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EDITORIAL

Caros Associados,

O primeiro semestre de 2021 foi marcado pelo início de importantes 
projetos cujo foco foi - e ainda é - aprimorar a governança do Iate. O 
Conselho Diretor tem se dedicado a oferecer um Clube cada vez mais belo, 
organizado, moderno e funcional para a Família Iatista.

Em julho, com a sanção da Lei nº 6.888/21, que dispõe sobre a 
regularização fundiária de terrenos ocupados por clubes esportivos, 
templos religiosos e entidades sem fins lucrativos, encerramos uma 
etapa importante na história do Iate. Com o avanço desse processo, a 
administração poderá realizar melhorias na infraestrutura norte do Clube. 

Neste viés, diariamente, equipes se revezam na manutenção do Iate, 
realizando melhorias em todos os setores. Recentemente, concluímos uma 
demanda muito aguardada pelos Sócios: a recuperação dos alambrados de 
proteção dos campos de futebol do Iate. 

No tocante às obras, foram finalizadas: o elevador da Tribuna 
do Tênis, as reformas das churrasqueiras P9 e P10, o cercamento em 
alambrado das quadras de vôlei de praia, a instalação de pára-raios na 
náutica, o quiosque da área do futevôlei, os alambrados dos campos de 
futebol, entre outras. Mais recentemente, foi concluída a revitalização da 
Prainha dos Buritis, localizada próxima à área das churrasqueiras.
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Do ponto de vista da gestão, empreendemos 
esforços para readequar o orçamento sem comprometer 
os investimentos que o Clube necessita; e empregamos 
mais medidas internas de segurança contra a Covid-19, 
incluindo, neste aspecto, ações de solidariedade com as 
doações de alimentos ao Governo do Distrito Federal.

No ambiente tecnológico, mais melhorias: 
ampliação da rede de fibra óptica em todo o Clube; 
finalização do sistema de reconhecimento facial e o 
módulo de agendamento da Academia; contratação do 
sistema de assinatura eletrônica; adoção do Google 
Workspace; e conclusão de toda a estrutura de 
videoconferência para as reuniões internas, para as 
aulas on-line ou qualquer outra necessidade.

Uma empresa especializada já foi contratada 
para elaborar o plano de implementação da Lei Geral de 
Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) nos processos 
e fluxos do Clube, em consonância com o que determina 
a norma federal.

Outra organização será contratada para prestar 
serviços de consultoria em diagnóstico, análise, definição 
de indicadores de desempenho, revisão, mapeamento 
e otimização de processos, e seus respectivos fluxos, 
com vistas a melhorar e padronizar os processos e as 
atividades das áreas fim e meio do Iate, em benefício 
dos serviços oferecidos aos Associados.

Em cumprimento ao Estatuto, enviamos para 
análise e deliberação do Conselho Deliberativo os 
regulamentos do Emiate, do Ciate e das escolinhas 
esportivas; o Regimento Interno da Comissão de 
Licitação; e o Programa de Tecnologia da Informação e 
Inovação 2020/2023 (PTII).

Realizamos também investimentos em prol dos 
nossos funcionários, pois sabemos que uma equipe 
motivada favorece a melhoria do ambiente empresarial, 
o que gera aumento de produtividade. 

A primeira delas foi a entrega do Refeitório dos 
Funcionários, local onde os colaboradores podem 
realizar suas refeições com conforto. Outra ação foi a 
campanha de vacinação contra a gripe. Fizemos ainda 
o lançamento do programa de premiação “Tripulante 
de Mérito”, cujo objetivo é premiar, ao final do ano, os 
funcionários que mais se destacarem.

Também está em fase de conclusão a contratação 
de empresa para a prestação de serviços de consultoria 
em estratégia organizacional, com vistas à preparação e 
implantação de plano de cargos e salários e sistema de 
avaliação de desempenho dos empregados.

Institucionalmente, recebemos visitas em nosso 
Clube, oportunidades em que estreitamos laços 
importantes e articulamos estratégias de longo prazo. 
Em um processo de benchmarking, fomos ao Praia Clube 
de Uberlândia para, além de conhecer toda a estrutura 
disponibilizada aos seus sócios, trocar experiências e 
adquirir mais conhecimento na área de gestão esportiva 
e gastronomia, possibilitando cada vez mais melhorias 
ao Iate.

Em setembro, desenvolvemos ações internas 
em alusão ao mês do civismo no Distrito Federal, a 
começar pela 27ª Regata JK e a 6ª Semana de Vela JK 
do Iate Clube de Brasília. O apoio a iniciativas como 
estas reforçam que o Iate é um grande estimulador do 
turismo esportivo, por conta dos eventos que realiza ao 
longo do ano, os quais atraem atletas de todo o país. 

O Iate é um clube genuinamente social e 
esportivo. Ao longo de seis décadas, vários resultados 
expressivos foram conquistados tanto individual quanto 
coletivamente no Brasil e no exterior. Nesta edição, 
apresentamos as conquistas dos nossos atletas que, 
diariamente, se dedicam e levam o nome do Iate mundo 
afora, referenciando o viés socioesportivo do Clube. 

Estimamos que este semestre seja ainda mais 
produtivo. Com o avanço da imunização contra 
a Covid-19 da população do Distrito Federal, a 
possibilidade de um novo fechamento do Clube tem 
sido cada vez mais remota, o que nos leva a crer 
que, muito em breve, retomaremos todas as nossas 
atividades costumeiras, trazendo toda a Família Iatista 
de volta para o Iate.

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
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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
Marcello Katalinic Dutra

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 Araújo 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
Marcelo Verano Silva

Cultural
Silvia Cristina Sbardellini Frabetti

Clube de Corrida
Ana Paula Mantovani Siqueira

Vela
Alexandre Figueiredo  de Freitas

Escolas Náuticas 
Gustavo Raulino

Futebol
André Luís da Silva

Futevôlei
Luciano Ponte de Oliveira

Motonáutica 
Felipe Nóbrega Marques

Patinação Artística
Renata Bauer

Peteca
Vinícius Resende Teixeira

Squash
Clarissa Correa de Andrade Avila

Voleibol
Marcelino Vizeu Calvo

Social
Carlos Henrique Borges Graciano

Sinuca
Arnaldo de Oliveira Borges

Esportes Aquáticos
Ignez Maria David Bressan

Jogos de Cartas
João Lima Bastos

Tênis
Gilson Machado da Luz

Tecnologia e Inovação
Marcello Katalinic Dutra

Tênis de Mesa
Jaime Sampaio Bicalho

Judô
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, 

Apesar de a pandemia estar mais controlada e dos sinais de recuperação 
gradativa da atividade econômica em nosso país, muito em virtude do avanço da 
vacinação, o momento ainda requer cautela. O surgimento de novas variantes, 
altamente transmissíveis, nos obrigam a manter as medidas de prevenção contra a 
Covid-19, em especial nas dependências do Iate Clube.

Para que o Clube volte ao normal o mais breve possível e toda a comunidade 
Iatista esteja segura, o Conselho Deliberativo tem atuado de forma diligente para 
defender os interesses dos Associados, sempre respeitando as diretrizes sanitárias 
vigentes das autoridades públicas. Nesse sentido, aprovou, no fim de julho, 
regulamento para o uso obrigatório de máscara nas dependências do Clube, além 
de distanciamento mínimo de dois metros em ambientes onde há consumo de 
comidas e bebidas.

Ainda sob o escopo das medidas de segurança instituídas, após análise da 
Comissão Permanente da Área Social e aprovação do Conselho Deliberativo, os 
convites para não Associados voltaram a ser emitidos, mas com restrições. No caso 
dos frequentadores das churrasqueiras, por exemplo, a capacidade está limitada a 
50%, seguindo as normas internas protetivas. 

Na parte financeira, o Conselho Deliberativo aprovou a readequação da 
Proposta Orçamentária para 2021, encaminhada pelo Conselho Diretor. Alguns 
investimentos tiveram que ser postergados, enquanto outros serão mantidos por 
serem prioritários. Não se trata de privilegiar esse ou aquele setor, mas sim de uma 
renúncia necessária diante de um cenário econômico incerto. Até porque a boa 
saúde financeira do Clube inspira cuidados e parcimônia. 
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Em relação aos investimentos no Campus 
do Clube, importa destacar que a sanção da Lei nº 
6.888/21, em julho, representa um marco histórico 
para o Iate. A norma assinada pelo governador 
Ibaneis Rocha é uma reivindicação antiga e trata da 
regularização fundiária de terrenos ocupados por 
clubes esportivos, templos religiosos e entidades 
sem fins lucrativos. Com isso, há possibilidade de 
melhorias estruturais em algumas áreas, a exemplo 
da náutica, do lava-jato e da parte da manutenção de 
barcos e de infraestrutura.

Outra frente de trabalho que beneficia os 
Associados e seus dependentes é a que trata do 
Regulamento do Centro Infantojuvenil do Iate 
(Ciate), discutido por Comissão Especial. O parecer 
do grupo de trabalho foi aprovado na íntegra, sendo 
acrescentado ao texto emenda do presidente Edison 
Garcia, com a previsão de que o Conselho Diretor 
conceda desconto na mensalidade ao filho de 
colaborador, de acordo com a condição socio-familiar 
e com os parâmetros estabelecidos pela gestão.

Em junho, o pleno do Conselho Deliberativo 
analisou e aprovou os pareceres da Comissão 
de Governança, Inovação e Compliance (GIC) 
pertinentes ao Regimento Interno da Comissão de 
Licitação e ao Programa de Tecnologia da Informação 
e Inovação 2020/2023 (PTII). 

O documento tem por objetivo melhorar e 
padronizar os processos licitatórios do Clube e 
embasar os integrantes da Comissão de Licitação. 

Já o programa define eixos e projetos estruturantes de 
segurança lógica e física, como a migração do parque 
tecnológico para a nuvem; a desburocratização e a 
eficiência administrativa com assinaturas digitais de 
documentos; e a adequação à Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), que trarão a segurança jurídica e técnica 
da gestão de informações e processos do Clube.

Foi aprovada também a atualização do 
regulamento das escolas esportivas do Iate, conforme 
proposta de revisão enviada pelo Conselho Diretor. 
No âmbito da Comissão da Área Esportiva, foram 
propostos controle rigoroso da presença dos alunos; 
revisão da gratuidade nas escolas esportivas a partir de 
janeiro de 2022; e novos canais para comunicação com 
os Associados (telefone, WhatsApp e e-mail) para dar 
mais agilidade ao processo de inscrição, inclusive com 
relação à disponibilidade de vagas.

Nos próximos meses, seguiremos fazendo nosso 
trabalho baseado na transparência e dedicação, sempre 
atentos aos anseios e às necessidades do Quadro Social. 
Esperamos que em breve nosso Clube volte às suas 
atividades normais, sem restrições, junto de nossos 
familiares e amigos. Enquanto isso não é possível, 
reiteramos aos Associados, dependentes, funcionários, 
prestadores de serviços e convidados o respeito às 
medidas de prevenção contra a Covid-19. Saúde não é 
algo negociável e deve ser preservada por todos.  

