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EDITORIAL
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Em 2020, durante a campanha, assumimos 
grandes compromissos com a Família Iatista e, desde 
a posse, estamos empenhados para cumpri-los. Nosso 
propósito é que o Iate seja um lugar onde todos possam 
se encontrar, praticar esporte com conforto, segurança 
e ter qualidade de vida.

Para isso, defendemos um mandato transparente 
e que promova a modernização e a renovação, pautado 
por uma gestão colaborativa, unida, em que todos os 
Associados participem. Iate Digital, esporte e lazer para 
todos, cultura e social no Iate, reativação do posto de 
combustível e revitalização do campus estão entre as 
medidas que iremos implementar ao longo desta gestão.

Neste sentido, algumas ações já foram iniciadas. 
Em janeiro, realizamos uma pesquisa com o intuito de 
promover melhorias na área gastronômica do Clube 
e tivemos uma expressiva participação dos Sócios 
com sugestões valorosas que serão amplamente 
consideradas no nosso plano de ações.

No campo esportivo, o ano de 2020 foi 
encerrado com fundamentais aquisições para o Clube, 
especialmente da área náutica (veja na matéria de capa), 
e, logo no início de 2021, contratamos o atleta olímpico 
Rui Campos com recursos do Comitê Brasileiro de 
Clubes para gerenciar as ações decorrentes dos editais 
do CBC e servir de consultor interno para as ações 

esportivas organizadas pelo Iate.

No que concerne à revitalização do Campus, a 
Diretoria de Engenharia finalizou vários projetos e 
os termos de referência para as licitações das obras 
de manutenção e investimentos para 2021. Inclusive, 
com reforço no quadro de colaboradores para que as 
ações como levantamento e diagnóstico das estruturas 
do Clube e a troca de instalações temporárias por 
permanentes sejam executadas dentro do exercício 
para as quais foram previstas.

Iniciamos o ano criando várias Comissões que 
irão trabalhar com o objetivo de promover melhorias 
no tocante aos processos administrativos e gerenciais, 
na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados e em 
melhorias na estrutura da alimentação no Iate.

Estimo que o ano de 2021 seja de grandes 
concretizações para a Família Iatista. Juntos, criaremos 
as condições para elevar ainda mais a imagem do Iate 
Clube de Brasília como um dos maiores e melhores 
clubes socioesportivos do Brasil. 

Flávio Pimentel
Comodoro
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F U N D A D O R E S

E X - C O M O D O R O S

H O N O R Á R I O S

Comodoro
Flávio Martins Pimentel

1º Vice-Comodoro
Maurílio Santinello

2º Vice-Comodoro
Maria Cecília de Almeida Moço

DIRETORES

Jurídico
Juliano da Cunha Frota Medeiros

Secretário
Temístocles Grossi (Quinho)

Financeiro
João Alfredo de Mendonça Uchôa

Administrativo e de RH
Luciane Zanella

Patrimônio e Suprimentos
Moisés do Espírito Santo Júnior

Engenharia 
Fausto  de Augusto C. M. Carneiro 

Operações e Logística
Ronaldo Vieira Teles

Cultural
Flávio Schegerin Ribeiro

Comunicação e Marketing 
Sidney Campos Silva

Social
Eider Alves de F. e Queiroz

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

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 Rubens de Moraes Jardim; 1985/1991 Edgard Frederico Hasselman; 1991/1993 Paulo Aurélio Quintella; 
1993/1997/1999/2001 Ennius Marcus de Moraes 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; 2017/2020 Rudi Finger..

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).

Médico
Luiz Alberto Mendonça de Freitas

Esportes Náuticos
Guilherme Raulino

Esportes Coletivos
Luciano Ponte de Oliveira

Esportes Individuais
Gilson Machado da Luz

Espaço Saúde
Maria Cecilia de Almeida Moço

VICE-DIRETORES

Administrativa do Espaço Saúde
Marcelo Verano Silva

Jurídico
Flávio Schegerin Ribeiro

Basquete
Ricardo Mansueto M. Ferreira

Beach Tennis
Alexandre José Amaral Ferreira

Cultural
Silvia Cristina Sbardellini Frabetti

Clube de Corrida
Ana Paula Mantovani Siqueira

Escolas Náuticas
Juliano Camargo Rosas

Vela
Alexandre Figueiredo  de Freitas

Futebol
André Luis da Silva

Futevôlei
Luciano Ponte de Oliveira

Motonáutica 
Marcelo Teixeira Gallerani

Patinação Artística
Renata Andressa de Almeida

Peteca
Vinicius Resende Teixeira

Squash
Clarissa Correa de Andrade Avila

Voleibol
Marcelino Vizeu Calvo

Social
Carlos Henrique Borges Graciano

Sinuca
Francisco Carlos Vaz de Farias

Esportes Aquáticos
Ignez Maria David Bressan

Jogos de Cartas
João Lima Bastos 

Judô
Jaime Sampaio Bicalho

Tênis
Gilson Machado da Luz

Tecnologia e Inovação
Rogério Augusto Costa

Tênis de Mesa
Jaime Sampaio Bicalho

Técnico de Academia
Martim F.  Bottaro Marques

Windsurf/SUP
Danilo Mello Mattos

ASSESSORES

José Lirio Ponte Aguiar

Marili Maria Amorim P. 
Rodrigues

Nelson Campos

PRESIDENTES

Ciate 
João Lima Bastos

Emiate 
Eliete de Pinho Araujo

Ouvidor Geral
André de Azevedo Machado

Ouvidor Adjunto 
Fabiano Frabetti

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 Milton Prates
João Napoleão de Andrade
José Aparecido de Oliveira
José Aquino Porto

José Ferreira de Castro Chaves
Léo Sabastião David
Lídio Lunardi
Lourival Ferreira Carneiro
Marco Paulo Rabello
Mauro Borges Teixeira
Newton Andrade
Oscar Niemeyer
Oswaldo Penido
Silvio Piza Pedroza
Victor Nunes Leal
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Caros Associados e caras Associadas,

Iniciamos o ano de 2021 enfrentando o cenário ainda delicado que a pandemia 
do novo coronavírus vem impondo ao planeta. Porém, apesar da constante 
preocupação em preservar a nossa comunidade, já podemos vislumbrar, futuramente, 
tempos melhores, com o início da vacinação contra o vírus em nosso país. 

Enquanto isso, o Conselho Deliberativo está empenhado em atuar, em 
conjunto com a Comodoria e o Conselho Diretor, em todas as iniciativas que auxiliem 
o nosso Clube a oferecer um ambiente cada vez mais seguro para o Associado e seus 
familiares, cumprindo com zelo as orientações das autoridades de saúde.

Recentemente, o Iate recebeu uma reprimenda dos órgãos de fiscalização 
sanitária, pela conduta de inúmeros Associados ou seus convidados que 
frequentavam o Clube sem máscaras, se aglomerando com os amigos e descumprindo 
as determinações básicas de proteção coletiva. Medidas de prevenção estão sendo 
tomadas pela administração do Clube, que precisa contar com o apoio dos Sócios. 
Com esse vírus não se brinca.

Neste novo mandato, que se iniciou com a posse dos 60 conselheiros eleitos, 
entre titulares e suplentes, algumas diretrizes irão nortear a atuação do Conselho 
Deliberativo: independência para legislar, responsabilidade para fiscalizar e muito 
diálogo com a Comodoria e com o Conselho Diretor para realizar o que for melhor 
para o Iate.

Para tanto, certas iniciativas merecem destaque: estamos alterando o 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo para facultar aos conselheiros a 
participação por plataforma de vídeo, com direito a voz e voto, modernizando as 
normas de funcionamento do colegiado de acordo com o pleno sistema já adotado 
por companhias privadas e órgãos de governo. Consolidada essa experiência, temos 
como proposta que o Sócio, também por vídeo, possa acompanhar as reuniões e ficar 
cientes do que estamos deliberando.
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Também criamos a nova comissão de inovação, 
governança e conformidade, que revisará todos os 
processos de gestão e seus normativos, com o objetivo 
de dar mais celeridade à gestão. Essa atualização irá 
colaborar com aumento de transparência, prestação 
de contas e eficiência, de forma que a administração 
do Clube se torne cada dia mais ágil para atender às 
demandas dos Associados, e mantenha um especial 
cuidado com o equilíbrio econômico-financeiro do Clube. 

A criação da comissão que irá discutir com os 
Sócios a destinação da antiga sauna definirá as condições 
técnicas para reformar ou retirar do Clube o referido 
prédio. As demais comissões permanentes já estão 
constituídas e em atuação, como a de infraestrutura, 
orçamento, fiscal, sindicâncias, esportiva, social, plano 
diretor, além das temporárias.

Ainda na linha da transparência, daremos início 
a uma página periódica no Jornal Semanal do Iate e 
nas mídias sociais, prestando contas das atividades e 
deliberações do Conselho Deliberativo.

Atuar na Presidência do Conselho Deliberativo 
tem sido uma enorme honra e desafio, e reitero o 
compromisso de trabalhar com dedicação e afinco pelo 
melhor para o Clube.

Este ano, o Iate completa 61 anos de existência 
graças à dedicação abnegada de seus associados 
e fundadores, os quais eu rendo justa homenagem 
na pessoa do nosso querido Carlos Murilo, que nos 
deixou em janeiro deste ano.

Para tanto, repito as palavras que proferi ainda 
em 2013, quando tive a honra de assumir o primeiro 
mandato como Comodoro do Clube: “A estes 
bravos visionários, que cumpriram com maestria a 
incumbência do Presidente Juscelino, registro nossos 
agradecimentos pela dedicação. As histórias da nossa 
Capital e do Iate Clube também devem ser lembradas 
pelo esforço e empenho de vários brasileiros, 
fundadores e Associados, e hoje podemos ver de 
perto os esplêndidos resultados desse trabalho”. Siga 
em paz, meu amigo Carlos Murilo, que estaremos por 
aqui, diligentes e dedicados, trabalhando com afinco 
para honrar tão precioso legado que nos foi confiado 
por você e por todos os demais fundadores do nosso 
Iate Clube de Brasília.

Edison Garcia
Presidente do Conselho Deliberativo
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Presidente: 
Edison Antonio Costa Britto Garcia

1ª Vice-Presidente: 
Ana Cláudia de Oliveira Costa Barreto

2° Vice-Presidente: 
Sílvio Eduardo Machado Bonfim

1º Secretário:
Carlos Alberto Ferreira Júnior

2° Secretário:
Felipe Rocha de Morais

Presidente:
Jorge Eduardo Barreto Brasil

Integrantes Efetivos:
Marcelo Katalinic Dutra e Luiz Issao Karia 

Integrantes Suplentes: 
Ronaldo do Monte Rosa, João Rodrigues Neto e Eli Issa

Nídia Marlene Fernandes e Ronaldo do Monte Rosa

Álvaro Alberto Sampaio e Léo Sebastião David.

Álvaro Alberto Sampaio, Amauri Serralvo, Ennius Marcus de 
Moraes Muniz, Francisco Zenor Teixeira, Gerson de Sousa Lima, 
Hely Walter Couto, José Galbinski, Léo Sebastião David, Luiz 
Carlos Garcia Coelho, Mauro Diniz Brumana e Nelson Campos.

Afrânio Rodrigues Júnior, Alfredo Eustáquio Pinto, Álvaro José 
Lindoso Veiga, Antônio de Pádua Pereira do Valle, Carlos Alberto 
Cardoso, Carlos Alberto Ferreira Júnior, Carlos Alberto Santiago, 
Carlos Henrique Simões Ayres, César Rodrigues Alves, Charles 
Christian Alves Bicca, Dario de Souza Clementino, David Augusto 
de Avelar, Ednaldo Mesquita Carvalho, Eliana Coutinho do Oriente 
Cruz, Edward Cattete Pinheiro Filho, Fausto de Augusto César 
Mendes Carneiro, Filinto Figueiredo Pacheco, Frederico Henrique 
Viegas de Lima, Flávio Silva Palma Lima, Hegler José Horta 
Barbosa, Hermenegildo Fernandes Goncalves, Indalécio Martins 
Dal Secchi, João Carlos de Castro Roller, João Ferreira da Silva 
Júnior, João Lima Bastos, João Rodrigues Neto, João Wellisch, Luiz 
André Almeida Reis, Luiz Napoleão da Silva Brito, Manoel Henrique 
Pessoa, Marcello Katalinic Dutra, Mário Roberto Trompowsky do 
Amaral, Paulo César Siqueira Birbeire, Paulo Roberto de Moraes 
Muniz, Pedro Vitor Mafra, Roberto Baptista, Roberto de Castro 
Almendra, Roberto Velloso, Ronald Starling Soares e Sílvio 
Henrique Marinho de Castilho.

Alexandre Matheus da Cunha Kronenberger, Ana Carolina Aguiar 
Cardoso Naves, Ana Claudia de Oliveira Costa Barreto, André 
Kluppel Carrara, André Luis da Silva, Arnaldo Sampaio de Moraes 
Godoy, Carlos Henrique Borges Graciano, Cláudio Teixeira Gontijo, 
Daniel Carsalade Queiroga, Denisar Silva de Medeiros, Eduardo 
Eric Martins de Toledo, Edward Lúcio Vieira Borba, Eider Alves 
de Faria e Queiroz, Eli Issa, Eliete de Pinho Araujo, Eunice Maria 
Machado Malvar, Felipe Rocha de Morais, Geilza Fátima Cavalcanti 
Diniz, Helton de Freitas Costa,  João Alfredo de Mendonça Uchôa, 
João Estênio Campelo Bezerra, Jorge Eduardo Barreto Brasil, 
Juliano da Cunha Frota Medeiros, Luiz Alberto Mendonça de 
Freitas, Luiz Issao Karia, Marcelo Teixeira Gallerani, Márcio Arruda 
de Freitas, Mauricio Carneiro de Albuquerque, Máximo Ascario 
Sanchez Paredes, Moisés do Espirito Santo Júnior, Nelson Diniz de 
Oliveira, Nelson Oliveira Vilalva Ribeiro,  Nídia Marlene Fernandes, 
Ricardo Correa Henning, Rodolfo Gonçalves Júnior, Ronaldo do 
Monte Rosa, Ronaldo Vieira Teles, Sérgio Roberto Muller, Sílvio 
Eduardo Machado Bonfim e Tomáz Alves Nina. 

Amauri Serralvo, Antônio Carlos Elizalde Osório, Antonio Oscar 
Guimarães Lóssio, Fernando Neves da Silva, Geraldo Brindeiro, 
Gerson de Sousa Lima, José Alberto Couto Maciel, José Hilário 
de Vasconcelos, Reginaldo Oscar de Castro e Rudi Finger.

