricas. “Água de coco é excelente por ser um
hidratante natural com sódio e potássio, importantes
para combater a desidratação comum que acontece no
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organismo após a ingestão de álcool”, contou Priscilla.
Ela também sugere evitar alimentos industrializados
e a continuar a hidratação com muita água nos dias
seguintes.
Existem várias versões de dietas detox, que podem
durar de dois dias até um mês. “A dieta de dois dias pode
ser realizada só com líquidos e já é possível ter resultados
para um melhor funcionamento do intestino e eliminação
de toxinas”, disse. “Ainda encontramos pessoas mais
sensíveis que se beneficiam com a eliminação de
proteínas de origem animal e encontram bons resultados
com uma dieta vegana para uma fase de desintoxicação”,
completou a nutricionista.
Para a elaboração de um plano de desintoxicação
individualizado, um profissional deve ser consultado
para avaliar as necessidades específicas de cada um,
pois apenas uma dieta detox emergencial não vai limpar
totalmente o fígado. “Os efeitos do álcool no organismo
demoram semanas para passar, dependendo da eficiência
das enzimas que a pessoa tem para a desintoxicação e
para o metabolismo do álcool”, explicou Priscilla.
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Segundo ela, atualmente já existe um exame de
mapeamento genético de identifica a capacidade da
metabolização do álcool e a capacidade de desintoxicação
e antioxidação do organismo. “Nesse exame genético é
possível identificar enzimas como a glutationa, a catalase
e a superóxido dismutase, as principais responsáveis pela
detoxificação do organismo, além de outras enzimas que
indicam a capacidade do organismo em metabolizar e
eliminar o álcool”, explicou.
“Existe uma individualidade bioquímica que deve
ser respeitada. Algumas pessoas têm um metabolismo
mais eficiente do que outras, que por sua vez necessitam
de maiores cuidados quando forem consumir bebidas
alcoólicas e exagerar nas festas para minimizar os efeitos
indesejados como dores de cabeça, enjôo e mal estar
em geral. Assim, o tempo e a melhor estratégia para a
limpeza do organismo é diferente para cada pessoa”,
contou Priscilla. Com base nas informações obtidas nos
exames genéticos, o profissional poderá elaborar uma
suplementação individualizada que auxiliará o processo
de desintoxicação. Quando o assunto é nutrição, todo o
cuidado é pouco. Evite dietas da moda e procure por um
profissional capacitado para te orientar nas melhores
condutas para uma vida saudável, longa e feliz!
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Grandes competições de Tênis agitam as quadras do Iate
alunos do professor Santos Dumont, que se destacaram
em suas carreiras tenísticas”, contou o Vice-diretor da
modalidade, Gilson Luz. Entre eles, o mais festejado foi
Raony Carvalho, considerado por muitos como o melhor
tenista que o Iate já teve.
Participaram também do desafio os tenistas Rodrigo
Starling, Nino Portugal e Lucas Santana. A dupla vencedora
foi Rodrigo Starling e Lucas Santana, que venceram Raony
Carvalho e Nino Portugal por 3x6, 6x1 e 10x8.

As quadras de saibro do Iate Clube de Brasília
estiveram bastante movimentadas em meados de
dezembro, com a realização de importantes jogos, sempre
com expressiva quantidade de público expectador.
No dia 14, houve um jogo exibição de duplas
de alto nível técnico. “Os atletas envolvidos eram ex-

Copa Iate Pedro Dumont
de Duplas
Em outubro, a Vice-diretoria de Tênis realizou
a Copa Iate Pedro Dumont de Duplas, em homenagem
ao jovem atleta, muito querido pela comunidade
Iatista, que faleceu recentemente em decorrência de
um câncer.
As categorias foram definidas por idade, com
exceção da Categoria Especial. Bernardo Coelho
e Hugo Dojas venceram a Classe Especial e a dupla
formada por Marcelo Ferreira e Lucas Santana foi a
vice-campeã. Na categoria abaixo de 45 Anos, Rafael
Valle e Júlio Crosara foram os campeões, seguidos
por Guilherme Grisi e Daniel Botelho, na segunda
colocação. Na categoria 46 e 55, a dupla campeã foi
a formada por Nelson Neto e Jorge Mendonça, tendo
Mauricio Golinelli e Ruyter Borges, na segunda
posição. Para finalizar, na categoria 56 e 65, Gilson
Luz e Omar da Silva venceram e Silvério Rosenthal e
Roosevelt Loureiro ficaram com o vice-campeonato.
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Já no dia 15, foram realizadas as finais da 3ª Etapa
do Circuito Interno de Simples, com jogos acirrados e alta
qualidade técnica. Na 1ª Classe Masculina, o campeão foi
Rodrigo Starling, seguido por Andrey Vaz, que ficou com
o vice-campeonato. Na 2ª Classe Masculina, Fernando
Furtado ficou em primeiro lugar e Henrique Pinto, em
segundo, e na 3ª Classe Masculina, Diogo Gomes foi o
campeão e João Paulo Menegaz, o vice. E na 4ª Classe
Masculina, o campeão foi Daniel Baptista e o vice foi
Almerindo Torres.