Edison Garcia
Presidente do Conselho Deliberativo



10

C O N S E L H O  D E L I B E R A T I V O
G E S T Ã O  2 0 2 0 / 2 0 2 3

M E S A  D I R E T O R A C O N S E L H E I R O S  N A T O S

C O M I S S Ã O  F I S C A L

A S S E S S O R E S  D A P R E S I D Ê N C I A

F U N D A D O R E S

B E N E M É R I T O S

E X - P R E S I D E N T E S

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

C O N S E L H E I R O S  E F E T I V O S

S U P L E N T E S  D E  C O N S E L H E I R O
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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 Carlos 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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E M  P R O L  D O  I A T E
C O N S E L H O  D E L I B E R A T I V O  A P R O V O U  I M P O R T A N T E S  M A T É R I A S 

P A R A  O  D E S E N V O LV I M E N T O  D O  C L U B E

CONSELHO DELIBERATIVO

Ao final de março, em reunião virtual, o pleno do 
Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, as contas 
referentes ao exercício de 2020. No parecer da Comissão 
Fiscal, presidida pelo Conselheiro Jorge Eduardo Barreto 
Brasil e composta pelos Conselheiros Marcelo Katalinic 
Dutra e Luiz Issao Karia, foi realizada a análise detalhada do 
Relatório de Prestação de Contas referente ao ano de 2020, 
remetido pelo Conselho Diretor do Iate Clube de Brasília.

O documento menciona a pontualidade na entrega 
dos balancetes/demonstrativos contábeis, e o fato de que, 
em 2020, a Comissão Fiscal trabalhou de forma proativa 
junto à Administração do Clube, a fim de corrigir problemas 
ocorridos em anos anteriores. Para isso, efetuou diversos 
questionamentos ou recomendações ao Conselho Diretor, 
às quais foram atendidas ou justificadas pela Administração.

Além do controle mensal por parte da Comissão Fiscal, 
conforme determinação estatutária, as contas referentes 
ao ano de 2020, os balancetes mensais e as demonstrações 
contábeis que compreendem o Balanço Patrimonial foram 
auditadas pela empresa Auge Contadores, sem ressalvas 
em seu parecer.

O Presidente da Comissão Fiscal, Jorge Eduardo 
Barreto Brasil, ponderou que, a despeito das adversidades 
enfrentadas pelo Clube no ano passado, em razão da 
pandemia e do consequente fechamento do Iate, o 
resultado alcançado foi surpreendente.

“Em relação à situação econômica, apesar do 
déficit apresentado no período, não constatamos grandes 
problemas, tendo em vista que a maior parte do capital 
do Clube está imobilizado, refletindo pouca perda nesse 
sentido”, avaliou Brasil. 

Em sua fala, o Comodoro Flávio Pimentel elogiou o 
trabalho da Comissão e reforçou que há um empenho da 
gestão do Clube em avançar nos processos administrativos, 
financeiros, contábeis, entre outros. “Parte das sugestões 
apresentadas já estão sendo conduzidas pela Administração, 
como as contratações de uma empresa de consultoria para 
elaborar o plano de cargos e salários e outra para análise, 
mapeamento e implementação de melhorias e padronização 
dos processos e das atividades das áreas fim e meio do Iate. 
As demais serão avaliadas e receberão os encaminhamentos 
necessários”, frisou o Comodoro. 

O Presidente do Conselho Deliberativo, Edison 
Garcia, registrou a dedicação, a técnica e a serenidade 
dos membros da Comissão Fiscal ao analisarem cada 
detalhe das contas, bem como elogiou a atuação proativa 
do Conselho Diretor para que o Clube tenha um balanço 
transparente e com todos os registros dos lançamentos 
realizados ao longo do exercício. 

“Uma gestão transparente demonstra boa governança 
e é a chave para aumentar a confiança depositada pelos 
Sócios”, finalizou o Presidente Edison Garcia.
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C O N V Ê N I O  C O M  O  YAC H T 
C LU B  S A N TO  A M A R O  ( YC S A )

CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo aprovou a proposta de 
convênio entre o Yacht Club Santo Amaro (YCSA) e o Iate 
Clube de Brasília, apresentada pelo Conselho Diretor e 
analisada pela Comissão Esportiva.

O acordo firmado entre as partes segue, 
basicamente, os mesmos parâmetros dos estabelecidos 
por meio do Convênio Interclubes, o qual permite 
ao Iatista frequentar o YCSA, com todas as regalias 
reservadas aos sócios. 

Com 90 anos de história, o YCSA é reconhecido 
dentro e fora do país por sua estrutura náutica de 
ponta ao oferecer as melhores condições para o 
aprendizado e a prática da vela, bem como para sediar 
eventos nacionais e internacionais.

G OV E R N A N Ç A E  I N OVAÇ ÃO
Em junho, a Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo tratou de assuntos estratégicos relacionados 
à administração do Iate Clube, os quais afetam, 
diretamente, o dia a dia dos Sócios. 

Durante a reunião, o pleno do Conselho Deliberativo 
analisou e aprovou, por unanimidade, os Pareceres da 
Comissão de Governança, Inovação e Compliance (GIC), 
referentes às seguintes matérias propostas pelo Conselho 
Diretor: o Regimento Interno da Comissão de Licitação; 
e o Programa de Tecnologia da Informação e Inovação 
2020/2023 (PTII).

Segundo o Conselheiro Edward Borba, presidente 
da Comissão GIC, o Regimento visa suprir uma lacuna, 

identificada pela atual gestão, acerca dos procedimentos 
de aquisição adotados pelo Clube. Em suma, busca 
organizar a governança; melhorar e padronizar os 
processos internos; e tornar perene e permanente as 
ações relacionadas aos certames licitatórios.

No parecer, a Comissão elogiou o trabalho 
desenvolvido e fez observações pontuais na redação. 
Contudo, ponderou que o Iate precisa investir na 
modernização de seu processo, dando mais autonomia 
de alçadas de autorizações aos gestores para compras 
corriqueiras. “A Comissão fez um benchmarking de 
estratégias de aquisição adotadas por clubes de expressão 
nacional e confirmou que o Iate precisa investir na 
modernização de seu processo”, afirmou Borba. 

Oportunamente, o Comodoro Flávio Pimentel 
comentou que alguns passos já foram dados neste 
sentido, como a fase finalística da implementação de 
assinaturas digitais; o desenvolvimento do aplicativo do 
Clube; e a contratação de uma empresa para criação do 
chatbot do Iate. 

Acerca do PTII, foi explicado aos presentes que 
o programa define eixos e projetos estruturantes de 
segurança lógica e física, como a migração do parque 
tecnológico para a nuvem; a desburocratização e a 
eficiência administrativa com assinaturas digitais de 
documentos; e a adequação à Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), que trarão a segurança jurídica e técnica 
da gestão de informações e processos do Clube. 

Entretanto, considerando que o PTII submetido 
ao Conselho Deliberativo não tinha previsão de custo, 
o colegiado aprovou recomendação da comissão de 
que, em 45 dias, a Comodoria apresente um orçamento 
para as propostas de investimento em TI e o respectivo 
cronograma de execução. Sabe-se que investimentos 
em tecnologia demandam vultosos montantes e se 
faz necessário um orçamento consistente para os 
próximos exercícios.
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CONSELHO DELIBERATIVO

Após análises e discussões entre os membros, o 
plano foi aprovado por unanimidade, com as seguintes 
ressalvas: acréscimo dos respectivos orçamentos e 
fontes de recursos para os projetos elencados; e criação 
de um cronograma de planejamento que contemple o 
período integral da gestão, refletindo a capacidade de 
investimentos nos projetos em cada exercício e com os 
aportes necessários. 

Outro item da pauta gerou um debate enriquecedor 
entre o pleno: a atualização do regulamento das escolas 
esportivas do Iate, conforme proposta de revisão enviada 
pelo Conselho Diretor. De acordo com o Conselheiro 
Edward Cattete, presidente da Comissão da Área 
Esportiva, os membros se debruçaram na proposta a fim 
de apresentar soluções para alguns problemas crônicos, 
como o alto índice de absenteísmo e as filas de espera, 
em especial nas escolas de natação, judô, patinação, tênis 
e beach tennis.

“O custo das escolas esportivas representa um 
significativo percentual no orçamento do Clube, sendo 
a gratuidade atual coberta pela taxa de contribuição 
mensal paga por todo o Quadro Social. Essa realidade 
e as novas despesas decorrentes do aumento da 
capacidade das escolas foram consideradas pela 
Comissão”, apresentou Cattete.

Neste sentido, a Comissão propôs maior rigor no 
controle da presença dos alunos e a revisão da gratuidade 
nas escolas esportivas a partir de janeiro de 2022, 
passando a ser onerosa a inscrição dos alunos nas escolas.

Após ampla discussão entre os Conselheiros, foram 
aprovadas, pela maioria do pleno, alterações na redação 
do regulamento e acatada a emenda de plenário que 
prevê a gratuidade na primeira escola e onerosa a partir 
da segunda. Os valores serão definidos pelo Conselho 
Diretor e apresentados na peça orçamentária para 2022.

“Foi uma reunião produtiva, com a discussão de 
temas que trarão dinamismo e modernidade para o 
Clube. Além disso, tratamos a questão do regulamento 
das escolinhas esportivas, tema que suscita debates há 
alguns anos, mas sem grandes avanços. Esperamos que 
os Sócios ajudem a administração do Clube na redução do 
absenteísmo e das filas daqueles que esperam sua vaga 
nas escolas esportivas. O que temos visto são turmas 
vazias devido às faltas, enquanto crianças aguardam uma 
vaga. Os investimentos em professores e equipamentos 
para as escolinhas são elevados. Elas são um orgulho para 
o Clube, mas as ausências recorrentes das crianças têm 
nos preocupado”, finalizou o Presidente Edison Garcia.
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R E A D E Q U AÇ ÃO
DO ORÇAMENTO DE 2021

Vários temas importantes para o Quadro Social 
constaram da pauta da Reunião Extraordinária do Conselho 
Deliberativo realizada em 26 de julho. O primeiro foi 
sobre a proposta do Conselho Diretor de readequação do 
orçamento do exercício de 2021.

A Comissão Permanente de Orçamento e 
Finanças, composta pelos Conselheiros João Wellisch, 
Eunice Maria Machado Malvar e Maurício Carneiro de 
Albuquerque, analisou a retificação da peça orçamentária 
levando em consideração o contexto atual, tanto sob 
o ponto de vista externo quanto sob a perspectiva da 
estrutura operacional do Clube.

A revisão apontou uma redução do orçamento para 
o exercício de 2021, aprovado pelo Conselho Deliberativo 
em dezembro de 2020, no valor de R$ 8.435.556,73. A 
redução se deve, principalmente, à percepção do Conselho 
Diretor de que as previsões de Receitas Operacionais não 
se performariam e, ainda, que as transferências de anos 
anteriores (sobras orçamentárias), estimadas quando da 
elaboração da peça orçamentária pelo Conselho Diretor, 
em outubro de 2020, não se realizaram.

Consequentemente, para enfrentar tal frustração de 
receita, o Conselho Diretor se propôs a efetuar um corte 
significativo nas despesas correntes e nas despesas com 
investimentos, mantendo o excelente funcionamento do 
Clube e os investimentos mais urgentes. 