Gabriela Gomes de Assis, Francisco Carlos Vaz de Farias, Durval 
Moniz Barreto de Aragão Júnior, Tania Maria de Santa Ritta, 
Alessandro Lourenço Januário, José Jorge Ramos Barosa, Eduardo 
de Aquino Alarcão, Marcelo Carlos de Mello e Souza, Arnaldo 
de Oliveira Borges Júnior, Eduardo Brescianini, Ivan de Faria 
Malheiros, Luiz Fernando Bezerra Viana, Raimundo Nonato de 
Melo Filho, Danilo Mello Mattos, Rodrigo Morais Loyola, Juliano 
Camargo Rosas e Julyana Machado Rodrigues.

Paulo de Tarso Santos (1961/1963); Carlos Murilo Felício dos 
Santos (1963/1965), Sylvio Piza Pedrosa (1965/1967); Juscelino 
José Ribeiro (1967/1969), Olavo Drumond (1969/1973); José 
Alberto Couto Maciel (1973/1975); Antônio Calos Elizalde Osório 
(1975/1979); Reginaldo Oscar de Castro (1979/1985); Fernando 
Neves da Silva (1985/1989); Geraldo Andrade de Fonteles;  
(1989/1991); Luiz Augusto Castro de Macedo (1991/1993); 
Frederico José da Silveira Monteiro (1993/1997); Augusto César 
José de Souza (1997/2001); Gerson de Sousa Lima (2001/2005); 
José Hilário de Vasconcelos (2005/2009); Amauri Serralvo 
(2009/2011); Geraldo Brindeiro (2011/2013); Rudi Finger 
(2013/2017); e Antonio Oscar Guimarães Lóssio (2017/2020).

Edison Antonio Costa Britto Garcia, Ennius Marcus de Moraes 
Muniz, Hely Walter Couto, Nelson Campos e Rudi Finger.

CONSELHO DELIBERATIVO
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CONSELHO DELIBERATIVO

Em reunião ordinária realizada no mês de dezembro, o 
pleno do Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasília 
aprovou, por unanimidade, a proposta de orçamento 
elaborada pelo Conselho Diretor para o exercício de 
2021. O documento orçamentário foi apreciado pela 
Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, 
composta pelo Conselheiro Nato João Wellisch, como 
presidente, e pelos Conselheiros Efetivos Eunice Maria 
Machado Malvar e Maurício Carneiro de Albuquerque. 
A reunião foi conduzida pelo Presidente do Conselho 
Deliberativo do Clube, Edison Garcia.

CONSELHO DELIBERATIVO
APROVA ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
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Aberta a reunião, o Presidente solicitou aos Conselheiros que 
apresentassem o relatório. Em seu parecer, a comissão fez uma análise 
minuciosa da peça orçamentária, detalhando todas as despesas e receitas 
previstas, além das propostas de investimentos como a recuperação da 
antiga Sede Social.

“As análises, as conclusões e as proposições constantes do parecer 
levaram em consideração o contexto atual tanto sob o ponto de vista 
externo quanto o interno. A conjuntura geral, influenciada sobretudo pela 
pandemia da Covid-19, é marcada por indefinições. Logo, é preciso ter 
cautela no planejamento das atividades para o próximo ano, cujo cenário 
também se revela incerto”, disse o Conselheiro Albuquerque. 

Assim, o pleno do Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade: 
a proposta de orçamento para 2021; a manutenção da Contribuição de 
Manutenção Mensal para Sócio-Proprietário em R$ 495; a majoração da 
Contribuição de Transferência de Titularidade para o valor de R$ 15 mil 
aos novos Sócios e a contrapartida imediata de isenção no valor da referida 
contribuição para o Associado que vier a adquirir novo título, aplicando-se 
aos seus dependentes e ex-dependentes; e a não fixação de valor para a 
Contribuição de Aplicação Patrimonial para o próximo exercício.

O pleno ainda anuiu pela manutenção da Contribuição de Manutenção 
Mensal para Sócio-Proprietário em R$ 495.

CONSELHO DELIBERATIVO
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“O Sócio já vem contribuindo, ao longo dos 
anos, para a qualidade do Iate. Quem está ingressando 
agora, em um Clube construído e belo, deve dar sua 
contribuição no ato que adquire título novo”, frisou o 
Presidente Edison Garcia. 

Durante o debate, algumas emendas ao 
orçamento foram propostas à comissão. A emenda 
apresentada pelo Conselheiro Edward Cattete, 
aprovada pelo pleno, propôs a destinação de 
R$ 295 mil para a conclusão da cobertura da 
piscina semiolímpica, tendo em vista que a obra 
já foi aprovada segundo determinam as normas 
internas, mas foi interrompida devido à falta de 
ferro no mercado. O Conselheiro Tomáz Alves Nina 
apresentou emenda de edificação de um quiosque na 
área do futevôlei, cujo espaço hoje é ocupado por uma 
tenda. O valor da obra é estimado em R$ 50 mil e a 
origem do recurso está nos R$ 1,7 milhão resguardado 
para investimentos no Clube. 

CATEGORIAS/VALOR R$

a) pai, mãe e sogro(a) 295,30
b) filho(a), enteado(a), irmão(ã), de 18 a 25 
anos 374,00

c) filho(a), enteado(a), irmão(ã), acima de 25 
anos 620,00

d) pai, mãe e sogro(a) acima de 80 anos 147,70

a) pai, mãe e sogro(a) 177,20
b) filho(a), enteado(a), irmão(ã), de 18 a 25 
anos 224,50

c) filho(a), enteado(a), irmão(ã), acima de 25 
anos 372,00

d) pai, mãe e sogro(a) acima de 80 anos 88,60

DEPENDENTE SÓCIO PATRIMONIAL:

Contribuição de Administração 495,00

Contribuição de Aplicação Patrimonial -

Contribuinte Temporário Especial 1.237,50

Usuários de Título Patrimoniais Proprietário e 
Título Patrimonial Remido

742,50

a) pai, mãe e sogro(a); 118,10
b) filho(a), enteado(a), irmão(ã), de 18 a 25 
anos; 149,60 

c) filho(a), enteado(a), irmão(ã), acima de 25 
anos; 248,00     

d) pai, mãe e sogro(a) acima de 80 anos. 59,00        

DEPENDENTE DE USUÁRIO DE TÍTULO PATRIMONIAL 
PROPRIETÁRIO E TÍTULO PATRIMONIAL REMIDO:

DEPENDENTE DE CONTRIBUINTE 
TEMPORÁRIO ESPECIAL: 

VALORES PARA AS TAXAS DE CONTRIBUIÇÕES, QUE 
ENTRARAM EM VIGOR NO EM JANEIRO DE 2021:

CONSELHO DELIBERATIVO
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Segundo o Comodoro Flávio Pimentel, mesmo com as alterações 
aprovadas, serão preservados os investimentos relevantes para o 
Clube. “A proposta foi montada conforme as demandas recebidas 
dos setores. Inclusive, a Diretoria de Engenharia já está preparando 
os projetos e os termos de referência para a licitação das obras de 
manutenção e investimentos para 2021”, pontuou o Comodoro. 

O Presidente Edison Garcia elogiou o trabalho da Comissão e 
frisou a importância da reunião para o Clube, tendo em vista que o 
tema “orçamento” suscita grandes debates e expectativas. “O resultado 
atendeu às demandas dos Sócios quanto ao não aumento de custos, 
bem como contemplou a necessidade de melhorias e prioridades a 
partir dos recursos disponíveis em caixa. Um planejamento para os 
próximos exercícios será construído quanto aos demais investimentos 
prioritários registrados pelo Conselho Diretor”, finalizou Garcia.

A tabela completa com as CONTRIBUIÇÕES FIXAS 
E VARIÁVEIS está disponível no sítio do Clube 
www.iatebsb.com.br

CONSELHO DELIBERATIVO
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NOVOS INVESTIMENTOS
P RO P O RC I O N A M  M A I S  B E N E F Í C I O S  AO S  S Ó C I O S

O último trimestre do ano foi marcado por 
importantes entregas aos Sócios do Iate Clube 
de Brasília. A nova barbearia, a revitalização do 
ginásio de esportes, a cobertura Iate Shopping, o 
Serviço Médico, a usina de energia fotovoltaica, o 
desassoreamento da área náutica e a nova Cantina 
dos Funcionários foram algumas das obras realizadas 
pelo Clube em favor dos seus Associados. 

O Ginásio Poliesportivo do Iate, que 
praticamente nasceu junto com o Clube e acompanhou 
toda a sua história, foi totalmente renovado. Piso 
de madeira maciça, proteção contra a entrada de 
pássaros, nova iluminação e itens de acessibilidade, 
como rampas de acesso, local reservado para 
cadeirantes e banheiros adaptados fazem parte das 
alterações do local.

Um antigo problema também foi corrigido: o 
recorrente alagamento do ginásio em épocas de chuvas. 
O Iate realizou uma obra nos sistemas de drenagem do 
lençol freático e de águas pluviais, com bombeamento e 

GESTÃO

desobstrução de redes. A medida vai proteger e garantir 
durabilidade ao novo piso recém instalado. 

A obra incluiu também a ampliação da entrada 
próximo ao Serviço Médico, com a instalação da cobertura 
em estrutura metálica que se estende por todo o Iate 
Shopping. Além disso, foram realizadas também algumas 
adequações na jardineira e nas pedras portuguesas.

Com layout inovador, o local onde está instalada 
a Lion Barbearia foi reformado durante o fechamento 
do Iate, por conta da pandemia da Covid-19. Quando 
o Clube foi autorizado a reabrir as portas, os Sócios 
passaram a contar com uma inovadora barbearia, com 
maquinários modernos e serviços de qualidade, para 
atender gostos clássicos e também os diferenciados, 
por um preço mais acessível do que o mercado da cidade 
costuma praticar.

Relevantes obras elevam a estrutura do Iate Clube e trazem mais qualidade de vida à 
Família Iatista e aos demais frequentadores.
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A economia de energia proporcionada pelo 
Programa de Eficiência Energética implementado 
Iate já tem excelentes reflexos nas contas do Clube: 
uma redução de mais de 50% no consumo de energia. 
O projeto, recém-concluído, incluiu a modernização 
de equipamentos consumidores de energia, com a 
substituição de lâmpadas, refletores e holofotes, 
e a instalação de uma miniusina de geração de 
energia fotovoltaica para o aquecimento da água 
das piscinas e dos chuveiros por painéis solares.

Em dezembro, foi finalizado o 
desassoreamento na Dársena 2 do Setor Náutico, 
executado pela empresa Mak Dragagem. As obras 
tiveram início no dia 5 de outubro e incluíram ainda 
o serviço de limpeza e desassoreamento da rampa 
próximo ao guincho da náutica, facilitando assim a 
descida e a subida da maioria das embarcações.

O processo de desassoreamento foi concluído 
com uma média de 34.000 m3 de volume de água 
bombeado com sedimentos e, aproximadamente, 4.000 
m3 de material sedimentado decantado. O sistema de 
descarte nos diques da antiga Escola Superior de Guerra 
foi bem sucedido, sem nenhuma inconformidade, assim 
como toda a obra. Todo o trabalho foi realizado com as 
devidas licenças e autorizado pelos órgãos competentes.

“As obras, iniciadas nas gestões dos ex-Comodoros 
Edison Garcia e Rudi Finger, trouxeram grandes avanços 
para o Clube. Algumas eram demandas antigas dos 
Sócios e outras representam olhares estratégicos 
das gestões anteriores com vistas a trazer economia, 
modernidade e benefícios para o Iate. O ano de 2020 foi 
encerrado satisfatoriamente e as benfeitorias só tendem 
a continuar”, afirmou o Comodoro Flávio Pimentel. 

GESTÃO
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EM ELEIÇÃO INÉDITA,
SÓCIOS ELEGEM COMODORIA E CONSELHO DELIBERATIVO 

PARA O TRIÊNIO 2020-2023

 No dia 10 de outubro, os Sócios do Iate Clube de 
Brasília elegeram as chapas que vão gerir o Clube no 
triênio 2020-2023. Pela primeira vez na história, em 
virtude do período de distanciamento social, as Eleições 
Gerais foram realizadas eletronicamente e superaram 
todas as expectativas, totalizando 1.693 votos válidos. 

A Chapa 11 - “Iate: unir para ser feliz” -, composta 
por Flávio Pimentel (Comodoro), Maurílio Santinello (1º 
Vice-comodoro) e Cecília Moço (2ª Vice-comodoro), foi 
eleita com 979 votos, 57,8% do total de votantes. Para 
o Conselho Deliberativo, incumbido de representar os 
Sócios do Clube, a Chapa 600 foi a vencedora, com 880 
votos, 51,97% dos válidos. 

Para Rudi Finger, ex-Comodoro que conduziu 
a gestão da primeira eleição virtual,  o resultado final 
foi além do esperado. “Foi a primeira vez na história do 
Clube que a eleição ocorreu por meio de um aplicativo 
de votação. Para isso, foi preciso trabalhar com agilidade 
e sabedoria para evitar uma possível proliferação do 
coronavírus nas dependências do Clube e, ao mesmo 
tempo, cumprir os ritos estatuários. Ao final, tudo 
transcorreu dentro da legalidade e superou as nossas 
expectativas”, afirmou Finger. 

GESTÃO
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A gestão do Comodoro Flávio Pimentel começou oficialmente em 15 de 
novembro e, segundo ele, a proposta de trabalho é focar na ampla informatização 
do Clube, além de manter a democracia no local. “Iremos continuar consultando os 
Sócios para todas as decisões a serem tomadas, pois é para eles que trabalhamos”, 
considerou Pimentel. Entre os trabalhos previstos estão a continuidade nas melhorias 
da infraestrutura digital do Iate, a ampliação da oferta de vagas nas escolas esportivas 
e a construção do Centro de Treinamento Desportivo.

Um Iate mais social e cultural é outro pilar desta gestão. O objetivo é criar um 
ambiente para socialização integrada dos frequentadores de todas as áreas do Iate, 
composto de restaurante, piano bar e local para eventos culturais, por exemplo. “Sem 
prejuízo dos eventos culturais já tradicionais do Iate, queremos incentivar a realização 
de eventos aos jovens como forma de mantê-los no Clube. Outra coisa é voltarmos a 
ter um restaurante de alta qualidade como forma de incentivar a vida social noturna no 
Clube. Com cautela, democracia e transparência, aos poucos, tomaremos as medidas 
necessárias”, afirmou o Comodoro. 