TÊNIS

IATISTAS

C O N Q U I S TA M E X C E L E N T E S R E S U LTA D O S N O R O L A N D G A R R O S
A M AT E U R S S E R I E S

Brasília sediou a segunda das quatro etapas
previstas nesta edição do Roland Garros Amateurs
Series, competição que transporta os atletas amadores
ao torneio mais charmoso do saibro. O torneio foi
realizado de 28 de novembro a 1º de dezembro, no Clube
do Exército.
O evento contou com a participação de diversos
tenistas do Iate, que conquistaram excelentes resultados.
Arthur Ferreira sagrou-se campeão da primeira classe
até 34 anos, seguido por outro Iatista, Rodrigo Patier,
que ficou com o vice-campeonato. Na segunda classe
até 34 anos, Rafael Gracie foi o vice-campeão. Henrique
Leite subiu ao primeiro lugar do pódio, na quarta classe
até 34 anos, e Beatriz Ferreira também foi campeã, na
terceira classe até 34 anos. Finalizando, Jin Feitosa foi a
vice-campeã na quinta classe acima de 34 anos.
Voltada para tenistas de todos os níveis, a
competição é democrática e dela participam atletas
a partir dos 13 anos e sem limite de idade, homens e
mulheres. Ao todo, foram 125 tenistas divididos em 17
categorias, vindos do Distrito Federal e de outros nove
estados (BA, GO, MA, MG, PA, PR, RJ, SC e SP).
A primeira etapa foi em Curitiba (PR). Ao término
das quatro etapas, os campeões de todas as classes
participam de um sorteio em que o vencedor será
premiado com uma passagem com acompanhante para
Paris, com as despesas pagas, onde poderá assistir a
alguns jogos de Roland-Garros em 2020.
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TENISTA DO IATE DESPONTA
NO CENÁRIO INTERNACIONAL
Com esse desempenho impecável, Fredinho foi
eleito Destaque do Ano pela Clínica Dumont Tênis. “Aos
três anos de idade, Fredinho já ensaiava seus primeiros
passos com a raquete, incentivado pelo pai que também
é tenista. Aos cinco anos, ele entrou na Escolinha de Tênis
do Iate e um ano e meio depois, ingressou na Clínica
Dumont Tênis”, contou Gracy Cabral, mãe do atleta.
As primeiras competições vieram em 2017, quando
Fredinho conquistou a Etapa Brasília, com apenas oito
anos de idade.
Fredinho segue uma rotina de treinos intensa na
Dumont Tênis. São três vezes por semana, com treinos
em quadra e parte física. “Ele sempre treinou no Iate.
As aulas são excelentes, com treinador e professores
altamente qualificados”, elogiou Gracy. Nos finais de
semana, os treinos são especiais, na companhia do pai, o
Sócio Frederico Cabral.
Para 2020, os planos do tenista incluem
crescimento no esporte e mais pódios. “Quero estudar
e treinar com mais intensidade e determinação, para
melhorar alguns pontos negativos e assim poder competir
para conquistar novos títulos nos próximos torneios que
virão”, contou Fredinho. Ficaremos todos na torcida!
Um pequeno tenista do Iate, com apenas 10 anos de
idade, teve um ano memorável e de grandes conquistas.
Em 2019, Frederico Valentin Cabral, mais conhecido
como Fredinho, ganhou 35 jogos e perdeu apenas cinco.
Ele foi vice-campeão na Copa São Paulo, semifinalista
no Campeonato Brasileiro GA, campeão da 5ª Classe
na Copa Guararapes, ganhou a Copa O Pacificador (4ª
Classe), venceu, no Minas Clube, o Torneio 12 Anos e,
para encerrar o ano, foi o vencedor do torneio Tennis
Kids, disputado recentemente no Iate Clube de Brasília.
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Iatistas dominam o Circuito Brasileiro de Beach Tennis
Entre os dias 26 de novembro e 1º de dezembro,
foi realizada mais uma etapa do Circuito Brasileiro de
Beach Tennis, na AABB.
Os atletas do Iate Clube de Brasília obtiveram
excelentes resultados. Na Categoria Fem 50+, Claudia
Cavalcante e Mônica Bontempo foram as campeãs,
seguidas por Cecília Moço e Patrícia Cavalcante. Na
Categoria Fem B, as campeãs foram Alessandra Mattos
e Luciana Aragão e as vice-campeãs, Júlia Vasconcelos
e Mônica Bontempo. Na Simples Fem B, a campeã foi
Claudia Carvalho e a vice-campeã, Lilia Ribeiro.