Em relação às reformas programadas inicialmente, a 
revisão proposta reduziu o montante previsto, até mesmo 
porque a disponibilidade real de recursos mostrou-se 
menor. A proposta inicial de R$ 2.836.046,33 foi revisada 
para R$ 1.174.190,86. “Entretanto, do previsto inicialmente, 
apenas 11,10% foi executado, o que demonstra que há 

dificuldades operacionais importantes a serem superadas”, 
analisou o presidente da Comissão, João Wellisch.

Neste ponto, o Comodoro Flávio Pimentel afirmou 
que algumas obras estão em andamento e que o “processo 
licitatório atual é burocrático, o que atrasa a execução. 
Por isso, há uma comissão formada especialmente para 
revisar  o regulamento e simplificar os trâmites licitatórios, 
tornando-os mais célere e igualmente transparentes”.

A revisão adia algumas reformas a exemplo da 
substituição do piso da Fonte Infantil, da reforma dos 
cais estaqueados da náutica, da revitalização da fachada 
externa da entrada principal, entre outras, mas reforça uma 
importante: a da antiga Sede Social, patrimônio de valor 
incalculável para a Família Iatista.

Sobre este assunto, o 1º Secretário e Conselheiro 
Nato, Carlos Alberto Ferreira Júnior, fez uma emenda, 
aprovada pela Comissão, para que fosse disponibilizada 
verba para atender à demanda de substituição do piso da 
Fonte Infantil, posto que é um local cativo para as crianças 
pequenas que frequentam o Clube. O recurso para a obra é 
oriundo de um corte linear realizado nas despesas correntes 
de, aproximadamente, 0,46%. 

“Aprovamos a readequação, com as autorizações 
de remanejamento solicitadas pelo Conselho Diretor, e 
solicitamos algumas alterações na peça orçamentária. Os 
ajustes e apontamentos realizados abrem uma janela de 
oportunidade para que o Conselho Diretor planeje melhor 
as reformas e os investimentos previstos para 2022, 
sempre tendo como prioridade o bem-estar do Associado 
e o melhor para o Clube. O trabalho da Comissão foi muito 
aprofundado, cuidadoso, buscando sempre a solução mais 
equilibrada para o Iate”, finalizou Wellisch.

CONSELHO DELIBERATIVO
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AT U A L I Z AÇ Õ E S
NO REGIMENTO INTERNO

Outro item de pauta aprovado por unanimidade 
pelo pleno do Conselho Deliberativo foi o Regimento 
Interno do órgão colegiado, nos termos do parecer da 
Comissão encarregada de analisar a matéria, com as 
emendas do Conselheiro Nato Edward Cattete Pinheiro 
Filho, complementada pelo Presidente do Conselho 
Deliberativo, Edison Garcia.

A Comissão, composta pelos Conselheiros Mauro 
Diniz Brumana, João Rodrigues Neto e Arnaldo Godoy, 
apresentou a nova proposta de redação do Regimento, 
contemplando as inovações que foram feitas no início 
do mandato e que agora fazem parte, em definitivo, do 
documento que rege o funcionamento das reuniões do 
Conselho Deliberativo.

O Conselheiro Brumana explicou que, entre as 
principais mudanças, estão a criação das Comissões 
Permanentes de Inovação, Governança e Conformidade 
(compliance); Social; e Esportiva, bem como a permissão 
para realizar as reuniões virtuais em que os Conselheiros 
poderão participar, discutir e votar por meio de uma 
plataforma de vídeo.

“As reuniões virtuais têm se mostrado necessárias e 
extremamente proveitosas. Trazê-las, em definitivo, para 
o bojo do Regimento é uma iniciativa que contribuirá, de 
maneira significativa, para o maior dinamismo, agilidade e 

modernidade do funcionamento das reuniões do colegiado”, 
constatou o presidente da Comissão, Mauro Brumana. 

Outro item que a Comissão se debruçou  foi em 
relação aos prazos para a apresentação de emendas e 
pareceres substitutivos, bem como o parecer da Comissão. 
De acordo com os membros, as proposições, quando 
apresentadas oralmente em plenário, sem audiência 
prévia da Comissão técnica pertinente, impedem a 
análise acurada de seus impactos e consequências.

Após amplo debate entre os Conselheiros, 
foram aprovadas alterações nos artigos 29, 31 e 33, 
com dilatação dos prazos ora estabelecidos, a fim de 
proporcionar maior fluidez aos trabalhos da Secretaria 
do Conselho.

“Temos procurado melhorar a governança do 
funcionamento das reuniões, permitindo a participação 
remota dos Conselheiros. A modernidade oferece 
essa oportunidade de colaborar com o aumento da 
transparência e eficiência e também colabora como uma 
prestação de contas mais assertiva. Além disso, com a 
ampliação dos prazos, os Conselheiros terão mais tempo 
para analisar as proposições, permitindo que tenham 
uma visão mais abrangente e embasada”, concluiu o 
Presidente do Conselho Deliberativo, Edison Garcia.

CONSELHO DELIBERATIVO
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REGULAMENTO
DO CIATE É APROVADO

Ao deliberarem sobre o Regulamento do 
Centro Infantojuvenil do Iate (Ciate), os membros do 
Conselho Deliberativo aprovaram e apresentaram 
algumas alterações na redação do conteúdo, bem 
como emendas. O documento define as diretrizes 
sobre a estrutura e a organização do Ciate. 

Acerca da permissão para os dependentes 
dos empregados do Iate participarem dos serviços 
oferecidos pelo Ciate, o Presidente Edison Garcia 
sugeriu ao Comodoro criar uma política social 
adequada, estabelecendo percentuais de descontos 
conforme a remuneração do colaborador. 

A emenda foi acatada e, conforme consta 
do Regulamento, a participação dos dependentes 
será feita mediante autorização expressa e formal 
do Comodoro, cujos descontos na mensalidade 
serão de acordo com a condição socio-familiar, nos 
termos da política aprovada pelo Conselho Diretor.

CONSELHO DELIBERATIVO
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GESTÃO

1º Leilão 2º Leilão
R$  75.050,00

R$ 3.960,00

R$ 161.230,00

R$ 5.090,00

Patrimônio

Promovido pela Diretoria de Patrimônio 
e Suprimentos, o 1º Leilão de Bens do Iate 
Clube de Brasília em 2021 superou todas as 
expectativas. O evento tinha a proposta inicial 
de arrecadar R$ 75.050,00 com as vendas dos 
61 lotes, mas, após a consolidação do certame, 
o valor auferido foi de R$ 161.230,00. 
Habitualmente realizado de forma presencial, 
este foi o primeiro leilão em formato digital. 

Foram leiloados diversos itens como 
Kombi, motos, equipamentos de academia, 
mesas de sinuca, motores de barcos, 
mesas, cadeiras, mobiliários de piscinas e 
espreguiçadeiras, vendidos pelo maior lance 
oferecido por lote. Os bens foram colocados 
à venda por serem considerados sucateados, 
irrecuperáveis, ociosos, de recuperação 
antieconômica, ou demais condições que os 
tornaram inservíveis ao Iate. 

IMPACTOS POSITIVOS
NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO, OS LEILÕES VIRTUAL E PRESENCIAL 

ARRECADARAM VALORES EXPRESSIVOS PARA A RECEITA DO CLUBE

Para o Comodoro Flávio Pimentel, o 
novo formato em que o evento foi realizado 
teve grande importância para o impacto 
positivo nas arrecadações: “Além do trabalho 
adequado de planejamento e avaliação 
organizado pela Diretoria responsável, o 
formato eletrônico, sem dúvidas, contribuiu 
para tornar o procedimento mais atrativo e 
garantir tal êxito”.

Ainda durante o primeiro semestre, 
ocorreu o 2º Leilão de Bens do Iate Clube 
de Brasília, efetuado de forma presencial. 
Dos 21 lotes colocados à venda, 19 foram 
arrematados pelos Sócios e funcionários 
participantes. De acordo com a Diretoria de 
Patrimônio e Suprimentos, os bens estavam 
avaliados em R$ 3.960,00 e, no total, o Clube 
auferiu R$ 5.090,00. 

O Diretor de Patrimônio e Suprimentos, 
Moisés do Espírito Santo Júnior, comenta 
sobre a importância da realização dos leilões 
de bens móveis que não têm mais como serem 
aproveitados pelo Iate. “Essa atividade favorece 
a administração, pois arrecada recursos de 
ordem financeira para o Iate, e permite o 
recebimento de novos bens que irão fazer parte 
do acervo mobiliário do Clube”, finaliza.
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RELACIONAMENTO
COMODORO, MEMBROS DA DIRETORIA E PRESIDENTE DO CONSELHO 

DELIBERATIVO FAZEM VISITAS INSTITUCIONAIS

GESTÃO

Cumprindo disposições estatutárias, o Comodoro 
do Iate Clube de Brasília, Flávio Pimentel, e o 2º vice-
Presidente do Conselho Deliberativo, Sílvio Eduardo 
Machado Bonfim, representando o Presidente do órgão 
colegiado, Edison Garcia, estiveram com o presidente 
da República, Jair Bolsonaro, em reunião realizada no 
Palácio do Planalto. Na oportunidade, foi entregue ao 
presidente o título de Sócio Honorário do Iate, bem 
como exemplares do livro “60 Anos de Iate Clube de 
Brasília – Um Sonho Realizado”.

Honorário é o integrante ou não do Quadro Social 
que, a título de homenagem especial ou de reconhecimento, 
por relevantes serviços prestados ao Iate ou ao país, se 
torne merecedor desta distinção, que faculta ao agraciado 
o direito exclusivo de frequentar o Clube, com seus 
dependentes, nas condições estipuladas estatutariamente.

O Presidente da República, o Governador do 
Distrito Federal e o Comandante da Marinha são 
considerados Sócios Honorários, segundo o Artigo 23 
do Estatuto. A condição de honorário extingue-se com 
o falecimento do respectivo titular, bem com o fim do 
exercício no cargo. 

Em abril, o Comodoro Flávio Pimentel e o 
Presidente do Conselho Deliberativo, Edison Garcia, 
fizeram uma visita institucional ao então Comandante da 
Marinha, o almirante de esquadra Ilques Barbosa Junior. 

Na oportunidade, foi entregue ao Comandante 
exemplares do livro “60 Anos de Iate Clube de Brasília – 
Um Sonho Realizado”. O almirante também presenteou o 
Iate com a publicação “O valor do mar”. Escrito por André 

Panno Beirão, Miguel Marques e Rogério Raupp Ruschel, 
a obra revela a importância do oceano para os brasileiros 
em todas as suas dimensões.

Marinha do Brasil - Com o intuito de estreitar os laços 
de amizade entre os dirigentes do Iate Clube de Brasília 
e a Marinha do Brasil, o Comodoro Flávio Pimentel e o 
Diretor de Esportes Náuticos, Guilherme Raulino, fizeram 
uma visita à Capitania Fluvial de Brasília. Na ocasião, 
foram recebidos pelo Capitão dos Portos e Fragatas, 
Rômulo Pereira Bahia. 