Conheça o Comodoro: Flávio Martins Pimentel tem 63 anos e é natural do Rio 
de Janeiro. Engenheiro civil, ingressou no Iate Clube de Brasília em 1976 como Sócio-
atleta da vela. Atualmente, é presidente da Federação Náutica de Brasília. Foi um dos 
responsáveis pela fundação do Ilhéus Iate Clube e lá foi comodoro por dois mandatos, 
entre 1992 e 1995. Na unidade de Brasília, foi Vice-diretor de Iatismo, Conselheiro e 
Diretor de Esportes Náuticos.
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COMODORIA E CONSELHO ELEITOS
TOMAM POSSE

A nova gestão do Iate Clube de Brasília eleita para 
o triênio 2020-2023 tomou posse no dia 15 de novembro 
de 2020, em belíssima cerimônia realizada na Sede Social 
pela Diretoria Social e pelo Conselho Deliberativo. Na 
ocasião, os membros da Comodoria - Flávio Pimentel, 
Maurílio Santinello e Maria Cecília Moço - assumiram, 
sob muitos aplausos, a gestão do Clube.

O Comodoro eleito, Flávio Pimentel, recebeu o 
galhardete do Iate e o timão, símbolos do comando do 
Clube, das mãos do então Comodoro Rudi Finger, que 
desejou sucesso no desempenho de suas funções frente 
ao Iate e agradeceu a todos que o apoiaram na gestão 
nos últimos três anos.

A 

GESTÃO
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Também foram empossados os Conselheiros 
(efetivos e suplentes) e foi realizada a escolha da 
nova Mesa Diretora do Conselho Deliberativo e 
os integrantes da Comissão Fiscal. O Conselho 
Deliberativo é presidido pelo ex-Comodoro Edison 
Garcia. Também compõem a Mesa: Ana Cláudia de 
Oliveira Costa Barreto (1ª Vice-presidente), Sílvio 
Eduardo Machado Bonfim (2º Vice-presidente), 
Carlos Alberto Ferreira Júnior (1º Secretário) e 
Felipe Rocha de Morais (2º Secretário).

Presente no evento, o vice-governador Paco 
Britto ressaltou, em seu discurso, a importância 
histórica do Iate Clube de Brasília. “É uma satisfação 
frequentar um Clube que se mescla com a relevante 
construção da nossa capital, a nossa ‘sala de visitas 
da nova Metrópole’, como se referiu JK ao Iate Clube”, 
lembrou Paco, que enfatizou, ainda, a importância 
do trabalho de ex-comodoros e funcionários do 
Clube ao longo dos anos. 

GESTÃO
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VISITA DO MINISTRO
RICARDO SALLES AO IATE CLUBE

Em janeiro, o Ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, visitou o Iate Clube para 
conhecer de perto toda a infraestrutura do 
campus, especialmente o Complexo de Tênis, 
esporte que tem o seu apreço, e a Marina do 
Iate.

Acompanharam a visita do Ministro 
o Comodoro Flávio Pimentel; o Presidente 
do Conselho Deliberativo, Edison Garcia; o 
Diretor de Esportes Individuais e Vice-diretor 
de Tênis, Gilson Luz; e a jornalista e Sócia Lilian 
Tahan.

GESTÃO
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A Diretoria de Esportes Náuticos encerrou o ano de 2020 com grandes conquistas. Em 
julho, o Iate Clube recebeu um bote com motor equipado com carreta e, em dezembro, foram 
26 barcos completos da Classe Optimist, além de três barcos da Classe ILCA/Laser - todos 
destinados a apoiar os alunos da Escola de Desportos Náuticos (EDN). 

Os equipamentos fazem parte do projeto apresentado em 2017 pelo Iate referente ao 
Edital nº 7 do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), o qual o Clube recebeu R$ 953.421,20 para 
modernizar os parques esportivos destinados aos atletas em formação da EDN, na forma do 
Programa de Formação de Atletas do CBC.

“Todos os itens adquiridos pelo Clube atenderão aos velejadores que participam dos 
treinamentos semanais e os campeonatos regionais e nacionais, contribuindo, significativamente, 
para que os nossos atletas melhorem seus resultados e levem o nome do Iate para o cenário 
internacional”, afirmou o Comodoro Flávio Pimentel.
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Com recursos oriundos do Comitê Brasileiro de Clubes, o Iate adquiriu equipamentos 
para modernizar e ampliar a sua frota

CAPA 
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Durante a entrega, Pimentel agradeceu aos ex-Comorodos Rudi Finger e Edison 
Garcia pela dedicação ao projeto, em suas respectivas gestões, e aos funcionários que se 
envolveram em todo o processo, o qual foi finalizado com pleno êxito. 

O Comodoro do Iate quando da apresentação do projeto referente ao Edital nº 7 do 
CBC e hoje Presidente do Conselho Deliberativo, Edison Garcia, lembra que a aprovação 
do projeto, elaborado pelo especialista em esportes náuticos Allan Godoy e pelo gerente 
Murilo Peixoto, representou um marco na história do Clube. “Trata-se da maior aquisição do 
Iate das flotilhas Optimist e Laser. O investimento reforça o compromisso do Clube quanto 
ao incentivo ao esporte e consagra o nome da Instituição no setor clubístico nacional”, 
destacou o Presidente. 

Para Juliano Camargo, Vice-diretor de Escolas Náuticas, o reforço na estrutura 
é mais um incentivo ao esporte. “Tivemos um ano muito conturbado, mas para 2021 as 
expectativas são melhores. A Escola de Vela do Iate está com um bom número de inscritos 
e, inclusive, nove jovens atletas, integrantes do Programa de Formação de Atletas do CBC, 
irão competir nos Campeonatos Brasileiros em janeiro, sendo que oito utilizarão os novos 
barcos optimist”, complementou Camargo. 

“A cada ano, o Iate se firma como um dos maiores clubes náuticos do Brasil, não só por 
suas conquistas esportivas, mas também pelo seu patrimônio. Os novos equipamentos somam-
se à estrutura que o Iate Clube possuía, o que torna a nossa Escola de Vela uma das mais bem 
equipadas do país, proporcionando um aprendizado com total segurança e sob a supervisão de 
excelentes velejadores”, destacou Guilherme Raulino, Diretor de Esportes Náuticos.

CAPA
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Ainda em 2020, o Iate Clube de Brasília apresentou um novo projeto 
de acordo com o Edital nº 8 do CBC, voltado para a contratação de equipe 
técnica multidisciplinar das áreas esportivas do Clube, especialmente para as 
modalidades de vela, tênis, natação e voleibol. 

Com a aprovação do projeto, o Iate receberá, para o ciclo Olímpico 2021 
e 2024, R$ 929.600,00. O valor será destinado ao custeio do salário líquido de 
técnicos esportivos, preparador físico e fisioterapeuta. Em contrapartida, o 
Clube deverá arcar com os encargos trabalhistas, tendo em vista que todos os 
profissionais devem ser contratados pelas normas da CLT.

O Iate já realizou a primeira contratação via edital. Trata-se do técnico 
estratégico esportivo, Rui Campos do Nascimento, medalhista olímpico de 
voleibol, formado em Educação Física e especialista pós-graduado em gestão 
de projetos. Sua função será a de gerenciar as ações decorrentes dos editais 
do CBC e servir de consultor interno para diversas ações esportivas do Clube. 

CAPA

F O R M A Ç Ã O



31

CAPA

Para o Diretor de Esportes Náuticos, esta é uma excelente oportunidade para 
o Iate melhorar o nível de treinamento oferecido aos competidores, tendo em vista 
que a formação de atletas requer planejamento contínuo e alicerçado para todo o 
ciclo olímpico. 

“O Iate agradece o apoio do CBC, cujos editais concretizam ações para 
fortalecer o trabalho dos clubes esportivos, bem como colaboram na formação 
dos atletas e viabilizam a representatividade brasileira nas principais competições 
nacionais e internacionais”, finaliza Raulino. 
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Dia após dia, o setor náutico do Iate trabalha 
para oferecer os melhores serviços à Família 
Iatista e, assim, reafirmar o seu compromisso em 
proporcionar o que há de melhor no segmento 
esportivo. Ao longo do segundo semestre de 2020, 
a área náutica recebeu diversos investimentos e 
equipamentos de ponta para auxiliar os Sócios em 
seus treinamentos.

Além das conquistas apresentadas na matéria 
de capa, destacam-se a aquisição de uma carreta 
rodoviária para transportar monotipos para outras 
localidades; a instalação de duas rampas de acesso 
aos fingers de atracação onde ficam as lanchas que 
possuem vagas molhadas; colocação de correntes 

NÁUTICA

inox nas poitas das vagas molhadas; construção 
de dois banheiros; e a instalação de uma estação 
meteorológica que transmite informações como 
intensidade e direção do vento, temperatura e 
muito mais.

As novidades visam trazer ainda melhores 
condições tanto aos Sócios do Iate que gostam de 
velejar por prazer, quanto aqueles que investem 
no esporte mirando competições.  Atualmente, 
o Iate conta com recursos próprios para apoiar 
a participação de seus atletas em todos os 
campeonatos importantes e realizar outros tantos 
no Clube. 

M E L H O R I A S  C O N T Í N U A S

Ações realizadas na área da náutica impulsionam Sócios a utilizarem as 
dependências do Clube e a se divertirem em família
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O Iate investiu e recebeu como recompensa uma série de Associados se destacando em campeonatos 
tanto nacionais quanto internacionais. Dois velejadores mirins sócios do Iate Clube – Vitória Viegas e 
Luiz Felipe Amaral – alcançaram bons resultados no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Seletiva 
da Classe Optimist realizados no início de 2020, que os credenciou a compor a seleção brasileira que vai 
representar o país no Campeonato Norte-Americano e no Campeonato Asiático no segundo semestre.

No mês de setembro, foi realizada a Semana Internacional de Vela do Rio de Janeiro, no Iate Clube 
do Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro evento de vela pós-pandemia e reuniu 269 velejadores em 222 
barcos, de vários estados do Brasil (RS, SC, SP, RJ, DF, BA e PE). Merece destaque a Classe Optimist, o qual 
contou com a participação de 104 velejadores, que aproveitaram o evento para treinar para o Campeonato 
Brasileiro 2021, que será realizado no mesmo local.

Dez atletas representaram o Iate Clube de Brasília nas classes Optimist (Arthur Mendes 
Borges, Breno Macieira Ramos, Caio Lemos de Mesquita), Laser (Johann F. de Felippes, Rafael 
Araújo Trindade, Júlia Vilas Boas Azevedo Sampaio, Luisa Vargas Valadares) e Finn (Juliano 
Camargo Rosas, Marcus Amaral, Joacir Carneiro de Mesquita Junior). Breno Macieira Ramos 
conquistou o 2º lugar Mirim na classe Optimist e Juliano Camargo Rosas ficou com o 3º lugar 
Geral na classe Finn.

A equipe viajou acompanhada dos técnicos do Iate, Alexandre Kronenberger e Gabriel 
Raulino. “Aproveito para agradecer também a preparadora física, Cinthia Matheus, que é 
professora da Academia do Iate”, disse Rafael Araújo Trindade.

PRATAS
d a  c a s a

NÁUTICA
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Já entre 13 e 17 de outubro, o sócio-atleta Ricardo de Castro Paranhos 
e seu proeiro, Rodolfo Streibel, do Veleiros do Sul, obtiveram excelente 
desempenho na Seletiva da Classe 470 para definir o representante brasileiro 
na Olimpíada de Tóquio 2021. Após dez regatas realizadas, os velejadores 
Henrique Haddad e Bruno Bethlen, do Iate Clube do Rio de Janeiro, foram os 
campeões e conquistaram a vaga na Classe 470. 

O Campeonato Estadual 
do Rio de Janeiro, realizado 
entre os dias 3 e 4 de outubro, 
trouxe o 2º lugar para o atleta 
Breno José Macieira; já a sócia 
mirim Vitória Viegas obteve o 5º 
lugar infantil feminino e Renato 
Gomez Lunetta, o 5º lugar. 
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Entre os dias 10 e 13 de outubro, o Iate Clube de 
Brasília realizou mais uma edição do Campeonato do 
DF da Classe Laser 4.7, o qual faz parte do calendário 
da Federação Náutica de Brasília. O evento contou 
com a participação de 14 velejadores, sendo 11 
atletas do Distrito Federal e Sócios do ICB, e três 
velejadores de Vitória/ ES. Ao todo, foram realizadas 
sete regatas, consagrando-se campeão o Sócio Rafael 
Araújo Trindade, seguido de Juliana Alves de Seixas 
(2º lugar) e Mateus Castello Branco (3º lugar). 

Já o Clube Cabanga Iate Clube de Pernambuco 
sediou o 48º Campeonato Norte/Nordeste da 
Classe Optimist, no período de 29 de outubro a 1 
de novembro. O velejador e sócio Renato Gomez 
Lunetta subiu no pódio e conquistou o 2º lugar na 
categoria Infantil Masculino e o 7º geral. O Clube 
também esteve representado por Vitória Borges 
Viegas, que ficou em 4º lugar na categoria Infantil 
Feminino. Ao mesmo tempo em que sediou o Norte 
Nordeste de Optimist, o clube também foi palco do 
21º Campeonato Pernambucano da Classe Dingue, 
tendo 14 barcos inscritos do RJ, DF e ES. O Iate 
esteve representado por Celina Mariano, que 
conquistou o título na categoria Feminina e a 4ª 
colocação no geral, ao lado de Chris Frediani.
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De 5 a 8 de novembro, o Iate Clube do Rio de Janeiro sediou o Campeonato VII 
Distrito da Classe Star. O Iate Clube de Brasília foi representado pelos velejadores 
Admar Gonzaga e seu proeiro Ronald Seifert, e por Frederico Viegas e o seu proeiro 
Renato Moura. Ao final do mesmo mês, os atletas participaram também do Campeonato 
Brasileiro da Classe Star. Admar Gonzaga Neto e Ronald Seifert conquistaram o 5º lugar 
geral e 2º lugar na categoria Grand Master; Frederico Viegas e Renato Moura ficaram 
com o 2º lugar na categoria Master.

 

Nos dias 31 de outubro, 1º, 2, 7 e 8 de novembro, 
o Iate Clube de Brasília sediou o Campeonato do 
DF das Classes Finn e Snipe, evento da Federação 
Náutica de Brasília (FNB). Foram realizadas nove 
regatas da Classe Snipe e sete regatas da Classe Finn. 
Na Classe Snipe, Felipe Rondina e sua proeiro, Júlia 
Sampaio, conquistaram o primeiro lugar; em segundo, 
os atletas Felipe Meira e o proeiro Johann Fenselau; a 
terceira posição ficou com a dupla do velejador Bruno 
Lóssio com o proeiro Bruno Ferreira.