Na Fem PRO, Mari Haje e Fernanda Favilla foram
as vencedoras e Dani Miari e Ale Moura conquistaram
o 2º lugar. Elisa Kemper e Ale Moura foram as campeãs
na Categoria Fem 40 +, seguidas por Dani Miari e
Antoniela Stam. Na Categoria Mista 40+, venceram
Eliane Oliveira e Swat, e Monica Bontempo e Elismar
Vasconcelos ficaram com o vice-campeonato.
Já na Categoria Masc B, Gustavo Andrade e
Daniel Baptista foram os campeões e Marcelo K e
Elismar Vasconcelos, os vicecampeões. Na Categoria
masc A, venceram Paulo Kemper e Pedro Benite.

Iatistas participam da Copa General Venâncio
campeãs Alessandra Andrade e Renata Pafiadache. Na
classe Feminino B, mais uma dobradinha Iatista, com as
campeãs Alessandra Mattos e Luciana Aragão e as vicecampeãs Patrícia Cavalcante e Aline Veloso. Andreza
Oedenkoven e Clarissa Wagner foram as campeãs na
Feminino 40+, seguidas pela dupla formada por Valéria
Oliveira e Eliane Moises. Na categoria Simples Feminino
B, Claudia Carvalho foi a campeã e Lilia Ribeiro, vicecampeã.

Atletas do Beach Tennis do Iate Clube de Brasília
participaram, com excelentes resultados, da Copa
General Venâncio, realizada no Clube do Exército, de 2
a 10 de novembro.
As Iatistas Dani Miari e Alessandra Moura foram
as vencedoras da Feminino PRO, seguidas pelas vice-

Já na Mista 40+, o vice-campeonato ficou com a
duplas Andreza Oedenkoven e Fernando Pochyly, e na
Mista 50+, ouro para Mônica Bontempo e Alexandre
Grangeiro, com o vice-campeonato para Claudia
Carvalho e Marcelo Klimkievicz. Bruno Maestrali foi o
campeão na Masculino B e Fernando Pochyly e Kleiber
Sousa venceram a Masculino 40+. Alexandre Pochyly e
Marcelo Klimkievicz venceram a categoria Masculino
50+, que também teve um Iatista vice-campeão: Paulo
Kemper. Por fim, na Simples Masculino A, Fernando
Pochyly conquistou o vice-campeonato.
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II TORNEIO
INTERNO DE BEACH TENNIS KIDS

A Escolinha de Beach Tennis encerrou o ano de
2019 com a realização do II Torneio Interno Kids, no
dia 30 de novembro, com a participação dos filhos dos
Associados.
O evento foi concebido nos mesmos moldes de
um torneio adulto e contou com a adesão de 40 atletas.
As duplas inscritas foram divididas em três classes:
Especial, A e B. Conduzido pelo professor Damásio, a
competição contou com excelentes jogos e mostrou a
evolução dos atletas kids do Clube.
O destaque ficou com a dupla Lucas Bertini Pedra
e Gabriel Xavier Borges Benevides Lobo, que se sagrou
campeã da classe Especial. Pela Classe A, as campeãs
foram Luiza Pimenta e Izabella Ribeiro, seguidas por
Manuela Brant e Juliana Brant, e pela Classe B, venceram
Carolina Veloso e Gabriela Brant e Helena Pimenta e
Luíza Damasceno ficaram com o vice-campeonato.
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Para finalizar a grande festa houve, ainda, um
jogo de exibição entre os atletas vencedores da classe
Especial e as atletas vencedoras da classe A, que,
sorteados em duplas mistas, fizeram um jogo eletrizante.