Durante o encontro, o Comandante Bahia fez 
questão de elogiar o Clube, declarando-o uma referência 
no setor, e destacou o trabalho contínuo de alerta feito 
pelo Iate aos Sócios quanto às renovações dos registros 
de embarcações e da carteira de habilitação marítima, 
que necessitam estar sempre com a data de validade 
em dia. O Capitão também foi presenteado com um 
exemplar do livro comemorativo pelos 60 anos do Iate. 
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GESTÃO
Terracap - O Comodoro Flávio Pimentel e o Presidente do 
Conselho Deliberativo, Edison Garcia, fizeram uma visita 
ao Diretor de Regularização Social e Desenvolvimento 
Econômico da Terracap, Leonardo Mundim. Na 
pauta, discutiram, entre outros temas, o processo de 
regularização fundiária no DF.

Praia Clube - Em julho, o Comodoro Flávio Pimentel, o 
Diretor de Patrimônio e Suprimentos, Moisés do Espírito 
Santo Júnior, e a colaboradora Andrea Vieira estiveram em 
Uberlândia para uma visita técnica junto ao Praia Clube.

O objetivo da visita, além de conhecer toda a 
estrutura disponibilizada pelo Praia Clube aos Sócios, 
foi trocar experiências e adquirir mais conhecimento na 
área de gestão esportiva e gastronomia, possibilitando 
cada vez mais melhorias ao Iate Clube de Brasília.

A comitiva foi recebida pelo presidente do Praia, 
Carlos Augusto Ribeiro Ferreira Braga. Além disso, os 
funcionários de cada área permaneceram à disposição 
para tirar todas as dúvidas e garantir o máximo 
aprendizado a todos da equipe do Iate.

De acordo com Flávio Pimentel, “foi uma visita 
muito proveitosa, oportunidade em que pudemos 
conhecer tudo o que o Praia oferece ao quadro social. 
Além do setor esportivo e de gastronomia, conhecemos 
de perto a governança do Clube e os sistemas 
informatizados e de inovação tecnológica”.



21

NA SALA DE VISITAS
PERSONALIDADES POLÍTICAS 

PRESTIGIAM O CLUBE

No primeiro semestre do ano, personalidades 
do Poder Executivo local e federal fizeram visitas 
institucionais ao Iate Clube, sendo sempre muito bem 
recebidas pelo Conselho Diretor.

Em maio, a secretária de Turismo do Distrito 
Federal, Vanessa Mendonça, também esteve no Clube. 
Na ocasião, foi recebida pelo Comodoro Flávio Pimentel 
e pelos vices-Comodoros Cecília Moço e Maurílio 
Santinello. Em sua passagem pelo Iate, a secretária 
conheceu a estrutura do Clube de ponta a ponta e foi 
agraciada com uma edição do livro comemorativo sobre 
os 60 anos de história da Instituição.

Vanessa Mendonça também presenteou o 
Comodoro com um exemplar do livro fotográfico 
“Brasília vista do céu”, de Bento Viana, bem como 
aproveitou a ocasião para solicitar ao Comodoro que 
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No mês de junho, a administradora do Plano 
Piloto, Ilka Teodoro,  esteve no Iate para uma visita de 
cortesia ao Comodoro Flávio Pimentel. A reunião foi 
acompanhada pela vice-Comodoro Cecília Moço e pela 
vice-Diretora de Corrida, Ana Paula Mantovani.

Ilka Teodoro elogiou o trabalho realizado pela atual 
gestão, especialmente no que se refere à valorização e 
ao incentivo que o Iate oferece aos atletas, sejam eles 
iniciantes, sejam veteranos.

Para a Administradora Regional, “o esporte 
precisa de incentivo e poucos clubes de Brasília têm 
condições de dar esse suporte”. Ilka destacou que ter 
um clube, como o Iate, com uma estrutura para bancar 
esse apoio, é de grande importância.

o Iate desenvolva ações relacionadas ao civismo, 
especialmente no mês de setembro. 

Prontamente, o Comodoro Flávio Pimentel 
lembrou que, desde 1993, o Iate realiza a Regata JK, 
competição que hoje está incorporada à Semana de Vela 
JK, criada por ocasião do aniversário do ex-Presidente 
Juscelino Kubitschek (12/9). 

Ainda participaram do encontro os Diretores 
Flávio Schegerin Ribeiro, Luiz Alberto Mendonça 
e Moisés do Espírito Santo Júnior; a vice-Diretora 
Sílvia Frabetti; o Conselheiro e ex-Comodoro Nelson 
Campos; os servidores Rodrigo Torres e Milena 
Carvello, representando o secretário de Projetos 
Especiais, Roberto Andrade; o presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas do DF, Wagner Silveira Júnior; e os 
diretores da CDL-DF e Sócios do Iate Miguel Soares e 
Henrique Alencar.

No mesmo mês, Gustavo Amaral, diretor-geral 
adjunto do Detran-DF, representando o diretor-
geral, Zélio Maia da Rocha, fez questão de conhecer 
pessoalmente o resultado das obras de instalação dos 
novos quebra-molas próximos à portaria do tênis e do 
Centro de Atividades Educacionais (Ciate).

O projeto foi desenvolvido pelo Detran e 
executado pelo Iate, após as autorizações dos órgãos 
competentes, com apoio da Administração Regional do 
Plano Piloto. A visita foi acompanhada pelo Comodoro 
Flávio Pimentel, pelo Diretor de Secretaria, Quinho 
Grossi, e pelo Sócio e assessor do Detran-DF, José 
Carlos de Oliveira. 

A secretária de Esporte e Lazer do GDF, Giselle 
Ferreira, e os servidores Davidson Lampariello e Lana 
Miranda estiveram com o Comodoro Flávio Pimentel e 
os Diretores Gilson Machado e Luciano Ponte.

Na pauta, conheceram todo o incentivo ao esporte 
que o Iate oferece e solicitaram apoio do Clube para a 
realização do 68° Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 
Brasília 2021, que ocorrerá de 10 a 18 de outubro, com 
a participação de esportistas de todo o país.
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AVANÇOS
INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA PRETENDEM DAR

MAIS CELERIDADE AOS PROCESSOS DO IATE

A vice-Diretoria de Tecnologia e Inovação 
tem realizado uma série de iniciativas com a 
finalidade de promover melhorias e expansões 
deste segmento em diversas áreas do Clube. 

A tecnologia é fator-chave de sucesso de 
todas as organizações modernas. No Iate, ela está 
presente desde a chegada ao Clube até a prestação 
de contas aos Associados.

Neste sentido, a vice-Diretoria desenvolveu o 
Programa de Tecnologia da Informação e Inovação 
(PTII), o qual, entre outros pontos, define eixos e 
projetos estruturantes de segurança lógica e física, 
como a migração do parque tecnológico para a nuvem; 
a desburocratização e a eficiência administrativa com 
assinaturas digitais de documentos; e a adequação 
à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que 
trarão a segurança jurídica e técnica da gestão de 
informações e processos do Clube.  

No âmbito do programa, Rogério Augusto 
Costa, vice-Diretor de Tecnologia e Inovação, cita 
algumas ações já finalizadas, como a ampla e alta 
cobertura da rede de fibra óptica em todo o Clube, 
inclusive em ambientes de alta intensidade como 
o Ginásio Poliesportivo e as áreas da peteca e do 
beach tennis. 

Há também o aterramento, o qual protegeu 
todos os pontos elétricos ligados a ativos de TI do 
Iate contra variações de carga elétrica. A medida 
visa evitar a indisponibilidade de serviços aos 
Associados e a necessidade de nova aquisição de 
ativos de TI - que gerariam custos desnecessários.

“Finalizamos também o sistema de reconhecimento 
facial e o módulo de agendamento da Academia. 
Internamente, iniciamos a revisão dos contratos 
com vistas a diminuir os custos, sem comprometer a 
qualidade dos serviços; com o propósito de agilizar 
o fluxo interno do Clube, bem como o trâmite e a 
assinatura de documentos, contratamos um sistema de 
assinatura eletrônica; adotamos o Google Workspace, 
trazendo mais segurança e confiabilidade ao serviço 
de correio eletrônico; e concluímos toda a estrutura de 
videoconferência para as reuniões internas, para as aulas 
on-line ou qualquer outra necessidade extraordinária 
do Clube”, detalha Costa.

O vice-Diretor revela que outro serviço bastante 
requisitado pelo Quadro Social já está em andamento: o 
aplicativo do Iate. O setor também deu início às ações 
de conformidade e aderência à Lei Geral de Proteção de 
Dados e procedeu à contratação do serviço de assistente 
virtual - Chatbot -, cujo propósito é automatizar 
conversas, agilizar o atendimento e dar mais atenção 
para os casos mais complexos demandados pelos Sócios.

GESTÃO
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O R Ç A M E N T O  R E V I S A D O
CONSELHO DIRETOR FAZ ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO CLUBE

Para o orçamento de 2021 não 
foi diferente, posto que o cenário de 
pandemia continua grave e os custos 
de manutenção se elevaram muito, 
principalmente no que diz respeito a 
materiais de construção e de limpeza. 
Diante disso, o Conselho Diretor, em 
sintonia com as diretrizes do Conselho 
Deliberativo, precisou adotar uma série 
de adequações no orçamento de despesas 
e receitas do corrente ano.

“Trata-se de um grande esforço e 
de um trabalho extremamente minucioso 
para não trazer prejuízos aos Sócios na 
qualidade e na segurança dos serviços 
oferecidos”, acrescenta o Comodoro 
Flávio Pimentel.

Na reunião realizada em julho, o 
Conselho Deliberativo aprovou, por 
unanimidade, o orçamento atualizado.

GESTÃO

Conforme estabelecido nos normativos 
do Iate Clube de Brasília, em todo início e meio 
de ano, o Conselho Diretor propõe ao Conselho 
Deliberativo alguns ajustes e remanejamentos no 
orçamento aprovado para o exercício. 

“Em 2021, ainda estamos vivenciando um 
cenário de incertezas causadas pela pandemia da 
Covid-19. Por isso, é necessário agir com muita 
cautela quando o assunto é orçamento”, analisa o 
Diretor Financeiro, João Alfredo Uchôa.

Em função disso, desde o primeiro semestre 
de 2020, o Iate vem ajustando as contas e metas 
orçamentárias para continuar a manter sua 
infraestrutura e patrimônio em plenas condições 
de honrar seus compromissos e atender às 
demandas do Associado. 
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IATE MAIS SEGURO
Conselho Diretor adota medidas em benefício dos Sócios 

e colaboradores

O Iate Clube de Brasília precisa ser um ambiente 
seguro para a Família Iatista. Por isso, as ações 
desta gestão estão focadas no bem-estar, na saúde 
e na proteção dos Sócios, dos colaboradores e dos 
prestadores de serviços. 

Neste sentido, várias ações já foram concretizadas. 
Entre as mais recentes, destaca-se a instalação das 
barreiras de proteção em acrílico nos balcões de 
atendimento dos concessionários - Bar dos Cunhados, 
Bar do Tênis, Bar da Peteca e lanchonete da Academia. 

A medida soma-se aos esforços de evitar a 
proliferação do vírus da Covid-19 dentro do Clube. Só 
para se ter uma ideia, além dos painéis, a administração 
aumentou os gastos com a aquisição de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs), como luvas, gorros, 
máscaras, protetores faciais e capotes descartáveis. 

Para todas as áreas do Clube, foram elaborados, 
com apoio da Diretoria Médica, protocolos de 
biossegurança, os quais consolidam orientações 
individuais e coletivas para que todos possam aproveitar 
o Iate com segurança.