 

Na Classe Finn, o Iatista Juliano Rosas foi 
o campeão; o segundo lugar ficou com o atleta da 
AABB, Giorgio Bottin; e Leonardo Seger, do CMIC-
DF, alcançou a terceira colocação. 

Nos dias 21, 22, 28 e 29 de novembro o Iate 
Clube de Brasília sediou o Campeonato do DF e a 2ª 
Etapa do Ranking da Classe Optimist. O vento ajudou 
e foram realizadas as dez regatas programadas. 

Parabéns a todos os atletas que participaram, 
especialmente, aos nove velejadores abaixo pela 
conquista dos primeiros lugares:
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No final de novembro, o Iate Clube de Brasília 
sediou a última regata válida para o ranking do DF da 
Classe Optimist – Troféu João Ramos. Ao todo, foram 
disputadas 20 regatas, sendo dez em fevereiro e dez 
em novembro, com a participação de 20 velejadores do 
Iate.  O ranking serviu para classificar os velejadores 
que vão representar o DF no Campeonato Brasileiro da 
Classe Optimist em 2021. O Iatista Renato Lunetta, de 
apenas 12 anos, ficou no topo da classificação ao vencer 
11 regatas, das 20 disputadas. 

Entre os dias 2 e 6 de dezembro, na Marina da 
Glória no Rio de Janeiro (RJ), a Copa Brasil de Vela reuniu 
332 atletas, dos quais oito velejadores eram da Vela 
Jovem do Iate Clube de Brasília. Com ótimos ventos, os 
197 barcos presentes disputaram 178 regatas nas mais 
variadas classes. 

Os jovens atletas Iatistas Rafael Araújo Trindade, 
Lucas Rocha Dantas, Júlia Vilas Boas de Azevedo Sampaio, 
Maurício Guercio Mancuso, Pedro Rocha Dantas e César 
Henrique A. de Freitas competiram na classe Laser 4.7. 
Destaque para a conquista do 2º lugar na classe Snipe de 
Felipe Rondina e Luiz Felipe Giagio Amaral.

Cinco velejadores da Vela Jovem do Iate - Rafael 
Araújo Trindade, Luiz Felipe Giagio, Maurício Guercio 
Mancuso, Júlia Vilas Boas de Azevedo Sampaio e Juliana 
Alves de Seixas - participaram do Campeonato Sudeste 
da Classe Laser, no Iate Clube do Rio de Janeiro, entre 
os dias 7 e 11 de dezembro. Rafael Trindade, destaque 
da competição, conquistou o 4º lugar geral e ficou em 2º 
lugar na categoria Sub 16 Masculino.

Aconteceu nos dias 5, 6, 12 e 13 de dezembro, 
o Campeonato do DF da Classe Dingue. Ao todo, 19 
embarcações (38 velejadores) do Distrito Federal e de 
São Paulo participaram das seis regatas realizadas.

No Grupo A, Fábio Simoni e Raquel Vasques, do 
CAALEX-DF, conquistaram o primeiro lugar, seguidos 
por David Baker e Lucas Miranda, do CMIC-DF, e por 
Marco Calonico e Uthar Veiga, do CMIC e do Iate Clube 
de Brasília.

No Grupo B, Valterdes Silva Nogueira e Henedina 
Freitas Alencar, do CAALEX-DF, foram os campeões; 
Celina Mariano e Eliandra Félix, ambas do Iate, ficaram 
em 2º lugar; Ezequiel Roberto Costa e Ubirajara Fidelis 
da Silva, do CMIC-DF, alcançaram a terceira posição.
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O Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ) sediou 
o Campeonato Brasil Centro – Copa Centenário do 
ICRJ da Classe Optimist, no período de 16 a 22 de 
dezembro. Ao todo, 160 atletas, de vários estados, 
participaram da competição. Representando o Iate 
Clube, o velejador Renato Gomez Lunetta conquistou 
o 4º lugar na categoria Infantil Masculino. Os Iatistas 
Arthur Mendes Borges e Vitória Borges Viegas 
também participaram do evento esportivo.

Encerrando o calendário de eventos náuticos 
de 2020, foram realizadas quatro Regatas da Classe 
Snipe, em homenagem aos grandes incentivadores 
da vela no Iate Clube de Brasília e no Distrito Federal.

A primeira regata rendeu aos vencedores 
a Taça Xangô, em homenagem ao Sócio Fundador 
Álvaro Alberto de Araújo Sampaio. Os vencedores 
da segunda regata levaram a Taça Cri-Cri, em 
homenagem ao Sócio Honorário Cezar Augusto da 
Silva Castro. A terceira, por sua vez, garantiu à dupla 
a Taça Filinto Pacheco, em homenagem ao Sócio 
e Conselheiro Nato Filinto Figueiredo Pacheco. 
Por fim, os vencedores da última regata levaram 
para casa a Taça Joaquim Silva, em homenagem ao 
funcionário falecido em 2012, Joaquim Carlos da 
Silva. 

Todos os vencedores desta edição da 
competição eram atletas do Iate Clube de Brasília. 

Realizado no início de dezembro, os Campeonatos 
de Vela no Rio de Janeiro serviram de preparação 
para os Campeonatos Brasileiros que aconteceram 
em janeiro. Na Copa Brasil e no Campeonato Sudeste 
da Classe Laser, os representantes do Iate Clube de 
Brasília se sobressaíram, especialmente na categoria 
4.7, onde Rafael Trindade foi destaque e, no ranking 
nacional da mesma categoria, Juliana Alves de Seixas 
ficou em 1º lugar. Na classe Snipe, Felipe Rondina e Luiz 
Felipe Giagio Amaral conquistaram o 2º lugar da Copa 
Brasil de Vela.

Simultaneamente, mas em raia separada, 
aconteceu o Campeonato Brasileiro Brasil Centro 
e Copa Centenário ICRJ da Classe Optimist, cujos 
velejadores também tiveram resultados expressivos.

NÁUTICA

COL. TAÇA XANGÔ – ÁLVARO ALBERTO DE 
ARAÚJO SAMPAIO

CLUBE

1º Cezar Castro / Guilherme Poleto ICB-DF
2º Felipe Meira / Matheus Steyler ICB-DF
3º Felipe Rondina / Rafael Trindade ICB-DF

COL. TAÇA CRI CRI – CÉZAR CASTRO CLUBE
1º Cezar Castro / Guilherme Poleto ICB-DF
2º Felipe Rondina / Rafael Trindade ICB-DF
3º Guilherme Raulino / Rhodolfo Mariozi ICB-DF

COL. TAÇA FILINTO PACHECO CLUBE
1º Felipe Rondina / Rafael Trindade ICB-DF
2º Cezar Castro / Guilherme Poleto ICB-DF
3º Guilherme Raulino / Rhodolfo Mariozi ICB-DF

COL. TAÇA JOAQUIM SILVA CLUBE
1º Cezar Castro / Guilherme Poleto ICB-DF
2º Felipe Rondina / Rafael Trindade ICB-DF
3º Guilherme Raulino / Rhodolfo Mariozi ICB-DF
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O velejador do Iate Clube de Brasília, Felipe 
Rondina, 23 anos, começou a velejar em 2005 
na Classe Optimist na Escola de Vela do Iate por 
influência do seu irmão mais velho. Na modalidade, 
o velejador foi vice-campeão brasileiro, bicampeão 
brasileiro infantil e integrou a seleção brasileira por 
quatro vezes para representar o país no Campeonato 
Mundial da Classe.

Depois, Felipe se dedicou à Classe Snipe, 
na qual conquistou vários títulos nacionais e 
internacionais. No último ano, não foi diferente, mas, 
desta vez, os títulos vieram pela Classe Olímpica 
Laser Standard, quando foi campeão brasileiro e 
campeão da Copa Brasil de Vela. Apesar de não ter 
barco próprio da Classe Laser, Rondina velejou e 
venceu os dois campeonatos com barco emprestado 
por seus amigos. 

A T L E T A  F E L I P E  R O N D I N A
DO IATE PARA O MUNDO

Entretanto, com as aquisições do Iate 
Clube de Brasília por meio do edital do Comitê 
Brasileiro de Clubes, oportunidade em que o 
Clube comprou três barcos completos da Classe 
Laser, Felipe Rondina será um dos candidatos à 
utilização desses barcos, visando treinamento e 
competições, com foco no próximo ciclo Olímpico.

Devido ao seu histórico esportivo e 
recentes conquistas, Rondina foi convidado pela 
Confederação Brasileira de Vela (CBVela) para 
participar de um treinamento intensivo de alto 
rendimento, realizado na Marina da Glória, no 
Rio de Janeiro, com os técnicos da CBVela e os 
principais atletas do país na Classe Laser.

Felipe também foi convidado pela CBVela e 
pelo CBC para participar de uma live, ocasião em 
que falou sobre o esporte, a vela e a importância 
do Campeonato Brasileiro Interclubes do CBC. 
Para assistir ao vídeo da entrevista, aponte a 
câmera do seu celular e leia o QR Code abaixo.

Os planos do atleta é continuar velejando 
o máximo possível, disputar os campeonatos no 
exterior, brasileiros, sul americanos e, assim, 
trazer bons resultados para o Iate e para o país. 
E finaliza agradecendo “primeiramente, à minha 
família que nunca mediu esforços para me ver 
competir. Devo tudo a eles! Agradeço também 
ao Guilherme Raulino e ao Marcos Carraca, in 
memoriam”, destacou Rondina.
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Em 2020, após seis meses de espera, 
em razão do fechamento do Clube, os atletas 
federados e masters das equipes de natação 
do Iate puderam retomar seus treinamentos. 
No dia 12 de setembro, as piscinas 
semiolímpicas do Iate foram reabertas para 
o treinamento dos atletas, seguindo medidas 
de segurança, com o objetivo de proteger a 
saúde da comunidade aquática Iatista. 

Infelizmente, o calendário de 
competições regionais e nacionais precisou 
ser reajustado em 2020. Contudo, para que 
os atletas não tivessem suas performances 
prejudicadas e se mantivessem motivados, 
a Vice-Diretoria de Esportes Aquáticos 
organizou tomadas de tempo e clínicas de 
natação, bem como prestou todo o suporte 
necessário aos Iatistas que participaram 
dos torneios realizados ao final do segundo 
semestre.

Mesmo após 
meses parados, 
Iatistas superaram 
as expectativas 
e conquistaram 
importantes vitórias

ATLETAS 
DO IATE
S E  D E S TAC A M  N A S 
C O M P E T I Ç Õ E S  D E  N ATAÇ ÃO

Aprendendo com os melhores - Nos meses de 
outubro e novembro, foram realizadas duas Clínicas 
de Natação CBDA FINA com o nadador e medalhista 
olímpico Ricardo Prado. “Foi uma grande experiência 
para os nossos atletas, que buscam, constantemente, 
melhorar seus recordes pessoais e aprender mais 
sobre o esporte”, avaliou Ignez David, Vice-diretora de 
Esportes Aquáticos.

Ranking virtual - Nos dias 18, 19 e 20 de 
novembro, na piscina semiolímpica do Iate Clube de 
Brasília, os atletas da natação federada participaram 
do Campeonato Nacional “Virtual” de Integração, 
realizado pela Federação dos Desportos Aquáticos do 
Distrito Federal (FDA/DF). Ao todo, o torneio contou 
com a participação de 18 atletas e os resultados 
obtidos não poderiam ter sido melhores. 

Os resultados passaram a compor o Ranking 
Nacional da Confederação Brasileira de Desportos 
Aquáticos (CBDA), onde todos os clubes do 
Brasil fizeram seus campeonatos internamente e 
disponibilizaram os resultados para a Confederação. 
Na oportunidade, a Vice-diretora Ignez David Bressan 
parabenizou o excelente trabalho realizado pelos 
técnicos e também comemorou os resultados obtidos 
pelos atletas do Iate Clube. 

NATAÇÃO
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Repassando um pouco de seus conhecimentos e experiências para 
a equipe do Iate com aulas teóricas e práticas, Prado abordou desde 
fundamentos básicos dos quatro estilos de nado (borboleta, costas, peito 
e crawl) até a montagem de treinos e planejamento de uma temporada e 
estratégias de desenvolvimento de atletas a longo prazo. 

Ao apresentar sua trajetória nas piscinas e manifestar impressões 
pessoais, Ricardo Prado ressaltou para os atletas a importância do esforço 
pessoal, determinação e dedicação nos treinos em busca de técnica 
apurada. Em sua fala, fez questão de lembrar que nem todos os atletas serão 
olímpicos. “O importante é que cada um faça o seu melhor, que se dedique 
100% para colher todos os frutos do esporte”, disse. Ao finalizar a última 
aula, Prado declarou-se bastante satisfeito com a participação. “Foram dias 
sensacionais, atletas muito bem treinados e disciplinados. Fiquei bem feliz 
e impressionado com toda a equipe. O esporte é ferramenta de educação 
importante e indispensável”, elogiou. 

Tomada de tempo master - Em dezembro, os nadadores masters do Iate Clube de 
Brasília finalmente se encontraram para festejar a volta às atividades aquáticas. Na ocasião, 
ainda aproveitaram para comemorar as vitórias no Circuito 2019, promovido pela Associação 
Brasiliense Master de Natação (ABRAMN), oportunidade em que realizaram uma tomada de 
tempo após o congraçamento. Após a atividade esportiva, os atletas se reuniram  para uma 
alegre confraternização, que seguiu todos os protocolos de segurança estabelecidos pelo 
Clube. No encontro, a Vice-diretora de Esportes Aquáticos do Iate, Ignez David Bressan, e 
o presidente do Conselho Deliberativo da ABRAMN, Edward Cattete, entregaram troféus e 
medalhões aos técnicos da equipe master, Vitor Oliveira e Thiago Catalão, e aos nadadores 
premiados, em reconhecimento aos resultados obtidos pela equipe. 
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Troféu Brasil -  Aconteceu, na piscina do Clube 
Regatas Vasco da Gama, na cidade do Rio de Janeiro, 
entre os dias 9 e 12 de dezembro, a tão esperada e 
única competição presencial para atletas da natação: 
o Troféu Brasil de Natação. Uma competição de 
categoria Absoluto, onde todos os atletas que 
possuíam os índices estabelecidos pela CBDA 
puderam participar. 

Os Iatistas Isabela David e Miguel Garcia 
foram os atletas que conseguiram obter o índice 
para participarem da competição. Isabela nadou as 
provas de 100m e 200m costas. Na prova de 200m 
costas, a Iatista conseguiu se classificar para a final 
e terminou a prova com o 4º melhor tempo entre as 
oitos finalistas.