ESTILO

C O N H E Ç A A S P R I N C I PA I S T E N D Ê N C I A S D A M O D A PA R A O

VERÃO 2020

Chegou a época do ano preferida dos brasileiros,
que amam calor, sol e muita alegria! A moda Verão 2020,
estação que segue até o dia 20 de março, chegou trazendo
peças em tons mais suaves, como os pastéis, e também
os luminescentes, dando um ar elegante e jovial ao look.
Especialistas apostam em peças leves e que possam ser
combinadas com sobreposições e estampas.
Democrática é a palavra que melhor define as
tendências da estação este ano, com peças para todos
os gostos e estilos. A moda Verão 2020 vem com muitas
possibilidades de cores, modelos e estampas, atendendo
aos mais diversos gostos e personalidades. A Revista do
Iate conversou com a estilista Vanessa Almeida, que deu
excelentes dicas de estilo para arrasar na praia, na piscina
e nas festas. Confira:
A Pantone lança anualmente as tendências de
cores da estação. A Living Coral foi nomeada a cor
da Primavera2019/Verão2020 e, recentemente, foi
anunciado o Classic Blue, tom com referência ao céu do
entardecer, como a cor do ano 2020. Você acredita que
essas são as cores que vão predominar neste Verão?

Vanessa Almeida - A influência que está em vigência
neste Verão ainda é com os tons de coral. Pessoalmente,
apostei muito nas cores candy, como rosa, azul e amarelo
bem clarinhos, além do branco. Gosto muito da leveza
dos tons claros, principalmente com a pele bronzeada,
característica da estação. Acho que são cores sofisticadas
e elegantes. Como é comum nesta época, as cores mais
abertas e fortes são tendência e os tons pastéis vêm com
a finalidade de contrabalancear. Também usei o vermelho
e pink nas minhas criações. E o eterno preto, um clássico
em todas as estações.
O azul clássico, cor do ano 2020, virá com mais
força nas próximas estações, a partir do Outono, e deverá
prevalecer até o Verão de 2021, uma vez que a moda
demanda planejamento e logística no desenvolvimento e
produção da coleção.
Quais você acha que serão as maiores tendências
em termos de estampas?
Vanessa Almeida – Neste Verão, vieram com muita
força as estampas bem coloridas, inspiradas nas cores do
arco íris, tanto o tie dye quanto a que vem em formato
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de espectro. Tem tudo a ver com a alegria e energia dos
dias de Verão. A estampa étnica também está em alta e o
Animal Print, que é o “new black”, que veio pra ficar e vai
ter sempre espaço em todas as estações.
Para aqueles que vão viajar em família, vale
apostar em roupas de banho com a mesma estampa. Traz
uma leveza, humor, sintonia e identidade entre os pais e
os filhos.
E os tecidos?
Vanessa Almeida – Sou adepta a matérias primas
nobres, como a renda, a seda e o linho. Além de serem
muito elegantes, agregam durabilidade e versatilidade às
peças. No Verão, amo explorar a transparência da renda
que alia sofisticação, leveza e sensualidade na medida
certa.
Saias e calças virão em comprimentos mais longos?
Vanessa Almeida – Sou muito fã dos longos.
Acho que combinam com todas as ocasiões e ficam bem
elegantes. O midi também está em evidência. Nessa
estação até mini saia e shorts ressurgiram com mais força
nos desfiles das semanas moda do mundo. Com a calça, a
mesma coisa, da pantacourt à pantalona. Portanto, bem
democrático e pra todos os gostos.
A barriga continua à mostra?
Vanessa Almeida – Sim, seja em cropped ou em
vestidos com recortes. Com as altas temperaturas, os
tops cropped criam excelentes looks, já que são lindos
e frescos. Vale apostar em qualquer modelo e material,
inclusive os com toque artesanal.
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Como serão os acessórios nesta estação?
Vanessa Almeida – O chapéu está em alta, seja o
Panamá, seja os de palha, com abas de todo tamanho.
Matérias primas naturais estão em evidência. As
bolsas de palha, bambu e ráfia vieram com muita força.
Redondas, quadradas ou em qualquer formato e não só
para serem usadas para ir à praia ou à piscina, mas para
vários tipos de ocasiões.
Inclusive os sapatos da estação, principalmente
os solados e saltos, estão vindo revestidos de corda,
ráfia e cortiça. Muita rasteirinha e também saltos
mais baixos e grossos, seja em blocos quadrados ou
retangulares ou os “bola”. A Anabela é um clássico para
o Verão, com os mais variados tamanhos de salto.
Óculos, que são um charme todo especial pro
look, ganham espaço da praia para a balada! Isso
mesmo, as lentes cosméticas além de proteger do sol
para os dias não tão intensos, por possuírem lentes
mais claras, podem ser usadas em ambientes fechados
e circular tanto de dia quanto à noite.