“O avanço da imunização no DF já começa a 
apresentar resultados positivos, mas não podemos 
deixar os cuidados de lado. Por isso, é importante 

reforçar que o uso de máscara de proteção é obrigatório 
em todo o Clube”, alerta o Comodoro Flávio Pimentel. 

Neste sentido, o Conselho Deliberativo aprovou 
o Regulamento de Utilização de Máscaras nas 
dependências do Iate, elaborado pelo Conselho Diretor, 
objetivando evitar a disseminação da Covid-19. 

O regulamento reforça que é obrigatório o uso 
de máscara tapando nariz e boca pelos Associados, 
sendo dispensado somente nos locais em que for 
incompatível, os quais estarão devidamente sinalizados. 
Crianças de até 2 anos de idade estão dispensadas do 
uso de máscaras. 

Ao seguir as diretrizes, o Sócio contribui para 
assegurar a saúde e o bem-estar de si mesmo e dos 
demais, além de garantir um Clube mais seguro e 
preservado, que poderá seguir com as atividades de 
forma ininterrupta e evitar um novo fechamento ou 
reprimendas da fiscalização sanitária. 

Pensando em outro viés da segurança do Quadro 
Social, os marinheiros e os salva-vidas do Clube 
passaram por mais um curso de qualificação sobre 
primeiros socorros. 

“Trabalhamos para que o Clube seja seguro 
para todos em diferentes aspectos e continuaremos 
investindo em ações neste sentido. Mas é fundamental 
a contribuição de cada um para que não haja retrocessos 
e, assim, muito em breve, o Iate retome todas as suas 
atividades na integralidade”, finaliza o Comodoro.
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Adiante, no mês de maio, foram finalizadas 
as obras de modernização das churrasqueiras 
P9 e P10. Os funcionários trabalharam também 
na restauração das cadeiras dos espaços, com o 
objetivo de deixar toda a área revitalizada.

UM CLUBE MELHOR A CADA DIA
Ao longo do primeiro semestre, a Diretoria de Engenharia 

promoveu diversas benfeitorias em todo o Iate

Desde o início de 2021, a Diretoria de Engenharia 
do Iate tem realizado obras pelo Clube para torná-lo 
cada vez mais eficiente e acolhedor para os Associados 
e, neste sentido, foram efetuadas ações de diversos 
aspectos e em setores variados.

Entre as ações executadas destaca-se a 
fixação de seis postes de para-raios na área da 
náutica, com a interligação das cordoalhas ao 
sistema de SPDA, tornando o setor mais seguro 
e eficaz para os usuários.

Em agosto, uma importante e muito 
aguardada obra para o Clube foi concluída: a 
recuperação dos alambrados de proteção dos 
campos de futebol do Iate. 

Em razão do tempo e do uso, as telas e os tubos 
galvanizados estavam deteriorados e danificados, o 
que gerava riscos aos usuários dos campos. Com a 
recuperação, todo o perímetro dos campos recebeu 
nova estrutura e pintura - com telas galvanizadas e 
de nylon. As alturas dos alambrados foram revistas, 
deixando todos os locais adjacentes protegidos e 
com segurança.

Além disso, também foi realizada a renovação 
dos alambrados e a instalação de telas protetoras 
nas quadras de vôlei de praia do Clube.

GESTÃO
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Ainda no mês de agosto, a Diretoria de 
Engenharia realizou a revitalização da Prainha dos 
Buritis, localizada próxima à área das churrasqueiras. 
Com o trabalho, a cerca próxima à margem do lago foi 
reformada e as madeiras danificadas do deck foram 
substituídas, além de terem recebido uma demão de 
verniz. A plataforma, inclusive, é ideal para a prática 
de pesca esportiva. 

O local também passou a contar com 
ombrelones, espreguiçadeiras e jogos de mesas e 
cadeiras. Com as churrasqueiras, cadeiras e a Prainha 
renovada, os Associados podem desfrutar de um 

espaço mais confortável e acolhedor, enquanto 
apreciam a bela vista do Lago Paranoá.

Fausto Carneiro, Diretor de Engenharia, 
expressou satisfação com tantas obras concluídas 
pela equipe: “Estas foram apenas algumas das 
benfeitorias, pois estamos sempre empenhados em 
manter o padrão de qualidade que o Iate estabeleceu 
ao longo dos anos. Observar tantas ações finalizadas 
é algo que traz muito orgulho para mim e para a minha 
equipe. Seguimos determinados em proporcionar o 
melhor Clube para toda a Família Iatista”.

GESTÃO
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Mais uma vez, a Família Iatista colaborou 
massivamente e a campanha “Iate Solidário” foi um sucesso. 
A iniciativa surgiu como uma forma de celebrar os 61 anos 
do Iate Clube de Brasília, tendo em vista a impossibilidade 
da realização de uma festa em tempo de pandemia.

O objetivo era arrecadar alimentos não perecíveis 
e destiná-los ao Comitê de Emergência Covid-19 do 
Governo do Distrito Federal e às instituições diretamente 
cadastradas pelo Encontro Master do Iate (Emiate).

Criado em março de 2020, o Comitê, formado por 
diversos órgãos de governo, é responsável por receber, 
planejar e coordenar campanhas de arrecadação das 
doações, bem como elaborar ações a serem desenvolvidas 
para o enfrentamento dos impactos negativos ocasionados 
pela pandemia da Covid-19 que afetam milhares de famílias 
em todo o DF.

Ao todo, quatro toneladas e meia de alimentos foram 
arrecadadas ao longo da campanha. Além de iniciativas 
organizadas pelas Diretorias, o Clube também contou 

SOCIAL

com a colaboração das empresas ValeShop e Casa Thomas 
Jefferson, as quais, juntas, doaram 200 cestas básicas.

Ao final da campanha, no dia 19 de maio, o Comodoro 
Flávio Pimentel e sua esposa, Chris; a 2ª vice-Comodoro 
Cecília Moço; e o Diretor Social, Eider Queiroz, participaram 

I A T E  S O L I D Á R I O
CAMPANHA ARRECADOU MAIS DE QUATRO TONELADAS DE ALIMENTOS
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SOCIAL

de um ato simbólico de entrega das cestas básicas com a 
primeira-dama do DF e secretária de Desenvolvimento 
Social, Mayara Noronha Rocha.

Noronha destacou que “no momento em que a fome 
tem sido um grande fator de preocupação em várias famílias 
do Distrito Federal, especialmente em decorrência da 
pandemia da Covid-19, receber uma doação tão expressiva 
da Família Iatista enche o nosso coração de esperança 
e alegria. Agradecemos o apoio e esperamos que este 
movimento solidário se perpetue em todo o mundo”.

As 441 cestas doadas ao Comitê foram distribuídas 
às pessoas em situação de vulnerabilidade mapeadas 
pelo Governo do Distrito Federal. Responsável pela 
distribuição dos donativos, a Defesa Civil organizou 

toda a logística para levar os donativos às casas dos 
beneficiados, evitando aglomerações.

Ainda em maio, o 1º vice-Comodoro, Maurílio 
Santinello, a presidente do Emiate, Eliete de Pinho Araújo, 
e os membros da Comissão entregaram roupas, calçados, 
brinquedos, livros e alimentos às instituições sociais 
cadastradas pelo Encontro Master. Aproximadamente 910 
quilos de alimentos foram doados às organizações.

Boa parte dos donativos veio da campanha “Iate 
Solidário” e o restante, oriundo dos itens não resgatados 
do setor “Perdidos e achados”. Receberam as doações o Lar 
dos Velhinhos Francisco de Assis, a Creche Comunitária 
Monte Moriá, a Creche Criança Cidadã do Varjão, a 
Instituição Resgate da Vida, a Fraternidade Assistencial 
Lucas Evangelista Colônia dos Aidéticos, a Casa Lar 
Ampare, a Associação Pequenas Missionárias de Maria 
Rosa Mística, a Associação dos Catadores Ambientalistas 
da Estrutural, o Projeto Velejando Pela Cidadania e o 
Abrigo Bezerra de Menezes.
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Quatro DJs se revezam por mês, no pergolado da Piscina do Feijão, para trazer aos Sócios 
e convidados mais diversão aos sábados, sempre das 11h às 16h. Nas playlists, vários clássicos 
e músicas contemporâneas nacionais e internacionais.

Segundo o Diretor Social, Eider Queiroz, os eventos são organizados para que não haja 
aglomeração, com o devido cuidado para que todos possam curtir o sol ao ar livre na beira lago.

M
ÚS

IC
A N

O 
IAT

ESOCIAL

Projeto idealizado pela Diretoria Social visa trazer mais 
alegria e descontração para os Sócios e convidados
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Emiate é o espaço perfeito para 
compartilhar conhecimento, criar 
novas amizades e desenvolver 
hábitos enriquecedores

O Encontro Master do Iate Clube (Emiate) 
é um programa fundado no ano de 2000, 
direcionado principalmente aos Associados acima 
de 50 anos. O Emiate visa proporcionar uma 
integração e socialização entre os membros, além 
de oferecer melhor qualidade de vida. 

Com o apoio de professores parceiros, 
o programa disponibiliza diversas atividades 
para os alunos, que abrangem as áreas sociais, 
culturais, inclusivas, esportivas e recreativas, 
todas adequadas para a faixa etária indicada, sem 
excluir a integração dos demais Sócios.

O Emiate se destaca promovendo atividades 
como aula de ritmos e dança de salão; pintura; 
mosaico; exposições de artes de trabalho dos 

EMIATE

I N T E G R A Ç Ã O  E 
S O C I A L I Z A Ç Ã O

alunos em parceria com o Cultural; e violão (adulto 
e criança); inclusão digital; Viva Mais, passeios 
e caminhadas; gastronomia com a confraria; 
eventos sociais como jantar dançante, filmes, 
confraternização, workshop e palestras; ações do 
programa Amigo Voluntário; e Semana da Saúde. 

Todas as práticas disponibilizadas 
possibilitam a aquisição de novos conhecimentos e 
novos hábitos, com muito foco artístico e inclusivo 
na sociedade moderna. Fora esses aspectos, os 
integrantes do Emiate ainda estarão realizando 
atividades grupais e trabalhando habilidades de 
socialização e de trabalho conjunto.

A presidente do Emiate, Eliete de Pinho 
Araujo, comenta, com orgulho, as conquistas 
alcançadas pelo programa: “Cada vez mais, 
notamos o progresso dos participantes, bem 
como um entrosamento maior entre os membros, 
o que fortalece os laços de amizade.”

Ainda de acordo com a presidente, essas 
e outras percepções são conquistas grandiosas 
para o Emiate, especialmente se for considerado 
os tempos difíceis que todos passaram desde o 
início da pandemaia. “Mas, felizmente, tomamos 
as medidas necessárias e conseguimos manter 
o programa ativo, permanecendo com nossas 
atividades e preservando a boa experiência de 
nossos membros”, finaliza. 
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NÁUTICA
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NÁUTICA

No início do ano, a Seletiva da Classe Optimist 2021, 
realizada no Clube dos Jangadeiros, no Rio Guaíba (RS), 
reuniu os principais nomes brasileiros da classe e definiu 
os atletas que representarão o Brasil nas competições 
internacionais de Optimist neste ano.