Nas águas do Lago Paranoá - Em dezembro, o 
atleta Iatista Kenue Santana representou o Clube no 
Circuito Brasília de Natação Ecológica, competição cujo 
foco principal é aliar o desenvolvimento da modalidade 
olímpica de maratonas aquáticas com a preservação do 
Lago Paranoá e outras áreas ambientais da capital. Na 
ocasião, Kenue disputou a prova de 6km e alcançou o 1º 
lugar, em sua categoria, além de ter sido o 2º colocado 
na categoria geral.

Já no Festival das Águas, Luísa Queiroga, de 12 
anos, foi campeã geral na prova de 1km. Nina Xavier, 
de 13 anos, levou o 2º lugar geral na prova de 2,5km. E 
Kenue Santana, de 14 anos, terminou em 3º lugar geral 
na prova de 5km.

Na eliminatória da prova de 100m costas, a atleta 
teve excelente desempenho e se classificou entre as 
oitos melhores para nadar a final. Isabela finalizou 
a prova com o 5º melhor tempo. Com os resultados 
alcançados nas competições que participou, Isabela 
encerrou o ano entre as dez melhores do Brasil nas 
provas que nada: 7ª melhor atleta nos 100m costas e 6ª 
nos 200m costas. 

O jovem Miguel Garcia também teve excelentes 
resultados nas provas que nadou: 400m medley, 800m 
livre e 200m costas. Na prova de 400m medley, Miguel 
conseguiu baixar seu tempo em 15s, alcançando assim 
o 12º lugar.  Na prova de 800m livre, Miguel repetiu o 
feito e baixou seu tempo em 15s e na prova de 200m 
costas, baixou em 13s. 

NATAÇÃO
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Campeonato Nacional - Etapa 
São Paulo - Para evitar aglomerações, 
o Campeonato Brasileiro de 2020 foi 
dividido em etapas estaduais e, depois, 
formado um ranking único para os 
atletas em suas respectivas categorias. O 
Iatista Gabriel Fayad esteve em Santos, 
onde participou da etapa estadual do 
Campeonato e voltou a Brasília com a 
mala recheada de medalhas. O nadador 
de 15 anos foi campeão nos 100m e 200m 
costas e vice-campeão nos 200m medley. 

Campeonato Brasileiro de Maratonas 
Aquáticas - Foi sucesso absoluto a 
participação dos atletas do Iate Clube no 
Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas,  
que aconteceu nos dias 19 e 20, em São Bernardo 
do Campo. Nina Xavier foi a campeã dos 2,5km, 
na categoria Infantil I, e segunda colocada geral 
na prova. Kenue Santana, da categoria Infantil 
II, foi bronze na prova de 10km e 6º colocado na 
prova de 5km.

Campeonato Goiano - Os atletas Leonardo 
Medeiros, Victor Moreno e Vinícius Hemétrio 
estiveram em Goiânia para o Campeonato 
Estadual de Natação e voltaram com mais uma 
coleção de bons resultados. Leonardo garantiu 
três ouros e duas pratas em suas provas; Victor 
faturou duas pratas e um bronze; e Vinícius 
trouxe para casa três ouros e dois bronzes.

Liga Nacional Divisão II encerrou o calendário 
competitivo do Polo Aquático em 2020

O time de polo aquático do Iate Clube de Brasília 
conquistou a medalha de bronze na Liga Nacional 
Divisão II, realizada no Complexo Aquático Santos 
Dumont, em Recife, entre 10 e 13 de dezembro.

O time Iatista, comandado pelos técnicos Oto 
Morato e José Wellington Santos, teve como destaque 
o atleta Gilberto Guimarães Mendes, artilheiro da 
competição com 22 gols. Ainda fazem parte da equipe 
de polo:  André Anastasio, Gilberto Mendes, Daniel 
Carsalade Queiroga, Leonardo Duarte Dias, Rafael Luz 
Barreto, André Pedrosa, Eduardo Peres, Peter Gabriel 
Sola, Tiago Falcão, Henrique França, Rudyard Hartman, 
Bruno Imbroisi e Daniel Miziara.

NATAÇÃO
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Conhecido como um “esporte de cavalheiros”, 
o Tênis tem conquistado o coração de brasileiros 
por seus inúmeros benefícios. Seja na melhora do 
condicionamento físico, seja na diminuição do estresse, 
a modalidade é conhecida por seu caráter inclusivo – 
qualquer um, de qualquer idade, pode praticá-lo – e por 
ampliar o círculo de amizades.

I A T E  S E D I O U  D E 
G R A N D E S  C O M P E T I Ç Õ E S

DE TÊNIS EM 2020

Sabendo de todos esses benefícios, o Iate 
Clube se orgulha em ser referência tanto na oferta 
do Tênis quanto na quantidade de Sócios que 
buscam as dependências do Clube para praticar 
ou começar a praticar o esporte. Prova disso 
foi a aquisição da Máquina Venus TerraRossa, 
importada da Itália, que foi adquirida pela Vice-
Diretoria de Tênis. Essa máquina escarificadora de 
saibro torna as manutenções periódicas realizadas 
nas quadras de saibro muito mais rápidas. “O Iate é 
o primeiro clube no Brasil a adquirir esta máquina”, 
conta Gilson Luz, Vice-diretor de Tênis.

Anteriormente, a manutenção interditava a 
quadra de saibro, em média, por quatro dias e, agora, 
pode ser efetuada em algumas horas. “Apesar de já 
sermos referência no Brasil por termos as melhores 
quadras de saibro, nossa intenção com essa aquisição 
é oferecer aos Associados tenistas uma máquina de 
padrão internacional que vai disponibilizar quadras 
ainda melhores e com acabamentos de altíssimo 
nível”, concluiu.

Investimento nas quadras e 
dependências possibilitaram que 
o Clube fosse palco de grandes 
competições, como o Roland-
Garros Junior, seletiva para o 
torneio francês Roland-Garros

TÊNIS
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Em março de 2020, o Iate foi sede da 1ª etapa do 
Circuito Interno de Tênis, que só pôde ser concluída em 
agosto devido à pandemia. Apesar do hiatus, os jogos 
foram arduamente disputados e com elevado grau 
técnico. Na 1ª classe masculina, o campeão foi Rodrigo 
Starling e o vice-campeão, Mário Jimenez; na 2ª classe 
masculina, Maurício Golinelli e Henrique Pinto (campeão 
e vice); na 3ª classe masculina, Gustavo Gazeta e Allan 
Fernandes; na 4ª classe masculina: Geraldo Freitas e 
Paulo Siqueira; e na 5ª classe masculina, o campeão foi 
Daso Coimbra e o vice, Cleuton Soares.

1ª e 2ª Etapa do Circuito Interno de Tênis

Entre os meses de novembro e dezembro, 
ocorreu a 2ª Etapa do Circuito Interno de Tênis, dividido 
em seis categorias, sendo cinco masculinas e uma 
feminina. Foram quase 130 tenistas inscritos para as 
partidas, que apresentaram alto nível técnico. Rodrigo 
Starling foi o campeão na categoria 1ª classe masculina 
e Rogério Coimbra ficou com o vice-campeonato. Na 2ª 
classe, Henrique Soares superou Maurício Golinelli e 
foi o campeão. Na 3ª classe, Daniel Baptista e Gustavo 
Gazeta disputaram a final, com Daniel sagrando-se 
campeão. Luís Rodrigues acabou superado por André 
Gerhein, que ocupou o lugar mais alto do pódio na 4ª 
classe. Por fim, Daso Coimbra foi o grande vencedor 
da 5ª classe, ficando Cleudson Rodrigues com o vice-
campeonato. Na 3ª classe feminina, Jin Choi foi a grande 
vencedora e Ana Karina ficou com o vice-campeonato.
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Em novembro, o Iate foi palco da disputa 
do Circuito BRB de Tênis Profissional, recebendo 
em sua quadra grandes nomes do tênis brasileiro, 
com a presença de atletas que compõem as 
seleções brasileiras na Copa Davis e na Billie 
Jean King Cup. Entre os participantes, nomes 
consagrados como os dos atletas João Menezes, 
Felipe Meligeni, Orlando Luz, Oscar José 
Gutierrez, Daniel Dutra Silva e João Sorgi. A nova 
geração de tenistas também foi representada 
por Gustavo Heide e Pedro Boscardin. As chaves 
femininas também tiveram a participação de 
grandes atletas, como Laura Pigossi, Thaísa 
Pedretti, Carolina Meligeni (foto), Ingrid Martins 
e Luísa Stefani. 

A primeira etapa do Circuito BRB ocorreu 
entre os dias 1º e 6 de novembro, cuja premiação 
total foi de R$ 80 mil, distribuídos igualmente entre 
as chaves masculina e feminina. Cada chave teve a 
presença de 16 atletas. 

Circuito BRB de Tênis 
Profissional 

TÊNIS
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Já a segunda etapa, que ocorreu nos mesmos 
moldes, foi disputada entre os dias 6 e 11 de 
novembro. Para as duas etapas houve a disputa de  
. Na sequência, entre os dias 11 e 14 de novembro, 
houve a realização da Supercopa BRB, com 
premiação de R$ 150 mil, sendo R$ 75 mil para 
cada naipe. Essa competição teve a presença de dez 
atletas classificados direto pelo ranking, quatro 
wild cards e dois atletas mais bem classificados nas 
etapas anteriores do circuito. Todos os torneios 
tiveram a realização de partidas de duplas. 

TÊNIS
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Imagine disputar o Torneio de Roland-Garros, 
realizado na França e considerado um dos mais 
importantes do mundo. Foi em busca deste sonho que 
32 jovens atletas competiram, de 7 a 10 de setembro, 
no Roland-Garros Junior Wild Card Series by Oppo, 
realizado nas quadras do Iate Clube de Brasília. 

A disputa seguiu rigorosamente todas as 
recomendações sanitárias vigentes estipuladas pelo 
Decreto nº 41.150/2020 do Distrito Federal. Além 
disso, o Iate adotou uma série de medidas restritivas 
em relação ao coronavírus. “Foi uma grande honra 
para o Iate sediar a importante disputa, possibilitada 
pela parceria entre a Federação Francesa de Tênis e 
a Confederação Brasileira de Tênis, com a estreita 
participação também da Federação Brasiliense de 
Tênis e do Iate Clube de Brasília. Essa união de esforços 
foi fator decisivo para a chancela da Secretaria de 
Esporte e Lazer e do Governador Ibaneis Rocha para 
autorizar esse evento esportivo. Estamos orgulhosos 
por termos atendido a todas as solicitações e 
protocolos que o momento exige e termos realizado 
um evento seguro e com grande qualidade”, afirmou 
Gilson Luz, Vice-diretor de Tênis.

Participação em Roland-Garros
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Os campeões foram Ana Candiotto e 
Nicolas Zanellato, que viajaram à França com as 
despesas pagas para enfrentarem os vencedores 
da mesma competição na Índia e no México. O 
título representa um atalho para eles chegarem às 
grandes competições. 

“Roland-Garros sempre foi o meu Grand 
Slam favorito. Quero treinar muito para aproveitar 
essa experiência, pois vai ser muito bom estar lá 
com os melhores do mundo”, comemorou Ana, que 
tem apenas 16 anos. “Estou muito feliz por poder 
ir para a França, poder jogar um Roland-Garros 
Juvenil e pisar no mesmo saibro em que o Guga 
pisou”, vibrou Nicolas, de 18 anos. 

TÊNIS
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O beach tennis é uma das  modalidades 
esportivas que mais crescem no mundo. E um 
dos motivos que contribui para esta evolução 
expressiva é o fato de ser um esporte agregador, 
que pode ser praticado por todas as idades, unindo 
famílias e propiciando novas amizades.

A variação do tênis tradicional foi criada 
em 1987 na Itália e começou a se popularizar no 
Brasil há pouco mais de dez anos, com a criação da 
Confederação Brasileira de Beach Tennis. Segundo 
a entidade, cerca de 60 mil pessoas praticam a 
modalidade esportiva no país.

No Iate Clube de Brasília, as mulheres estão 
dominando as areias e lotando as quadras com jogos 
de alto nível em todas as categorias. Segundo elas, o 
esporte revolucionou suas vidas. Antes, só esposas, 
mães, trabalhadoras, donas de casa. Agora, atletas, 
com jogos marcados e disputando campeonatos. 
Isso sem falar na alegria de vir ao Clube quase 
todos os dias para se divertir, encontrar amigos e 
jogar, é claro. 

M U L H E R E S  N A S  Q U A D R A S

Elas dominam as quadras de beach tennis, um dos esportes que mais cresce no mundo

O elogio à atual estrutura física do complexo 
do Iate é unânime, mas a demanda é cada vez mais 
crescente por quadras cobertas, que propiciem 
a prática do beach tennis sob qualquer condição 
climática, principalmente em tempos chuvosos.

Para quem ainda não conhece, a quadra é de 
areia e a rede fica no alto, semelhante ao vôlei de 
praia. O esporte é praticado, preferencialmente, em 
duplas e as raquetes pequenas são de madeira ou 
material similar e mais sofisticado. Outro detalhe: 
o silêncio é quase proibido e, na maioria das vezes, 
joga-se com música ao lado das quadras.

Na foto, as atletas Iatistas Renata Pafiadache, 
Eliane Oliveira, Fernanda Favilla, Comodora Cecília 
Moço, Mari Haje, Clarissa Wagner, Valéria Oliveira e 
Andreza Oedenkoven. 

BEACH TENNIS

D 
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De 21 de setembro a 4 de outubro, foi 
realizado o Torneio Interno de Beach Tennis do 
Iate, Com-Viva 2020, com disputas nas Categorias 
PRO, A, B, C, masculina, feminina e mista. Os 
números do Torneio foram expressivos: 112 atletas 
inscritos, 82 duplas, 11 categorias, 140 jogos e 
1702 games jogados. Em razão da pandemia, o 
evento foi realizado de uma forma totalmente 
diferente. Na oportunidade, foi adotado o modelo 
utilizado nas barragens de tênis, no qual os atletas 
são os responsáveis pela marcação dos jogos e pela 
entrega dos resultados à comissão organizadora.

Em outubro, a atleta Iatista Andrea do Valle 
conquistou, ao lado da jogadora Carol Tintin, o vice-
campeonato na categoria PRO do torneio Rio Beach 
Tennis Tour, realizado na cidade do Rio de Janeiro.

Em novembro, a atleta do Iate Clube de 
Brasília Daniela Miari foi a campeã do Torneio 
Arena Park Way Beach Tennis, na categoria Pro 
Feminina, em parceria com Alessandra Moura. O 
campeonato foi realizado de 17 a 18 de outubro, 
na arena situada no Park Way, em Brasília, e reuniu 
oito duplas locais.