ESTILO

O Atelier

A customização também é tendência nos
acessórios.
Algumas
marcas
disponibilizaram
pequenas peças de apliques para brincar com as
sandálias, dando um visual diferente para cada dia.
Valem também pintura e aplicações de conchas e
estrelas do mar, limões sicilianos e onças, em chapéus,
sandálias e bolsas.
O que não pode faltar na mala de quem vai
passar as férias na praia?
Vanessa Almeida – Filtro solar e look da Vanessa
Almeida.

Criado há um ano, o Vanessa Almeida Atelier era
um sonho antigo da estilista, que contou que o amor pela
moda e pela alta costura atravessou gerações até entrar
de vez em sua vida. Desde pequena, não só observava
suas avós na máquina de costura a fazer deslumbrantes
vestidos, como se aventurava a fazer à mão vestidos para
as suas bonecas.

Moda praia pode ser replicada na piscina?
Vanessa Almeida – Pode e deve. Inclusive o
ambiente de piscina garante mais durabilidade às
peças, pois não entram em contato com areia, água
salgada e maresia.

Apesar de ter escolhido o Direito para a sua
primeira graduação, não demorou muito para a estilista
de alma e coração resolver largar tudo para se dedicar
ao mundo da moda. Ela conta que sua jornada começou
de forma orgânica, ainda em paralelo ao Direito. Suas
amigas, parentes e até desconhecidas a paravam na rua
para perguntar de onde eram suas roupas e acabavam
virando clientes.
Sua marca homônima de criações autorais,
imprime identidade sofisticada e original, conceituada em
elementos da alta costura e no handmade. Suas inspirações
partem do lifestyle mediterrâneo, de viagens exóticas,
história e arte. “Afinal, moda e arte caminham lado a lado”,
diz. Produz em pequenos lotes, sob encomenda e preza
pela exclusividade e uso de materiais nobres.
Sua produção se divide em duas linhas. A Resort
prima pela versatilidade, podendo ser usada tanto de dia
quanto à noite e em diversas ocasiões. Já em sua linha
Party, ela busca captar a essência, a ocasião e o desejo da
cliente de modo a trazer o almejado à realidade.
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I AT I S TA S V E N C E M

C A M P E O N ATO B R A S I L E I RO D E
PETECA DE 2019

A 31ª edição Campeonato Brasileiro de Peteca foi
realizada na Praia Clube, de Uberlândia, de 14 a 17 de
novembro, com a participação de mais de 200 atletas
das delegações de Minas Gerais, São Paulo, Paraná,
Rondônia, Goiás e Distrito Federal, congregando
categorias do mirim ao master.

Os atletas do Iate tiveram grande êxito no
competitivo campeonato e conquistaram o título de
campeões brasileiros, sendo Sebastião Gonzales na
categoria Master 3 e Ennius Muniz, José Ferreira dos
Santos e José Vera Cruz Bezerra Viana, na Categoria
Master 4.

TORNEIO DE PETECA

COMEMORA OS ANIVERSARIANTES
No dia 30 de novembro, foi realizado, nas quadras de
Peteca do Espaço Poliesportivo Sul, o torneio da modalidade
em comemoração aos aniversariantes dos meses de setembro,
outubro e novembro.
Participaram do evento, que foi muito animado e
divertido, aproximadamente 40 atletas. Nas quadras, pela
Classe A Rayol e Marlus foram os campeões e Jaime e Ayrthon
ficaram com o vice-campeonato; pela Classe B, o 1º lugar
ficou com Ronaldo e C. Henrique e o 2º com Dudu, Menezes
e Ferreira, e pela Classe C, Hélio, Raul e Fernando foram os
campeões, seguidos por Jaime Bicalho e Porto, em 2º lugar.
Na na areia, pela Classe B, Guilherme e Marcão foram os
vencedores e Víctor, Maurício e Bruno, os vice-campeões.
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C O PA J K D E P E T E C A
R E C E B E M A I S D E 1 0 0 AT L E TA S