Neste torneio, o Iate foi representado pelos atletas 
Luiz Felipe Giagio, Vitória Viegas, Renato Lunetta, 
Breno Ramos e Daniel Maldaner, que conquistaram 
excelentes resultados.

O resultado da seletiva, acumulado com o do 
Campeonato Brasileiro da Classe Optimist, ocorrido no 
início do ano no Iate Clube do Rio de Janeiro, determinou 
o ranking nacional, a partir do qual é feita a distribuição 
das vagas do Brasil para os torneios internacionais.

O atleta do Iate Renato Lunetta conquistou a 10ª 
colocação geral no ranking nacional de Optimist 2021, 
composto por 134 atletas de todo o Brasil. O excelente 
desempenho qualificou o velejador para a seleção que irá 
representar o país no Campeonato Sul-Americano, a ser 
realizado em Mar del Plata, na Argentina, em novembro.

O Sócio e velejador Luiz Felipe Giagio (Pipe), que, 

NÁUTICA

Em novembro, Renato Lunetta e Luiz Felipe Giagio competem no Campeonato 
Sul-Americano na Argentina

INTERNACIONAL

atualmente, também treina pelo Clube Naval Charitas 
de Niterói, é presença garantida na cidade-balneário. 
Recentemente, o atleta disputou o Campeonato Mundial, 
em Riva del Garda (Itália), oportunidade em que integrou 
o Time Brasil na competição ao lado de Lucas Freitas, 
Douglas Said, Eduardo Zeitone e Alex Di Francesco Kuhl 
- primeiro brasileiro a ser campeão mundial da classe 
Optimist. Atrás apenas da Itália e Tailândia, os brasileiros 
conquistaram o terceiro lugar entre as equipes.

Além de Pipe, o velejador e atual técnico de Optimist 
do Iate Clube de Brasília, Ricardo Paranhos, fez parte 
do Time Brasil, na função de Team Leader e foi um dos 
principais responsáveis por essa conquista.

Vale ressaltar que o campeão mundial Alex Kuhl é 
treinado em Ilhabela pelo técnico Alexandre Paradeda, 
no qual o Iate fez, há pouco tempo, uma parceria com sua 
empresa. A partir dela, mensalmente, o técnico Alexandre 
ministrará clínicas e treinamentos aos atletas do Iate da 
classe Optimist e Vela Jovem, visando, principalmente, 
o Campeonato Brasileiro de Optimist, em janeiro de 
2023, e a Copa da Juventude, em 2024. Ambos serão 
realizados no Iate Clube de Brasília.
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COMPETIÇÕES
Atletas fizeram bonito nos eventos sediados pelo Clube

No primeiro semestre do ano, foram realizadas 
várias regatas em respeito e admiração a grandes 
personagens incentivadores da vela no Distrito Federal. 

MERECIMENTO
Em fevereiro, ocorreu a Taça Fernando Boani da 

Classe Laser, em homenagem ao Sócio Benemérito e 
Conselheiro Nato falecido ao final de 2020. Ao todo, o 
evento contou com a participação de 20 velejadores/
barcos que concorreram nas duas regatas realizadas. 

Na categoria 4.7, a atleta Júlia Vilas Boas de 
Azevedo conquistou o primeiro lugar, seguida por Carlos 
Mateus Castello Branco e Maurício Guércio Mancuso 
em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Na 
Standard, o atleta Bruno Lóssio ficou com o primeiro 
lugar, Felipe Meira foi o segundo colocado e Felipe 
Rondina fechou o pódio na terceira posição. 

A Taça George Raulino da Classe Finn e o Torneio 
Guilherme Raulino da Classe Laser são homenagens 
aos irmãos que sempre se dedicaram e incentivaram a 
vela no Iate e em Brasília. Os eventos contaram com 
a participação de seis barcos da classe Finn e com 22 
barcos da classe Laser. 

Também em maio, amantes da classe Snipe 
reuniram-se e participaram da Regata World Snipe 
Day, em homenagem ao Dia Mundial da Classe Snipe. 
Ao todo, participaram da competição sete barcos, 
sagrando-se campeã a dupla Felipe Rondina e Renato 
Lunetta, seguidos por Bruno Lóssio e Beli Caldeira e, 
em terceiro lugar, Juliana Seixas e Guilherme Raulino.

Na segunda quinzena de julho, o Iate Clube de 
Brasília foi sede do Campeonato Centro-Oeste “João 
Ramos” da Classe Laser Standard, Radial e 4.7. O 
evento foi contabilizado para o Campeonato Brasileiro 
Interclubes (CBI), promovido pelo Comitê Brasileiro de 
Clubes (CBC), e teve o apoio da Associação Brasileira 
da Classe Laser (ABCL), da Confederação Brasileira de 
Vela (CBVela) e da Federação Náutica de Brasília (FNB).

NÁUTICA
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A competição foi uma homenagem especial ao 
grande velejador da classe Laser João Ramos, o qual 
foi um dos grandes incentivadores da vela no Clube, 
também tendo exercido o cargo de vice-Diretor da 
Escola de Vela. Era um velejador muito participativo em 
eventos nacionais e internacionais, sendo, inclusive, 
campeão brasileiro de Laser Standard em 2012, na 
cidade de Três Marias (MG).

No campeonato, participaram 37 velejadores de 11 
clubes distintos e de seis diferentes estados (Distrito 
Federal, Pará, Sergipe, Paraná, Espírito Santo e  Paraíba).
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Já no final de semana dos dias 14 e 15 de agosto, 
aconteceu a tradicional Regata Comodoro do Iate 
Clube de Brasília, evento que presta homenagem ao 
Comodoro, aos ex-Comodoros e a todos os membros 
do Conselho Diretor do Iate.

Prestigiaram a regata de monotipos 89 velejadores, 
distribuídos entre as classes Dingue, Finn, Laser, 
Optimist e Snipe. Em relação à regata de veleiros 
cabinados, 34 embarcações e 156 velejadores 
participaram do evento. 

NÁUTICA
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PARABÉNS, IATE

Após o hiato de 2020, em razão da pandemia 
da Covid-19, a Diretoria de Esportes Náuticos pôde 
retomar um dos eventos mais tradicionais do Clube: a 
Regata “Aniversário do Iate”, evento comemorativo em 
razão do aniversário do Clube.

Participaram do evento 84 embarcações e 168 
velejadores das Classes Optimist, Star, Finn, Snipe, 
Laser (Std, Radial e 4.7), Dingue e veleiros cabinados. 
Nos dois dias de competições, o vento colaborou e os 
atletas puderam desfrutar de ótimas velejadas.

NÁUTICA
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Em janeiro deste ano, nove atletas Iatistas 
participaram, no Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ), da 
Copa Brasil de Estreantes e do Campeonato Brasileiro 
de Optimist, classe de iniciação à vela conhecida por 
introduzir crianças e adolescentes na modalidade. 

Os eventos reuniram mais de 150 jovens entre 
6 e 15 anos. Foi a oportunidade que os velejadores 
Enzo Figueiredo e Uthar Veiga, de apenas 13 e 12 
anos, respectivamente, tiveram de velejar no mar pela 
primeira vez.

Pelo Campeonato Brasileiro da Classe Optimist, o 
Iate foi representado por sete jovens atletas (Renato 
Lunetta, Vitória Viegas, Arthur Borges, Breno Ramos, 
Caio Mesquita, Daniel Maldaner e Isabela Rosas). 
Renato e Caio conquistaram o terceiro lugar infantil 
(flotilha ouro e prata, respectivamente); Vitória foi a 
terceira colocada do infantil feminino; e Breno subiu ao 
segundo lugar do pódio da categoria mirim.

Uma oportunidade de integração e aprendizado 
levou os atletas Rafael Trindade e Júlia Sampaio ao 
Yacht Club Santo Amaro (YCSA), em São Paulo. Na 
ocasião, os velejadores participaram de uma clínica de 
aperfeiçoamento da Classe 420 com aulas teóricas e 
práticas. O evento faz parte do Programa de Vela Jovem 
da Confederação Brasileira de Vela.

No dia 13 de junho, foi realizada a Regata Ele & 
Ela, em homenagem ao Dia dos Namorados. A largada 
aconteceu em frente ao Iate Clube de Brasília (raia 
norte) e chegou no Cota Mil Iate Clube (raia sul). 

O barco Aconchego, comandado por Ney Barros 
e Giovanna Barros, conquistou o primeiro lugar no 

BONS VENTOS
Grupo A; já a embarcação Ventania, tripulada por Felipe 
Rondina e Luiza Abud, conquistou o primeiro lugar na 
Flotilha Delta 26; e o barco Paturi, sob os comandos de 
Christian e Victoria Shaw, conquistou o primeiro lugar 
na Flotilha Fast 230. Todas as embarcações eram do 
Iate Clube de Brasília.

Em junho, a equipe Iatista composta pelos atletas 
Felipe Rondina, Júlia Sampaio, Rafael Trindade e 
Johann Fenselau, além do técnico Gabriel Raulino, 
obteve excelentes resultados no Campeonato Sudeste 
Brasileiro da Classe Laser, realizado no Iate Clube do 
Rio de Janeiro.

Felipe de Santa Ritta e Rondina conquistou o 
primeiro lugar na classe Laser Radial’; já Júlia Vilas Boas 
de Azevedo Sampaio foi a campeã na classe Laser 4.7.

Esta foi a primeira vez que os atletas competiram 
com os barcos adquiridos por meio do Edital nº 7 do 
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), o qual o Iate recebeu 
recursos para atualizar e modernizar os parques 
esportivos destinados aos atletas em formação, na 
forma do Programa de Formação de Atletas do CBC.

NÁUTICA

O Iate Clube de Brasília foi sede da Copa Brasil 
Master da Classe ILCA/Laser e Snipe entre os dias 23 
e 25 de julho. O campeonato está inserido no Circuito 
Vela Master Brasil com etapas em algumas cidades do 
país e, após a realização de todas as fases, é criado um 
ranking premiando os melhores velejadores.
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A vela é um esporte que prevê grande autonomia 
do velejador. Mesmo quando crianças, os atletas são 
habituados a entrar e sair da área de competição sozinhos 
e, do ponto de vista teórico, precisam conhecer todas as 
regras para, se for o caso, apresentarem suas defesas.

Incentivar o atleta a continuar no esporte vai 
muito além da questão prática, do entrar na água e 
fazer uma boa velejada. Por isso, o Iate tem investido 
na formação integral dos alunos que integram a escola 
de vela do Clube. Pensando nisso, em junho, a Diretoria 
de Esportes Náuticos iniciou um novo programa de 
treinamentos para a categoria de base do Clube, cujo 
escopo é aumentar o nível técnico dos atletas realizando 
muitas horas de treinamento em água e em terra. Dessa 
maneira, cada flotilha da base está sendo desenvolvida 
com o propósito de transformá-las em flotilhas sólidas e 
de referência.

Além de diversos treinamentos em água, durante 
os eventos, os técnicos da empresa Velejar elaboraram, 
junto aos atletas, calendários estruturados de treinos e 
competições que os velejadores seguirão até o final do 
ciclo em suas respectivas equipes.