Atletas de Brasília, especialmente do 
Iate Clube, marcaram presença e conquistaram 
importantes colocações no torneio internacional 
4º BH Open de Beach Tennis, realizado de 4 a 8 
de novembro, em Belo Horizonte. A dupla Iatista 
Masculina Pro formada por Sandro Aucelio e 
Marcos Bataglini jogou e perdeu a semifinal contra 
a dupla formada pelo jogador número um do 
mundo, Alessandro Calbucci e o 13º colocado do 
ranking, Nacho Guedes.
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Brasília recebeu, entre os dias 12 e 15 
de novembro, alguns dos principais atletas 
profissionais e amadores do país para a disputa 
do Circuito BRB de Beach Tennis. A competição, 
que distribuiu uma premiação de R$ 20 mil, foi 
realizada em nove quadras montadas no Parque 
da Cidade. A chave masculina contou com a 
presença dos principais beach tennistas do 
Brasil e do Mundo. André Baran (6º colocado no 
ranking mundial), dupla com Vinicius Font (ex-
número 1 do mundo e atualmente 7º colocado), 
e Thales Santos (17º), atleta do top 20 do 
esporte, que fez parceria com João Wiesinger. 
Na categoria feminina também participaram 
grandes nomes da modalidade, como Samantha 
Barijan, 16ª do ranking mundial, que fez parceria 
nesta competição com Vitoria Marchezini. Outra 
grande dupla foi formada por Lorena Melo (20ª) e 
Raquel Iotte (21ª). Também foram disputadas as 
categorias amadoras (A, B e C), juvenil (sub 14) e 
sêniores (acima dos 40 anos).

BEACH TENNIS
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Em dezembro, Porto Alegre foi a cidade-sede do ITF 
Circuito BRB Profissional de Beach Tennis, etapa Sul Special 
Cup. Vários atletas do Iate Clube de Brasília participaram 
da competição, com grande destaque para a atleta Júlia 
Vasconcelos, de apenas 13 anos, que sagrou-se campeã na 
categoria Feminina B e, ainda, vice-campeã na categoria Sub 
14. Confira os nomes dos atletas Iatistas que representaram 
o Clube: Julia Vasconcelos, João Vasconcelos, Elismar 
Vasconcelos | Matheus Muniz, Eduardo Muniz, Camila Moço, 
Cecília Moço, Matheus Verano, Andre Gerhein e Bruno Paiva. 
A Vice-Comodoro Cecília Moço, além de participar como 
atleta, também representou a Vice-Diretoria de Beach Tennis. 

Ainda no último mês do ano, as quadras de areia do 
Iate Clube de Brasília foram palcos dos Torneios Internos 
de Beach Tennis Master e Kids. Ao todo, 48 crianças, entre 
9 e 17 anos, participaram das disputas nas categorias Sub10, 
Sub12 e Sub 17. Os jogos foram marcados por muita diversão, 
empenho e concentração, além, lógico, de muita alegria e 
integração. Ao final, as duplas mirins Maria Eduarda e João 
Vitor, e Guilherme Palhares e Eduardo Otto receberam 
troféus de destaque e de reconhecimento pela dedicação 
ao esporte. Os adultos da Master 40+ e 50+ fizeram o mata-
mata no sábado e as finais aconteceram no domingo. O 
torneio contou com a participação de 73 jogadores.

BEACH TENNIS
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E S P A Ç O  D O  T Ê N I S  D E  M E S A
D O  I AT E  G A N H A R E F O R M A D E  P O N TA

Que tal aprender um novo esporte e aprender a praticar Tênis de Mesa – ou o famoso Ping 
Pong? No Iate Clube isso já é uma realidade. Lá, existe a Escola de Tênis de Mesa do Iate, que 
oferece aulas para crianças acima de 6 anos e para adultos. Se for do interesse do Associado, 
também é possível contratar aulas particulares. 

Além das benesses ofertadas pelo Tênis de Mesa – como agilidade e atenção -, os Associados 
contam com um espaço próprio e completamente revitalizado. Mesmo em meio à pandemia, a 
Vice-Diretoria de Tênis de Mesa – criada em 2019 para aperfeiçoar o esporte dentro do Iate –, 
com apoio da Comodoria e do Conselho Deliberativo, investiu em um espaço próprio e totalmente 
adaptado para o melhor atendimento aos Sócios praticantes da modalidade.

O Vice-diretor, Jaime Sampaio Bicalho, explica que o local foi customizado e preparado 
para aprimorar a prática do esporte. Ele conta que foram adquiridas mesas importadas, da marca 
Joola, dentro dos padrões da Federação Internacional de Tênis de Mesa, além de todo o material 
necessário para a boa prática da modalidade. “A Escola de Tênis de Mesa do Iate contará, em 
breve, com o mais moderno robô existente no mundo para a prática desse esporte, o Amicus 
Prime, da Butterfly”, explica. 

O robô de treinamento reduz o tempo de aprendizado dos golpes básicos do Tênis de Mesa, 
além de aperfeiçoar o nível técnico dos já iniciados, tendo em vista sua capacidade de repetir, por 
inúmeras vezes, as jogadas mais complexas do Tênis de Mesa moderno. “Assim, em pouco tempo, 
fundamentos como saque, recepção, topspin, sidespin, bloqueios e smash’s não serão mais um 
mistério para crianças, jovens e adultos que vierem a praticar o Tênis de Mesa no Iate”, celebrou.

TÊNIS DE MESA

Adultos, jovens e crianças podem se inscrever nas aulas 
para aprender o esporte
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A obra no Espaço do Tênis de Mesa 
envolveu a instalação do piso esportivo vinílico 
(PVC), modelo Enlio Sports Y-94155 Super 
Weaving Surface, certificado pela Federação 
Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) e aprovado 
pela norma técnica internacional de segurança 
para pisos esportivos EN 14904. O novo piso 
cobre uma área de 234m². 

Aposta certeira – Apesar de novo, o Tênis 
de Mesa do Iate já tem muito a comemorar, mesmo 
as competições enfrentando consequências 
pesadas, em virtude do enfrentamento à 
pandemia. O atleta iatista Edward Borba 
conquistou duas medalhas de bronze na 2ª e 
1ª divisão da 33ª edição do Aberto FitPong 
de Tênis de Mesa, realizado em novembro de 
2020 e promovido por uma das maiores e mais 
bem conceituadas academias especializadas da 
modalidade no Brasil.

Edward, que participou da seleção juvenil do 
DF nos anos 80 e voltou a competir recentemente 
pelo Iate, agradeceu ao estímulo dado pelo Clube 
para que voltasse a jogar e, consequentemente, 
competir. “O Tênis de Mesa é um esporte integrador, 
divertido de se jogar e de se assistir bons jogos, 
inclusivo e excepcional no desenvolvimento de foco 
e habilidades esportivas de reflexo rápido. Além 
disso, é uma modalidade olímpica, o que traz um 
horizonte de possibilidades e referências esportivas 
motivantes, especialmente aos jovens mesatenistas, 
que podem sonhar alto”, comentou o jogador.

Ainda de acordo com Borba, o esporte 
tem um potencial incrível no Clube. “O novo 
centro de treinamento possui uma das melhores 
infraestruturas do DF, além de contar com a 
professora Luciana, ex-atleta da seleção brasileira, 
que inicia uma formação de excelência com atletas 
e praticantes de todas as idades”, acrescentou.

TÊNIS DE MESA
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O ano de 2020 do Clube de Corrida foi 
marcado por motivação e superação dos alunos. 
Em meio a pandemia, a professora Larissa Pacheco 
precisou usar a criatividade para manter os alunos 
ativos, mesmo distantes.

Em meados de abril, por meio da plataforma 
Zoom, a professora fez contato com os alunos 
e lançou uma série de metas e objetivos, sendo 
que cada um deveria cumprir o seu desafio, mas 
correndo em locais desertos e sem a presença de 
acompanhantes. Isso fez com que o Clube retornasse 
às atividades após 30 dias sem praticá-las. 

Em outubro, adaptando-se ao “novo normal”, 
o Clube de Corrida realizou a primeira Corrida Live 
Virtual do Iate Clube de Brasília, com um total de 
100 corredores inscritos. Os alunos retiraram seus 
kits no estacionamento do Clube, em uma estrutura 
no formato Drive-Thru, com atenção às medidas de 
segurança e saúde que o momento pedia. 

C L U B E  D E  C O R R I D A :
CRIATIVIDADE PARA NÃO CAIR NO SEDENTARISMO

Além dos desafios 
individuais, a primeira 
Corrida Virtual do 
Iate foi sucesso de 
público e organização

ESPORTES INDIVIDUAIS
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“Os atletas poderiam correr em qualquer 
trajeto, sem aglomeração. A largada e os 
resultados foram transmitidos em uma live pelo 
Youtube, direto do Iate”, lembrou a professora 
Larissa Pacheco. “A corrida virtual fez com que os 
alunos mantivessem o ritmo e a motivação para 
seguir nos treinos”, contou.

Em dezembro, a empresa Conta Passos 
lançou o primeiro protocolo de corrida presencial 
em Brasília e o  Clube de Corrida marcou presença. 
A prova Jingle Bells ocorreu em um novo formato 
que as corridas de ruas exigem, como aferição 
de temperatura, túnel de desinfecção e divisão 
de pelotão com 50 atletas por largada. Ao todo, 
26 alunos do Iate Clube marcaram presença e, 
segundo a Vice-diretora do  Clube de Corrida, 
Ana Paula Mantovani, “apesar de ter sido a única 
prova presencial de 2020, a empolgação e a 
união da equipe permaneceram ativas, sempre 
com o incentivo constante da treinadora Larissa 
Pacheco’’, finalizou. 

ESPORTES INDIVIDUAIS
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ESPORTES COLETIVOS

A pandemia da Covid-19 separou os atletas mirins do Iate dos campos de futebol 
durante vários meses. Mas, a partir de outubro de 2020, seguindo os rígidos protocolos de 
segurança estabelecidos pelos organizadores, os pequenos jogadores puderam voltar aos 
treinos e aos campos.

J O G A D O R E S  D O  I A T E
FIZERAM BONITO EM VÁRIOS CAMPEONATOS

Os pequenos jogadores conquistaram 
excelentes resultados na NeyCup, realizada no 
CT do Gato, em Ceilândia. Participaram dos jogos 
as equipes infantis nas categorias Sub 8, 9, 10, 11 
e 12. Após acirradas partidas, os times Sub 8, 10 e 
12 foram para as disputas finais, ficando as equipes 
Sub 8 e 12 com os vice-campeonatos e a Sub 10 
com o título de campeã.

O Iate, representado pelos times das 
categorias Sub 8, 10, 11 e 12, também marcou 
presença na BSB Cup, o maior campeonato de 
futebol 7 infanto-juvenil de Brasília. As acirradas 
partidas das finais trouxeram para o Clube os troféus 
de campeões para as categorias Sub 10 (série ouro) 
e Sub 11 (série prata), além dos vice-campeonatos 
das categorias Sub 8 (série prata) e Sub 12 (série 
ouro). Os resultados alcançados pelos times foram 
os melhores entre as 59 equipes participantes.

NeyCup

BSB Cup
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A equipe Sub 11 do Iate Clube de Brasília fez 
bonito e trouxe para casa o troféu de vice-campeão da 
Copa Brasília de Futebol, realizada entre os meses de 
outubro a dezembro, com 20 equipes por categoria. 
A grande final ocorreu no último dia 20, no Complexo 
Esportivo do Jardim Ingá, contra o Santos DF, que levou 
a melhor por 2x1. O Iate teve o atleta Ryan Pablo como 
artilheiro da copinha com 20 gols. 

Realizado no período de 13 e 19 
de dezembro na cidade Goiana de Caldas 
Novas, o time categoria Sub 8 do Iate Clube 
de Brasília participou da 2ª edição do Caldas 
Cup, considerado um dos maiores torneios 
infantis de fut 7 society do interior goiano. 
Na emocionante partida final, os pequenos 
atletas do Iate Clube venceram o BSC/
Uberlândia por 3x1 e sagraram-se campeões 
da competição.

Copa Brasília de Futebol

Caldas Cup

ESPORTES COLETIVOS
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T O R N E I O  D E  F U T E V Ô L E I
AG I TO U  O  I AT E  E M  D E Z E M B R O

BSB Cup

O futevôlei do Iate Clube de 
Brasília continua superando expectativas 
e crescendo a cada dia em quantidade 
e qualidade. Muito aguardado pelos 
praticantes da modalidade, em dezembro, 
foi realizado o Torneio Interno de Futevôlei 
2020. O evento contou a participação de 
80 atletas divididos em três categorias 
(iniciante, intermediário e principal), que 
deram um verdadeiro show de habilidade 
nas quadras da orla. 

O campeonato foi organizado pelo 
Diretor de Esportes Coletivos e vice-
Diretor de Futevôlei, Luciano Ponte, 
contou com a presença do Comodoro 
Flávio Pimentel e da Vice-comodoro, 
Cecília Moço. Importante acrescentar que 
foram seguidos todos os protocolos de 
segurança estabelecidos pelo Clube.

ESPORTES COLETIVOS
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A C A D E M I A  D O  I A T E
E S TÁ P R E PA R A DA PA R A R EC E B E R  O S  A S S O C I A D O S

ESPAÇO SAÚDE

Espaço segue todos os 
protocolos e as medidas 
para se adequar às 
novas regras sanitárias 
devido à proliferação 
do coronavírus

P Preocupado com a saúde e o bem-estar de seus 
associados, o Iate Clube adaptou sua Academia a todas as 
normas e os protocolos recomendados pelo GDF e pela 
Organização Mundial da Saúde de saúde para torná-la apta 
à prática de exercícios físicos. Alinhada à uma alimentação 
saudável, o esporte é uma verdadeira válvula de escape para 
manter a saúde em dia, principalmente em momentos tão 
conturbados como os meses que se seguiram de março de 
2020 até então.

A Diretora do Espaço Saúde, Cecília Moço, reforça que 
a segurança e a saúde dos Sócios estão em primeiro lugar nas 
prioridades do Clube: “Estamos preparados para receber os 
alunos para treinos individuais e em aulas coletivas. Todos os 
funcionários e empregados estão orientados a seguir as normas 
sanitárias para evitar o contato social e evitar a contaminação 
pelo coronavírus”.