Detentor de um dos melhores ginásios de peteca
do país, o Iate Clube de Brasília sediou, nos dias 2 e 3 de
novembro, a 19ª edição da Copa JK de Peteca contou
com a presença de mais de 200 pessoas, entre atletas
e torcedores, em um fim de semana de emocionantes
partidas, com jogos equilibrados e de alto nível. “A
excelente qualidade das quadras da modalidade, que
foram totalmente revitalizadas nesta gestão, permite
que o Clube realize eventos desta importância, reunindo
os melhores atletas do Brasil”, ressaltou o Comodoro
Rudi Finger.
Adulto, Douglas Silva e Mateus Marins (MG/GO). A dupla
formada pelo atleta do Iate, Gustavo Miziara e Vitor
Nunes (#4), conquistou a posição de semifinalista.
Pela Categoria PRO Feminino, Rafaela Caixeta (#3)
e Thamires Magalhães (#30), conquistaram o título em
final emocionante contra Cristina Malta e Mariana Elias,
campeãs Goianas e #top10 do Ranking Nacional.
Representando o Iate, a equipe de Claudinha,
Keila Godoy e Laís Bittencourt somou 180 pontos como
semifinalista. Diversos atletas do Iate Clube também
foram destaque na competição e subiram ao pódio
em diversas categorias. A classificação completa está
disponível na página do evento no portal PEC Brasil.

Foram 106 atletas, vindos quatro estados
diferentes, que jogaram divididos em sete categorias.
“Credenciada no Circuito Brasileiro de Peteca pela Série
PEC 500, a Copa atingiu o objetivo de resgatar a tradição
do Iate em reunir os melhores atletas da atualidade,
proporcionando o intercâmbio entre os atletas do clube
e destaques de várias regiões do país”, celebrou o Vicediretor da modalidade, Ruy Vianna.
Confirmando o favoritismo, a dupla número 1
do Ranking PEC, Ricardo Delgado e Lucas Ribas (MG),
conquistou o título de campeã da Categoria PRO
Masculina, seguida pelos atuais campeões Brasileiros
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FUTEBOL

Iate inaugura nova iluminação do campo de Society

Foi inaugurada, dia 31 de outubro, a nova
iluminação do campo de Futebol Society, como parte do
projeto de eficiência energética do Iate, que contempla
a troca da iluminação dos três campos de futebol
do Iate. No lugar dos refletores antigos, que tinham
consumo extremamente elevado, estão sendo instalados
refletores de LED, muito mais econômicos e eficientes.
“O aumento da comodidade poderá ser sentido até
mesmo quando houver picos de energia, já que as luzes
antigas demoravam muito para retornar e agora passa a
ser de imediato”, contou o 1º Vice-comodoro e Diretor
de Esportes Coletivos, Quinho Grossi.
Para celebrar, no evento de inauguração foi
realizado um jogo treino de futebol da categoria Master.
“Essa era uma aspiração muito antiga dos Sócios e
ficou realmente excelente. Todos os usuários do local
elogiaram o projeto e até destacaram que é a melhor
iluminação de quadra da cidade”, destacou o Comodoro
Rudi Finger, que também explicou que esta é mais uma
importante etapa do Projeto de Eficiência Energética
do Iate, que está em andamento e prevê a modernização
de equipamentos consumidores de energia existentes

Iate vence a
Copa Independência 2019
A equipe Sub9 do Iate foi a grande campeã da
Copa Independência de Futsal, realizada de 10 a 17
de novembro. Invicta, na final a equipe derrotou o
Gol de Placa pelo placar de 4 a 1, no Ginásio do Cave,
no Guará. Além disso, o treinador Francklin, do Iate
Clube de Brasília, foi eleito o melhor da competição.
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no Clube e a instalação de uma mini usina de geração de
energia fotovoltaica (energia solar).
O projeto contempla, ainda, a substituição de cerca
de 5 mil lâmpadas e a instalação de coletores solares para
o aquecimento da água utilizada em parte dos chuveiros
e nas piscinas semiolímpicas e do toboágua.
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Sua casa muda,
a gente também.

Há quase 30 anos acompanhamos todo tipo de
mudança: gente que se muda de casa, casa que
muda de cara. Por isso, agora é hora de também
mudarmos. Nossa marca está mais moderna.
Mas pode confiar, o nosso atendimento, os
nossos produtos, e o nosso preço só mudam
se for para fazer o melhor por você.
Bem-vindo à nova Só Reparos.
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soreparos.com.br
SIA Trecho 1 • 512 Sul • 404 Norte

Tudo que você busca.
Só o que você precisa.