No mês seguinte, mais uma clínica da classe Optimist 
foi realizada com o técnico do atual campeão mundial de 
Optimist, Alexandre Paradeda. O vento colaborou com o 
treinamento e a clínica ocorreu nos períodos da manhã 
e tarde, oportunidades em que os alunos puderam 
aproveitar o conhecimento transmitido.

Participaram da clínica 15 velejadores do Iate 
das turmas Veterano e Estreante, e três velejadores 
de Ilhabela (SP), os quais estão se preparando para o 
Campeonato Brasileiro de Optimist 2023, a ser realizado 
no Clube. 

Incentivar a participação dos atletas em eventos 
com este viés fora do Iate também é uma prática adotada 
pelo Clube há anos. Por isso, seis velejadores do Iate – 
Renato Lunetta, Breno José Ramos, Daniel Maldaner, 
Caio Lemos, Luis Henrique da Silva e Uthar Matheus 
Veiga – participaram da Semana de Vela na cidade de 
Ilhabela (SP), entre os dias 16 e 18 de julho. 

Acompanhada pelo técnico do Clube, Ricardo 
Paranhos, a equipe teve dois dias de treinamento e três 
dias de competição. Os atletas do Iate tiveram ótimo 
aproveitamento, com destaque para o velejador Renato 
Lunetta, que conquistou o título de campeão na categoria 
juvenil e se manteve como 5º colocado no quadro geral.

APRENDIZADO
NÁUTICA

O evento contou com a participação de 46 
velejadores de sete estados diferentes (Paraná, 
Sergipe, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, São Paulo e Alagoas), além do Distrito Federal, 
representando 14 clubes.

Entre os dias 30 de junho e 4 de julho, o YCSA 
sediou o Campeonato Brasil Centro da Classe 
Optimist. Os velejadores Renato Gomez Lunetta e 
Vitória Borges Viegas, representando o Iate Clube de 
Brasília, conquistaram ótimos resultados: Renato ficou 
em 2º lugar juvenil e 4º lugar geral; Vivi, por sua vez, 
conquistou o 5º lugar juvenil feminino e 21º geral. Ao 
todo, 73 velejadores, de diversos lugares do Brasil, 
participaram da competição.

Em agosto, foi realizada a primeira etapa do Ranking 
do DF da Classe Optimist, que classifica os melhores 
velejadores para representar o DF no Campeonato 
Brasileiro da Classe Optimist, a ser realizado em 
janeiro de 2022, em Recife (PE). A primeira etapa 
contou com a participação de 19 velejadores. Após 
seis regatas, Renato Luneta foi o campeão veterano e 
Oto Albuquerque o campeão estreante.
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NAS ÁGUAS DO 
LAGO PARANOÁ

Conheça e venha praticar novas modalidades
de esportes náuticos

Para quem gosta de adrenalina, os esportes náuticos 
são repletos de ação e emoção, seja para diversão, seja 
para a prática esportiva. 

No Iate, os Sócios  e convidados podem fazer aulas 
de kitesurf, mergulho, vela adulto e windsurf. Conheça 
mais sobre cada um dos esportes a seguir.

Windsurf é um esporte de água de superfície, que 
combina o surf com a vela. O equipamento utilizado é 
uma prancha com uma vela fixada em um mastro móvel. 
O windsurfer se locomove por meio do vento agindo sobre 
a vela e ao mesmo tempo precisa controlar a prancha.

O kitesurf é um esporte aquático que utiliza uma pipa 
ou papagaio e uma prancha com suporte para os pés, 
cujo objetivo é “voar” e deslizar sobre a água, puxado 
pela pipa. É uma mistura de windsurf, surf e wakeboard. 

O Curso de Mergulho Autônomo é uma das 
grandes novidades do Iate. Trata-se da prática em 
que o mergulhador faz a submersão com o uso de um 
equipamento chamado SCUBA, o qual oferece total 
autonomia para a respiração embaixo d’água por meio 
do cilindro de ar. A modalidade é indicada para pessoas 
acima de 14 anos.

Como nunca é tarde para iniciar um novo esporte, 
o Iate oferece aula de vela iniciante para o público 
adulto. O curso tem duração de 12 horas (duas horas 
por dia), em dias flexíveis. O aluno pode velejar em 
barcos veleiros cabinados ou nas Classes Dingue e/
ou Soling. O Iate tem o intuito de formar velejadores 
que, futuramente, poderão adquirir e ter seus próprios 
barcos e até participar de competições no Lago Paranoá.

NÁUTICA
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CAPA

PARA TODA A FAMÍLIA
Uma Academia completa, moderna e segura à disposição do Quadro Social

Espaço diferenciado e charmoso - com pontos 
que dão uma vista exclusiva para o Lago Paranoá -, 
onde o conforto, o bem-estar e a satisfação dos alunos 
são prioridade. Foi com este conceito que a Academia 
do Iate Clube de Brasília cresceu e, hoje, figura entre 
as mais bem equipadas e modernas do Distrito Federal. 

É de conhecimento de todos, mas não custa 
reforçar, que praticar atividade física traz vários 
benefícios à saúde, que vão desde a redução do risco 
de desenvolver doenças associadas ao excesso de peso 
ou comportamento sedentário até a diminuição de 
condições associadas à saúde mental, como ansiedade 
e depressão.

Ademais, um histórico de atividade física 
consistente está fortemente associado a um risco 
reduzido de Covid-19 grave, de acordo com um estudo 

da organização sem fins lucrativos Kaiser Permanente, 
publicado no British Journal of Sports Medicine, o qual 
analisou quase 50 mil adultos com Covid-19. 

Os resultados mostraram que os indivíduos que 
atingiram a meta das diretrizes de atividade física do 
Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados 
Unidos - de pelo menos 150 minutos por semana de 
atividade física moderada ou vigorosa - apresentaram 
incidências significativamente menores de hospitalização, 
admissão em UTI e morte devido à Covid-19.

“A imunização e a prática regular de alguma 
atividade física são alguns dos fatores que, juntos, 
irão contribuir para o fim da pandemia. Importante 
lembrar que, ainda assim, é preciso manter aqueles 
cuidados básicos, como a higienização das mãos, o 
distanciamento social e o uso de máscaras”, alerta o 
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Diretor Médico do Iate Clube, Luiz Alberto Mendonça. 

O Diretor Técnico da Academia, Martim Bottaro, 
ressalta a importância da atividade física para o sistema 
imunológico. “Uma maravilhosa forma de fortalecê-lo 
é manter uma alimentação adequada e um padrão de 
atividades físicas recorrente. Então, aconselhamos a 
todos os Sócios que façam uso da Academia e de todas 
as possibilidades que estão disponíveis”, convida.

É hora de retomar a vida ativa e, para isso, 
os Sócios do Iate dispõem da ampla estrutura da 
Academia do Iate, onde encontram tudo o que 
precisam para se exercitar: esteira, escada, estação de 
musculação, salas de treinos, pesos e acessórios. Isso 
sem falar nas modalidades oferecidas, como cycling, 
treinamento funcional, power plate, ginástica localizada, 
alongamento, abdominal, glúteo e coxa, entre outros. 
O Iate Cross é a modalidade cativa dos alunos que 
desejam ganhar condicionamento físico e diminuir o 
percentual de gordura. 

“Há ainda as aulas de ritmos, que faz muito sucesso 
entre o público feminino, pois, além de momentos de 
diversão e integração, traz inúmeros benefícios para o 
corpo e a mente”, revela Bottaro. 

Recentemente, também foram retomadas as 

aulas de yoga e de jiu-jitsu. “Importante registrar ainda 
outro diferencial: a Academia do Iate é uma das poucas 
do DF que oferece o pilates máquina dentro do valor da 
mensalidade, sem ser necessário ao Sócio pagar a mais 
pela sessão”, explica Bottaro.

Fora isso, o espaço segue todas as normas e os 
padrões de prevenção estabelecidos, disponibilizando 
álcool em gel em diversos pontos, higienizando 
constantemente o local, exigindo o distanciamento 
social e o uso de máscaras e, principalmente, mantendo 
todo o espaço arejado a partir de um sistema de 
ventilação natural.

Ele ainda lembra que o espaço é fechado duas 
vezes ao dia para a completa desinfecção dos ambientes. 
“Temos uma preocupação extrema com todos, afinal, a 
Academia é sinônimo de saúde e qualidade de vida. Por 
isso, cumprimos todas as exigências dos organismos de 
saúde aliadas às determinações previstas internamente”, 
ressalta o Diretor.

Além disso, com a liberação do Governo do 
Distrito Federal para que os profissionais de saúde 
fossem vacinados, os professores da Academia do Iate 
receberam as doses dos imunizantes.

CAPA
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Contribui para uma vida saudável;
Melhora os mecanismos do corpo;
Reduz os riscos de desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares (infarto, acidente vascular 
cerebral e hipertensão) e diabetes;
Auxilia nos quadros de depressão, ansiedade e 
outros problemas relacionados a transtornos 
psicossociais e de fundo emocional;
Melhora a qualidade da memória;
Reduz ou controla o peso, se estiver atrelado a 
uma alimentação de qualidade;
Fortalece a imunidade;
Auxilia no controle da taxa de colesterol LDL 
(considerado colesterol ruim) e do HDL (o bom);
Controla a taxa de glicose no sangue;
Há menores chances de desenvolver diversos 
tipos de câncer, principalmente se a atividade 
física estiver associada a uma boa alimentação;
É importante para o desenvolvimento das 
crianças, interação social e para evitar a 
obesidade infantil;
No caso dos idosos, contribui com a autoestima, 
pois eles se sentem mais fortes, dispostos, 
ativos e independentes para fazer tarefas do 
dia a dia. Também melhora a flexibilidade, a 
postura e a conservação dos ossos;
Para o cérebro é essencial, já que o órgão será 
oxigenado com sangue de boa qualidade e 
influenciará na atividade cerebral; e
A prática de forma coletiva ou individual 
mantém o corpo em forma e resistente.

Qual a importância da atividade física?

Há oito anos, o casal Elayne Menezes Garcia e 
Douglas Alencar Rodrigues frequenta a Academia do 
Iate. “O ambiente é excelente, com bons equipamentos 
e várias modalidades além da musculação, como o yoga 
e o crossfit. A equipe de professores é muito qualificada 
e atenciosa com todos os alunos, sem exceção”, elogia 
o casal.

Segundo eles, a segurança e o conforto 
oferecidos para toda a família são outros diferenciais 
que os levaram a utilizar a Academia do Iate. “Ademais, 
malhar com uma bela vista para o Lago Paranoá é um 
presente que recebemos todas as vezes que estamos 
aqui”, revelam Elayne e Douglas. 

Alunos desde 2019, o casal Nathália Baêna e 
Leonardo Lima, além da filha Olívia, são frequentadores 
assíduos da Academia. Para eles, o espaço é “arejado, 
agradável e com um clima familiar que faz toda a 
diferença. Sem falar na estrutura, que nos agrada 

bastante”, conta Nathália. Em suas rotinas, fazem 
musculação e aulas de alongamento.

“Este ambiente moderno, totalmente climatizado, 
integrado com lindos jardins, e com uma equipe de 
profissionais capacitados, de altíssimo astral e que 
se interessam por pessoas, proporciona uma nova 
experiência de treino. Venha vivê-la conosco”, convida 
Cecília Moço, vice-Comodoro e Diretora do Espaço 
Saúde.