Esporte como aliado – O Iate Clube optou por investir 
no funcionamento da Academia tendo em vista os inúmeros 
benefícios que o esporte e os exercícios trazem para a saúde. 
Melhor postura corporal, respiração, maior qualidade de vida 
e ânimo para realização de tarefas são apenas algumas das 
benesses que são adquiridas. “A prática de atividade física é de 
grande importância para a manutenção da saúde e bem-estar”, 
ressalta o Diretor Técnico da Academia, Martim Bottaro.
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Diversos alunos já voltaram a frequentar a 
Academia. Para eles, o retorno aos treinos trouxe 
uma melhora não só na parte física, mas também 
no humor: eles se sentem felizes e animados.  
Os Sócios se mostraram impressionados com a 
limpeza e os cuidados que podem ser vistos no 
Espaço de Saúde. Para Said Selmy, de 72 anos e 
frequentador assíduo da Academia, a experiência 
é mais do que positiva. “O fato de a Academia ter 
uma ventilação natural muito eficiente também 
torna o ambiente arejado e nos dá ainda mais 
segurança para o treino”, conta.

Todos se mostraram impressionados com a 
padronização da limpeza e higienização do local.  
A aluna Bernadette Coimbra, de 65 anos, aponta 
que é perceptível o número maior de funcionários 
dedicados à limpeza dos equipamentos, tornando 
o ambiente ainda mais seguro. Já João Felipe 
Maione, de 32 anos, afirmou que se sente 
totalmente seguro para treinar na Academia do 
Iate. “Inclusive, estou recomendando o retorno 
aos amigos, que ainda têm receio de malhar fora de 
casa, já que aqui [a Academia] está muito seguro e 
preparada para receber as pessoas”, conta. 

Cecília Moço convida os alunos a irem à 
Academia para uma aula experimental e, assim, 
conhecerem os procedimentos de limpeza e 
higienização que estão sendo adotados. “Estamos 
trabalhando para oferecer a todos um ambiente 
seguro e agradável, para que os Associados voltem a 
se exercitar e a cuidar de sua saúde. Lembro, ainda, 
que a Academia oferece várias modalidades de aulas 
coletivas, além de todos os outros serviços que são 
disponibilizados e conhecidos pelos alunos”, finaliza.

ESPAÇO SAÚDE
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Com o intuito de proporcionar mais conforto 
aos Associados, a Diretoria do Espaço Saúde instalou, 
no no final do ano passado, uma caldeira elétrica 
geradora de vapor de última geração para atender os 
frequentadores da sauna. Trata-se do melhor e mais 
moderno equipamento do mercado. “O processo de 
modernização dos equipamentos se deu em razão das 
constantes demandas por manutenção que o antigo 
equipamento apresentava”, explicou a Diretora do 
Espaço Saúde, Cecília Moço. Também foi refeita a 
pintura das paredes, a revitalização dos jardins internos 
e a substituição da iluminação do ambiente. 

S A U N A  R E C E B E  R E P A R O S
E MODERNA CALDEIRA ELÉTRICA

Além do novo equipamento, obras foram 
realizadas no local 

ESPAÇO SAÚDE
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D I A  D A S  C R I A N Ç A S

A Família Iatista pôde comemorar o Dia das 
Crianças, celebrado em 12 de outubro, com toda segurança 
e capricho nas dependências do Clube. Em virtude da 
pandemia provocada pela Covid-19, a festa de 2020 não 
contou com a estrutura já tradicional proporcionada pelo 
Iate como nos anos anteriores, que trazia brinquedos 
infláveis e aquáticos. A data, porém, não passou em branco 
e a Diretoria Social e o CIATE prepararam várias ações 
para animar a data dos pequenos.

Logo na chegada ao Clube, as crianças eram 
recebidas com kits contendo bolha de sabão e um 
frasco de álcool gel, entregues pelos personagens da 
Companhia de Animação Sol e Lua, contratados para 
animar o dia. Pouco antes do almoço, as crianças foram 
presenteadas com um novo kit, desta vez recheado 
de guloseimas. As sacolinhas foram entregues em 
diversos pontos do Clube como a orla, o Iate TV e o 
parquinho. Para fechar o dia, diversos picolés foram 
distribuídos gratuitamente. Segundo os realizadores, 
aproximadamente 270 crianças foram contempladas 
com as ações

SOCIAL E CIATE
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Nem mesmo a pandemia provocada pelo 
coronavírus poderia estragar a data mais mágica do 
ano. Com toda segurança e seguindo rigorosamente 
as medidas sanitárias, o Iate Clube realizou uma 
belíssima edição do Natal das Crianças, preparado 
pela Diretoria Social e pelo CIATE.

A chuva não desanimou os Sócios que, 
assim que chegavam ao Clube com suas famílias, 
eram recebidos pelos personagens “White”, que 
entregavam um kit especial contendo bolhas de 
sabão e um frasquinho de álcool em gel para os 
pequenos. E o Papai Noel, a figura mais esperada 
por todos, também apareceu e garantiu momentos 
felizes e recheados de muitas fotos. Os animadores 
da Companhia de Animação Sol e Lua trouxeram 
muita diversão, com música e dança. 

C R I A N Ç A S  A P R O V E I T A R A M
A FESTA DE NATAL ORGANIZADA PARA ELAS

SOCIAL E CIATE
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Não foram só os pequenos que 
aproveitaram o evento. Os papais e mamães 
também se mostraram encantados com o 
Natal das Crianças. Cíntia Maia, Sócia do Iate e 
frequentadora do Clube desde criança, conta ter 
ficado maravilhada com a segurança e a estrutura 
do evento. “Além de lindo, o Natal das Crianças 
foi muito seguro, pois o tempo todo ouvíamos 
os animadores pedindo para que as pessoas 
mantivessem o distanciamento e utilizassem o 
álcool em gel. Pensaram até na integridade do 
Papai Noel, mantendo-o um pouco afastado das 
crianças na hora da foto”, elogiou.

Todos os anos, Cíntia faz questão de trazer 
as filhas Isabele, Bárbara e Bianca. “Sempre 
frequentei as festas do Iate e mantenho esta 
tradição com as minhas filhas, pois sei que são 
eventos maravilhosos para as crianças. E hoje 
não foi diferente”, reforçou.

SOCIAL E CIATE
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S Ó C I O S  F U N D A D O R E S
SÃO HOMENAGEADOS

Em 2020, o Iate Clube de Brasília celebrou uma grande conquista: 60 anos de atuação e 
história. E para marcar esta data tão importante, a Diretoria rendeu uma justa homenagem aos 
três Fundadores, que vêm se dedicando por seis décadas ao Clube. Álvaro Alberto Sampaio, 
Carlos Murilo Felício e Léo Sebastião David receberam uma placa comemorativa, entregue 
no evento Mérito Iate 2020, em reconhecimento ao empenho e ao apoio, fundamentais para a 
consolidação do Iate como um dos melhores clubes socioesportivos do país.

SOCIAL
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I A T E
M É R I T O

Em novembro, foi realizada mais uma 
edição do consagrado Mérito Iate. Na ocasião,  
30 Sócios (Fundador, Patrimonial Proprietário ou 
Patrimonial Especial), que completaram 50 anos 
de vínculo ininterrupto com o Clube, receberam 
o Mérito Ouro. Já o Mérito Rubi consagrou os 
52 Sócios (Patrimonial Proprietário ou Sócio 
Patrimonial Especial) que alcançaram 40 anos de 
vinculação ininterrupta com o Iate.

Dois Iatistas receberam, ainda, o diploma 
de Benemérito: Mauro Diniz Brumana e Francisco 
Zenor Teixeira. Outros quatro também foram 
escolhidos para serem agraciados com o Mérito 
Iate, em homenagem aos relevantes serviços 
prestados à Instituição: Carlos Alberto Santiago, 
Fábio Gondim Pereira da Costa, João Alfredo 
Uchôa e Sílvio Selmo Sartini. 

A cerimônia, conduzida pelo Ex-comodoro 
Rudi Finger e pelo Ex-presidente do Conselho 
Deliberativo, Oscar Lossio, foi prestigiada pela 
Comodoria eleita, composta pelo Comodoro 
Flávio Pimentel; pelo 1º Vice-comodoro, Maurílio 
Santinello; e pela 2ª Vice-comodoro, Cecília Moço.

2020
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A sala de visitas da nova metrópole, título dado 
pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek e patrono 
do Iate Clube de Brasília, completou 60 anos em 
abril. Um Clube que representa muito mais do que o 
lazer e o esporte para seus Sócios; significa também 
um importante local de convívio agradável entre 
familiares e amigos. 

Uma grande festa foi idealizada para 
comemorar os 60 anos do Iate, mas, como o Clube 
estava fechado, o sonho foi adiado. Contudo, este 
marco não poderia passar em branco e, por isso, 
em novembro de 2020 foi lançado o livro “60 Anos 
do Iate Clube de Brasília – Um Sonho Realizado”, o 
qual representa uma justa homenagem ao espírito 
empreendedor de seus Fundadores e Associados 
pioneiros, que transformaram um pedaço do cerrado 
da capital federal, às margens do Lago Paranoá, nesta 
grande Instituição que é hoje. 

Ao todo, 186 páginas contam histórias e 
lembranças que permanecem vivas na memória de 
muitos que participaram desta crescente trajetória 
de lazer, esportes e conquistas. Fatos vivenciados 
por quem ajudou a construir, como disse o patrono 
Juscelino Kubitschek, “... o núcleo mais imponente 
e consagrado de quantos ornamentam a sociedade 
de Brasília”. 

6 0  A N O S  D O  I A T E  C L U B E
LIVRO HOMENAGEIA OS

CULTURAL

Publicação, que 
retrata a história de 

um dos clubes mais 
icônicos de Brasília, 
está disponível para 

os Sócios
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CULTURAL

Em dezembro, os colaboradores da 
Diretoria Cultural realizaram uma ação de 
entrega no Espaço Poliesportivo Sul, no 
Complexo de Tênis, na área da náutica, no 
espaço do squash e em toda a orla do Iate 
Clube. Segundo a Vice-diretora Cultural, Sílvia 
Frabetti, a ação de entrega do livro histórico 
dos 60 anos do Iate foi sucesso total. “Por 
onde passei, só ouvi elogios dos Associados, 
exaltando a qualidade e a excelência deste livro 
institucional. Ficaram ainda maravilhados com 
a surpresa feita pelo Iate Clube em presentear 
gratuitamente a cada Sócio Iatista com um 
exemplar”, comentou Sílvia. 

Os exemplares do livro continuam 
sendo entregues aos Associados Titulares 
gratuitamente no Iate TV e na Academia. Livros 
extras poderão ser adquiridos por R$ 40, a 
unidade, diretamente na Tesouraria (a entrega 
dar-se-á somente com o comprovante de 
pagamento).
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O livro “Trilha do Jaguar: na Alvorada de Brasília” mostra a aventura de dois jovens, 
Mercedes e seu marido Hugo Maschwitz, que aos 18 e 21 anos, respectivamente, deixaram 
seu país, onde tinham o apoio de suas famílias e viviam muito bem financeiramente, para 
chegar a Brasília e começar do nada. Ao todo, foram 48 dias de viagem de carro rumo à 
capital acompanhados de um pastor alemão.

A publicação possui uma linguagem leve e bem humorada, com 250 páginas divididas 
em 30 capítulos, e é recheado de fotos da coleção particular da autora, imagens únicas da 
época da construção de Brasília. 

No livro, o leitor encontra também as histórias de outros pioneiros, as dificuldades 
que passaram, a solidariedade que se sobressaía em momentos de dificuldade e documentos 
inéditos da época da construção da cidade. O livro foi lançado em 2018 e tem rodado o 
mundo em grandes eventos literários como a Feira do Livro de Gotemburgo, realizada no 
mesmo ano, e a Feira Internacional do Livro de Buenos Aires.

A narrativa transcrita a seguir foi extraída do livro autoral da Sócia Iatista Mercedes 
Urquiza, publicado pela Editora Senac-DF, e representa sua declaração de amor pela cidade 
que abraçou para sempre.

A argentina deixou Buenos Aires em 1957 para tentar a 
vida aqui. Em sua trajetória, abraçou o sonho coletivo de 
construir a nova capital do Brasil

CULTURAL

“Em novembro de 1957, recém-casada, 
enfrentei um desafio que começou com uma 
lendária viagem de jipe, desde Buenos Aires 
até o local onde tinha início a construção 
de Brasília. Chegando aqui, após 48 dias de 
viagem, encontramos cinco mil candangos à 
espera de novos companheiros de luta.

Eles vinham movidos pela vontade de 
trabalhar e progredir na vida. Nós, também. 
Mas, acima de tudo, pelo orgulho de construir 
a nova capital do Brasil sob a liderança 
de Juscelino Kubitschek, carinhosamente 
apelidado de “presidente bossa nova”.

Todos se davam as mãos para enfrentar 
essa luta com garra, fé e otimismo. Era muito.

Embora nosso início tenha se dado 
num barraco de madeira sem água, luz, 
nem telefone, devo dizer que as agruras 
dos primeiros dias foram amenizadas por 
recompensas que não têm preço…
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◊ assisti às primeiras chuvas que caíram 
sobre a terra vermelha que abrigaria a futura capital;

◊ andei de jipe dentro do que iria ser o atual 
Lago Paranoá;

◊ conheci o real significado da palavra 
solidariedade ao abraçar o sonho coletivo junto 
com aqueles que depositaram sua coragem e 
esperança em cada tijolo da nova capital;

◊ participei de serestas à luz de velas 
no ermo do cerrado, quando todos cantavam 
embalados pelo mesmo sentimento;

◊ pisei nas primeiras ruas abertas na 
futura capital; 

◊ vi desabrochar os primeiros ipês 
amarelos na avenida W3, recém-rasgada pela fúria 
dos tratores, mensageiros do progresso;

◊ e convivi com personagens inesquecíveis 
que mudaram para sempre minha maneira de ver 
o mundo. 

Serviço:

O livro A Trilha do Jaguar: na 
Alvorada de Brasília pode ser adquirido na 
Livraria Senac, localizada no térreo do SIA 
Centro Empresarial (SIA Trecho 3, lotes 
625/695, bloco C, térreo), ou pelo site da 
Editora & Livraria Senac-DF (http://bit.ly/
trilhadojaguar)

Mas, acima de tudo, presenteei a cidade com 
minhas duas lindas candanguinhas, Mercedes e Gabriela 
que, junto com Brasília, justificam toda a luta enfrentada.

Um dos pontos altos vividos aqui, por exemplo, foi 
o da inauguração de Brasília em 21 de abril de 1960, que 
me fez tremer de emoção da cabeça aos pés.

Viver aqui é um privilégio, adoro os espaços 
abertos de nossa cidade, a possibilidade de ver o céu de 
qualquer ângulo, sem falar no belíssimo pôr do sol à beira 
do Lago Paranoá. 

O futuro de Brasília será continuar como 
referência em qualidade de vida, mundo afora. Tenho 
muito orgulho disso. Cada vez mais, Brasília representa 
a terra prometida mencionada nas profecias.”
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A P R E N D I Z A D O ,  Q U A L I D A D E  D E 
V I D A  E  S O L I D A R I E D A D E 

EMIATE

Mesmo durante os meses em que o Clube 
ficou fechado ou até mesmo na reabertura, 
posto que as atividades presenciais do EMIATE 
não foram retomadas, os alunos dos cursos de 
pintura, violão e violino continuaram suas aulas 
normalmente, mas a distância. 

Para Eliete de Pinho Araujo, presidente 
do EMIATE, a manutenção das aulas, ainda que 
remotamente, foi fundamental para a evolução dos 
alunos. “Recebemos inúmeras solicitações para 
continuar com as atividades, afinal, os encontros 
representam um momento de distração para 
muitos, especialmente no período que tínhamos 
muitas incertezas sobre tudo o que envolvia a 
pandemia”, relembra a Presidente. 

Em outubro, o EMIATE realizou o primeiro 
evento presencial ao longo de todo o ano de 
2020: a Oficina de Arte, uma junção do Outubro 
Rosa com o Halloween. Este evento foi um 
marco para o EMIATE, devido à participação da 
Família Iatista – filhos, pais e avôs aproveitaram o 
momento para pôr a mão na tinta e fazer divertidas 
abóboras. Estiveram presentes ainda o Comodoro 
Flávio Pimentel, vários membros da Diretoria 
e da Comissão do Encontro Master, além  de 
professores, alunos e o atleta de salto ornamental 
César Castro.
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Mesmo durante 
a pandemia, as 
atividades do 
EMIATE não pararam 
e os laços de 
solidariedade foram 
reforçados. 

No dia 11 de dezembro, cerca de 
50 pessoas estiveram no Salão Social para 
participar da confraternização de encerramento 
das atividades de 2020. Durante o encontro, 
houve sorteio de brindes e as alunas dos cursos 
de pintura e mosaico trouxeram algumas peças 
feitas durante a pandemia para a exposição.

Amor ao próximo - Durante todo o ano, 
o EMIATE promoveu várias campanhas de 
solidariedade e assim pôde assistir instituições 
como a Catadores Ambientalistas da Estrutural, 
a Creche Criança Cidadã do Varjão, o Lar dos 
Velhinhos Francisco de Assis, a Casa La Ampare, 
o Lar dos Velhinhos São Vicente e a Creche 
Ponta da Serra.

Ao final do ano, foram entregues as 
doações da Campanha do Natal Solidário, 
oportunidade em que as casas assistenciais 
Creche Monte Moriá e Fraternidade Assistencial 
Lucas Evangelista Colônia dos Aidéticos (FALE) 
receberam doações de roupas, brinquedos, 
livros, utensílios para o lar e roupas de cama. 
À instituição Pequenas Missionarias de Maria 
Rosa Mística foram doadas roupas. 

EMIATE
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O trabalho da Diretoria Administrativa e de 
Recursos Humanos (DARH), área responsável pelo 
gerenciamento dos concessionários, foi intensificadao 
durante o ano de 2020 e início de 2021 para seguir 
o rigoroso e obrigatório protocolo de segurança 
desenvolvido pela Vigilância Sanitária para todos os 
estabelecimentos comerciais do ramo alimentício 
durante o período da pandemia da Covid-19 no DF.

As orientações da Nota Técnica nº 51/2020, 
expedida pela Gerência de Alimentos da Vigilância 
Sanitária, detalham o protocolo seguro para 
manipulação de alimentos, regras de higienização de 
funcionários e de toda a estrutura física dos locais, além 
de recomendações sobre como gerir o funcionamento de 
forma segura e evitar a contaminação pelo coronavírus.

Ainda, a DARH realizou rodadas de capacitação 
quanto às Normas Sanitárias e Boas Práticas no 
Manuseio e Preparo de Alimentos com os funcionários 
dos concessionários. O objetivo visou ir além de efetuar 
rigorosa fiscalização, realizada pela nutricionista do 
Iate, e sim aferir a real aplicação do que foi instruído aos 
participantes, objetivando a prestação de serviços com 
elevado padrão de qualidade aos Associados.

Entre as atividades desenvolvidas para zelar pela 
saúde dos Sócios estão a fiscalização das instalações, 
a inspeção nutricional da manipulação dos alimentos 
e a fiscalização das regularidades fiscal, trabalhista e 
previdenciária das empresas concessionárias. 

A diretora da DARH, Luciane Zanella, explica 
que toda a Diretoria está com atenção redobrada para 
garantir a segurança alimentar de todos. “Adotamos 
novos procedimentos com os concessionários, em 
consonância com o protocolo do Iate e com a NT da 
Vigilância Sanitária, para evitar a disseminação do 
vírus dentro do Clube. Além disso, estamos sempre 
orientando a todos sobre a importância da higienização 
das mãos e demais cuidados que são necessários para a 
prevenção da doença durante o preparo dos alimentos”. 

C U I D A D O S  P A R A  P R E V E N I R
CONCESSIONÁRIOS

Restaurantes, barbearia e salão de 
beleza do Iate Clube foram reabertos 
seguindo todos os protocolos de 
segurança e higienização e seguem 
assim até hoje

TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS SÃO REDOBRADOS
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M A I S  O P Ç Õ E S  P A R A  O S 
A S S O C I A D O S

CONCESSIONÁRIOS

Em dezembro, aconteceu a grande inauguração do restaurante Vento em Popa (no local do 
antigo Caravelas), comandado pelo concessionário Alex Churrasco.

Feijoada, grelhados e saladas compõem o cardápio de sábado. Aos domingos, os Sócios 
poderão desfrutar de um caprichado churrasco com buffet completo e saladas. Durante a 
semana, será oferecido variado self-service.

O restaurante funciona de terça a sexta-feira, das 11h30 às 14h; e, aos sábados, domingos 
e feriados, das 11h30 às 15h.

As atividades do Quiosque localizado próximo à Piscina do Feijão também foram retomadas 
pelo concessionário Fábio. Além do atendimento direto no balcão, os Sócios também podem 
fazer seus pedidos aos garçons espalhados por todo o gramado próximo às piscinas.

O Quiosque abre aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h, servindo variados 
petiscos e refeições, além de cervejas, drinks, sucos e refrigerantes.
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Em janeiro, o Bar do Tênis reabriu sob a 
administração do concessionário Damázio. Seguindo 
a tradição, no almoço é oferecido prato executivo 
com opções de carne ou frango, acompanhado de 
arroz, feijão, ovos, saladas e batata frita. Parmegianas, 
picanha, sobrecoxa e outros pratos complementam o 
cardápio de almoço.

O restaurante também oferece café da manhã 
aos sábados, domingos e feriados e, durante a semana, 
os Sócios podem saborear variados petiscos como 
porções de coxinha e de pastel, iscas de filé acebolado, 
carne de sol, batata frita, entre outros. Cerveja e chope 
gelados, sucos, refrigerantes, café expresso e drinques, 
incluindo a tradicional caipirinha, também estão 
disponíveis no local.

Confiram os horários de funcionamento: terça e 
quinta-feira, das 9h às 15h e das 17h30 às 22h; quartas 
e sextas-feiras, das 9h às 15h e das 17h30 às 20h; 
e, aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h, 
ininterruptamente.

B A R  D O  T Ê N I S

CONCESSIONÁRIOS

DAMÁZIO ASSUME OPERAÇÕES DO
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A 

I M P O S T O  D E  R E N D A  2 0 2 1
FINANÇAS

Além dos gastos pontuais do início de todo 
ano – IPTU, IPVA, matrículas e materiais escolares 
–, o brasileiro também tem outro dever de casa 
obrigatório: declarar o Imposto de Renda. O prazo 
para fazer a declaração, referente ao ano-base de 
2020, vai do dia 1º de março a 30 de abril, segundo a 
Receita Federal. 

As restituições começam a ser pagas em maio, 
a saber: 1º lote - 31 de maio, 2º lote - 30 de junho; 
3º lote - 30 de julho; 4º lote - 31 de agosto; e 5º lote: 
30 de setembro. Terão prioridade no recebimento os 
idosos, as pessoas com deficiência, os portadores de 
doenças graves e os professores.

O Sócio, contador e assessor tributário, 
Alexandre Siqueira, comenta que, com organização, 
é possível fazer a declaração com calma, sem cair nas 
amarras da malha fria. Contabilista, ele atua na área 
há mais de 20 anos e mantém escritório próprio, 
localizado no Centro Empresarial Brasil 21, onde 
atende pequenas e médias empresas. Em entrevista, 
ele tira as principais dúvidas para a Família Iatista 
driblar bonito a obrigação com o Leão.

O contador e assessor tributário 
Alexandre Siqueira dá dicas para 

se preparar e enfrentar o Leão 
com tranquilidade



85

É importante que as pessoas comecem a 
organizar documentos como despesas médicas, 
despesas com educação, tratamento dentário, 
compra ou venda de veículos e imóveis, extrato 
de movimentação financeira para fins de Imposto 
de Renda, extrato de financiamento de imóveis e 
veículos, além do Informe de Rendimento que é 
entregue pelas empresas ou pela administração 
pública em fevereiro.

Devido à situação atípica no ano de 2020, por 
consequência da Covid-19, o prazo de entrega foi 
estendido até junho do ano passado. Mas, mesmo 
com o adiamento, ainda assim houve um número 
considerável de contribuintes que deixaram para 
fazer de última hora a entrega da documentação. 
Foram dias de muita correria, por isso, reforço a 
necessidade das pessoas se organizarem para fazer 
a entrega com calma e dentro do prazo.

Os contribuintes deixam para reunir a 
documentação praticamente nos últimos dias 
do prazo de entrega. Proponho aos amigos (as) 
Iatistas que estão na obrigatoriedade de declarar 
o Imposto de Renda que comecem a separar 
agora a documentação. Principalmente aqueles 
que estão com viagens agendadas neste período 
de março e abril. 

Quais são as informações que precisam 
ser separadas para a declaração?

De que maneira a pandemia provocada 
pelo coronavírus afetou a declaração do 
Imposto de Renda?

Em geral, o brasileiro tem se organi-
zado melhor para fazer a entrega da 
declaração no prazo?

Não são tantas assim, mas o fato é que, 
desde 2019, é necessário informar o CPF de 
todos os dependentes, independente da idade. 
Por outro lado, não é preciso ter a Guia da 
Previdência Social em mãos e cópia da carteira 
de trabalho de funcionários domésticos, já que a 
Receita não permite mais a dedução dos valores 
gastos com o INSS desses profissionais.

Eu disponibilizo, gratuitamente, uma 
listagem dos principais documentos necessários 
para elaborar uma declaração. Basta me solicitar 
pelo WhatsApp (61) 9 8282-8605. Além disso, no 
meu perfil do Instagram (@alexandre.tributario) 
faço postagens diárias com dicas específicas sobre 
o tema. 

Temos novidades para as declarações 
deste ano?

Para finalizar, como os Associados podem 
entrar em contato com o senhor para es-
clarecer dúvidas?

Essa é uma situação muito comum. A 
pessoa viaja e, quando volta, em muitos casos, 
já está no prazo final para declarar. Bate aquele 
velho desespero para reunir os documentos. 
Organizando desde já a documentação é possível 
fazer a declaração logo nas primeiras semanas que 
se inicia a obrigatoriedade da entrega. Em alguns 
casos, essa entrega em tempo hábil é vantajosa, 
considerando aqueles que têm valores a restituir 
que serão os primeiros a receber. Ou seja, logo nos 
primeiros lotes. 

No caso de viagem agendada, como o con-
tribuinte deve proceder?

FINANÇAS
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J E J U M  I N T E R M I T E N T E
NUTRIÇÃO

O jejum intermitente (JI) é um dos protocolos 
alimentares que mais geram dúvidas, sobretudo por se 
tratar de uma estratégia alimentar que pode ser usada 
para diversos fins. O emagrecimento, em geral, não 
deixa de ser o objetivo principal.

Segundo a nutricionista Thaiz Brito, ele se 
caracteriza como uma intervenção nutricional que 
diminui a frequência alimentar, gerando, assim, um 
saldo calórico negativo ao final do dia (ao menos é o 
que se espera).

Apesar de muitas pesquisas acadêmicas 
apontarem possíveis benefícios dessa prática na 
saúde humana, um estudo recente chamou atenção 
por comparar o jejum intermitente com uma 
simples restrição calórica (RC). Os achados foram 
surpreendentes.

Publicado no Brazilian Journal of Health, ele 
revelou que não existe vantagem nesse tipo de jejum 
em relação à restrição calórica, no que diz respeito à 
perda de peso total e de gordura corporal.

OU RESTRIÇÃO CALÓRICA?

Estudo recente deu 
respostas esclarecedoras 
sobre essa questão

Outra conclusão importante: ambos melhoraram, de maneiras semelhantes, 
os níveis de biomarcadores de autofagia modulada, que tem papel importante na 
prevenção de doenças crônico-degenerativas no tecido muscular esquelético, 
fígado, coração, rim, sistema nervoso e pâncreas.

“Fora isso, não houve diferença significativa de JI para restrição calórica quanto 
à perda de peso, composição corporal, circunferência abdominal, sensibilidade à 
insulina e glicemia em jejum”, alerta a nutricionista.

Para Thaiz, considerando todas essas informações de marcadores avaliados, 
é possível concluir que “as estratégias de jejum intermitente e restrição calórica 
promovem benefícios semelhantes à saúde dos indivíduos”, explica.

Uma excelente notícia para aqueles que não conseguem se adaptar em 
passar horas fazendo privação alimentar. Em síntese, as evidências indicam que os 
benefícios do JI ocorrem, justamente, pela restrição calórica que ele promove.

(*) Thaiz Brito é nutricionista pós-graduanda em Nutrição Esportiva Clínica.
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A Odontologia  
que você merece!

- Odontopediatria (Bebês e gestantes,  
  crianças e adolescentes)
- Coleta de células tronco (Dentes de leite)
- Ortodontia
- Ortopedia Funcional dos Maxilares
- Restaurações Estéticas
- Clareamento dental
- Lentes de contato dental
- Correção de sorriso Gengival
- Cirurgias
- Implantes/ Próteses
- Endodontia
- Periodontia
- Urgências em Odontopediatria 24horas  
  (Traumatismos dentários)
- Protocolo ampliado de Biossegurança

61 33470583 

61 992198828

@cabiodontologia

www.cabiodontologia.com.br 

SGAS 915 - Setor de Grandes Áreas Sul. Conj. N.  
Advance Centro Clínico,  Sala 331 Asa Sul, Brasília-DF