Mais informações na recepção da Academia ou 
pelos telefones 3329-8755/8777.

CAPA
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Até o dia 23 de setembro, o inverno é considerado 
a estação ideal para começar os projetos de mudança 
corporal (ganho de músculos ou perda de gordura) para 
o verão do ano seguinte. Por se tratar de uma estação 
com temperaturas baixas, o metabolismo humano é 
acelerado, o que potencializa a perda de peso. Logo, para 
aqueles que possuem metas físicas para o verão de 2022, 
é recomendado dar início aos planos imediatamente.

A estrutura do Iate Clube oferece aos Sócios uma 
Academia totalmente equipada e com o suporte devido, 
dispondo de, entre outros serviços, acompanhamento 
nutricional para os alunos. A nutricionista do Iate Laura 
Bianca Pires ressalta a importância de se estabelecer 
um equilíbrio entre a alimentação e os exercícios físicos 
para, assim, desenvolver um excelente e recompensador 
“projeto verão 2022”. 

“Para todos aqueles que planejam começar 
um projeto para o próximo verão ou adquirir hábitos 
alimentares mais saudáveis em definitivo, a alimentação é 
um fator indispensável para alcançar uma boa performance. 
Por isso, ela deve ser equilibrada e completa, de forma que 
o corpo realize todas as suas funções adequadamente 
e garanta um bom resultado em comunhão com as 
atividades físicas”, explica a nutricionista.

Segundo Laura, a alimentação adequada 
varia dependendo do corpo de cada um e, para 
saber o que comer ou não de forma segura, é 
necessário um acompanhamento profissional: 
“Cada corpo reage diferente ao estímulo que é 
dado, inclusive quando o assunto é alimentação. 
Por isso, é importante conhecer o perfil da 
pessoa antes de prescrever qualquer dieta”. 

A alimentação saudável tem como objetivo 
manter o organismo em perfeito funcionamento, 
evitando doenças e deixando-o preparado 
para enfrentar as atividades do dia a dia. Alguns 
alimentos atuam na diminuição da produção de 

Novos  hábitos
Especialista explica como a 
alimentação atua no processo de 
emagrecimento ou hipertrofia

substâncias no organismo que podem estimular a 
inflamação, ansiedade e diversos fatores que contribuem 
para o ganho de peso e gordura.

Ter um hábito alimentar equilibrado, rico em 
nutrientes, acompanhado da prática de atividade física 
regular, pode trazer diversos benefícios para a saúde, 
como melhor controle do peso, melhora no rendimento 
do trabalho, aumento da memória e da concentração, 
fortalecimento do sistema imunológico e prevenção de 
doenças.

“É importante lembrar que não existem alimentos 
específicos que ajudam no emagrecimento ou no 
ganho de massa. É um conjunto de fatores, incluindo a 
genética do indivíduo que, juntos, trazem o resultado 
esperado. As únicas coisas que todos precisam ter em 
comum é paciência e disciplina. Assim, para garantir 
esses benefícios, é importante consumir as quantidades 
necessárias para o seu organismo, e o nutricionista pode 
ajudar nessa questão”, finaliza.
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CULTURAL

C O N H E C E N D O  M A I S  O  C L U B E
DE NORTE A SUL, VÁRIOS PONTOS DO IATE SÃO CERCADOS 

DE HISTÓRIAS E FATOS MARCANTES
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Você conhece a história da âncora que ornamenta a 
entrada do Clube? A peça pertenceu ao navio oceanográfico 
“Almirante Álvaro Alberto”, adquirido pela Marinha do 
Brasil em 1987. Foi o primeiro navio a ostentar esse nome 
na Marinha, em homenagem ao Almirante que se destacou 
no campo da Ciência e Tecnologia. 

A embarcação também foi pioneira em um novo 
tipo de comissão: a coleta de dados gravimétricos e 
magnetométricos, visando adquirir informações para 
o planejamento das operações navais. Até então, esse 
tipo de comissão só era levada a cabo por países de 
tecnologia avançada. 

Dentre as diversas operações que participou, 
destaca-se a realização, no ano de 1990, da comissão de 
Apoio Logístico à Estação Antártica Comandante Ferraz 
(EACF), como parte da Operação Antártica VIII. 

Em 20 de dezembro de 1992, após um incêndio 
com duração de mais de 12 horas, o Navio Oceanográfico 
Almirante Álvaro Alberto afundou cinco milhas ao sul do 
Canal de Itapoã, próximo a Tapes (Rio Grande do Sul), onde 
se encontrava realizando levantamento da plataforma 
continental no Sul do País. 

História no Clube – Em junho de 1993, durante 
o mandato do ex-Comodoro Paulo Aurélio Quintella, 
a âncora foi doada ao Iate pela Marinha do Brasil, por 
intermédio do Diretor de Esportes Náuticos à época, Filinto 
Figueiredo Pacheco, e do chefe do Navio Oceanográfico, o 
Comandante Altineu Pires Miguens. Na gestão de Quintella, 
definiu-se que o melhor lugar para a âncora histórica seria 
a entrada principal do Iate. E, desde então, a peça tornou-
se um símbolo do Clube.

O Diretor Cultural, Flávio Schegerin Ribeiro, lembra 
que a doação ocorreu com o objetivo de promover entre os 
Sócios o espírito dos esportes náuticos. “Miguens era um 
entusiasta do tema, foi professor de navegação, escreveu 
muitos livros sobre a arte de navegar e também auxiliou 
a Marinha na elaboração de várias cartas náuticas, dentre 
elas a do Lago Paranoá”, comenta o Diretor. 

CULTURAL
Alguns anos depois, no mandato do ex-Comodoro 

George Raulino, a peça foi trazida para o interior do Clube, 
enfeitando o jardim interno. 

Em 2017, o então Comodoro e atual Presidente 
do Conselho Deliberativo, Edison Garcia, promoveu a 
modernização da entrada principal do Clube, restaurando 
o local de destaque destinado à âncora, retornando a peça 
ao seu lugar de origem. 

Recentemente, a peça foi revitalizada a pedido do 
Comodoro Flávio Pimentel, tendo sido pintada na sua 
cor original. “Tradicionalmente, os navios oceanográficos 
brasileiros recebem a pintura na cor branca e, por 
consequência, as âncoras têm a mesma coloração”, 
explica Pimentel.

História e navegação - Uma bomba de gasolina antiga 
pode virar um farol? Sim, é perfeitamente possível! 
A ideia veio do Sócio já falecido Oswaldo de Oliveira 
Marcondes, que doou a peça importada ao Clube em 
1962. O atual farol do cais da náutica é, na verdade, 
uma bomba de gasolina adaptada para ser o Farol de 
Navegação do Iate, dada a semelhança entre as peças. 

Em junho de 1981, na gestão do ex-Comodoro 
Paulo Rubens de Moraes Jardim, o Farol do Cais recebeu 
o nome do seu idealizador, Marcondes, um grande 
incentivador da vela, principalmente da Classe Pinguim.

Outro item histórico do Clube é a lanterna náutica 
afixada no “Farol JK” na entrada do Restaurante do 
Farol. A peça foi doada ao Clube em 1993 pela Marinha 
do Brasil, durante o mandato do Comodoro Paulo 
Quintella, por intermédio do Comandante Altineu Pires 
Mingues, em razão da sua admiração pelo Iate e da 
grande amizade que nutria com os conselheiros iatistas 
Marcos Carraca e Filinto Pacheco, este último Diretor 
de Esportes Náuticos da época.

Originária da Suécia, estima-se que a lanterna 
tenha mais de 100 anos. O item pertencia ao Centro de 
Auxílios à Navegação Almirante Moraes Rego.
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Memorial - A memória é um dos alicerces que dão sentido 
à vida e, com uma instituição, não é diferente. Neste 
sentido, preservar a história do Iate é uma forma de 
mantê-lo vivo e de fortalecer suas bases. 

A Diretoria Cultural é a responsável por conservar 
fotos, documentos, objetos e organizar os registros dos 
fatos. Todo este trabalho está disponível para os Sócios 
no Memorial do Iate, localizado ao lado do Iate TV.

As atividades de planejamento, organização do 
acervo histórico, cultural e esportivo do Iate Clube de 
Brasília iniciaram-se no dia 12 de agosto de 2001. “Temos 
a preocupação de registrar todos os fatos marcantes 
do Clube, de modo que tudo possa ser resgatado pelas 
gerações futuras. Para isso, existe o Memorial. Lá estão 
armazenados fotos, textos, troféus, quadros, móveis e 
outros pontos importantes da nossa trajetória”, revela o 
Diretor Cultural, Flávio Schegerin Ribeiro.

Quem também veio conferir de perto o 
resultado da nova pintura da escultura “Flotilha” foi o 
próprio autor, o escultor Marcos França. A obra, uma 
homenagem à vela e a todos os velejadores do Clube, 
está localizada no gramado em frente à Secretaria 
Social, na parte externa do Iate. A arte chama a atenção 
de todos que passam pelo local.

Feita em aço, a obra foi idealizada pelo arquiteto 
e artista plástico e financiada pela Petrobras. Ao 
todo, mede 6,30 metros de altura e tem seis metros 
de comprimento por cinco metros de largura, pesando 
cinco toneladas. A inauguração foi em agosto de 2002 
e, segundo Marcos, “foi um presente aos Iatistas e ao 
esporte da vela em todo o planeta”.

Escultor Marcos França faz visita ao Iate 
Clube de Brasília

Prest ig iando a obra
CULTURAL

Presente também no acervo histórico marinho 
está a bússola de um navio rebocador que integrava 
a frota do Porto de Salvador. Segundo o Comodoro 
Flávio Pimentel, o item tem mais de 50 anos e, 
recentemente, foi recuperado no Rio de Janeiro com 
o apoio inestimável do Sócio Rommel Castro. O objeto 
está afixado na escada do Espaço Gourmet da Náutica, 
cujo projeto arquitetônico foi idealizado e dado ao 
Clube pelo Sócio Filinto.
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CULTURAL
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O livro “A 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 para chegar a Brasília e começar do nada. Ao 
todo, foram 48 dias de viagem de jipe 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 recheada 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 
adversidades 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 Trilha do Jaguar: na Alvorada de Brasília” pode ser adquirido na Amazon 
(acesse o link via QR Code) ou Restaurante Seu Jambu, no Hotel Golden Tulip, local 
onde os livros são entregues autografados. 

Mais informações pelo e-mail mercedesurquirena@gmail.com ou pelo telefone 
(61) 3429-8018.

A argentina deixou Buenos Aires em 1957 para tentar a 
vida em solo brasileiro. Em sua trajetória, abraçou o sonho 
coletivo de construir a nova capital do Brasil
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COPA IATE DE 
DUPLAS

EM PLENO

Nos dias 10 e 11 de julho, ocorreram os jogos 
das semifinais e finais da Copa Iate de Duplas, evento 
já consolidado e altamente popular entre os tenistas do 
Clube. Ao todo, 24 duplas participaram da competição.

Na Classe A, Fernando Furtado e Luciano Ponte 
trabalharam juntos e conquistaram o título de dupla 
campeã; já na Classe B, Francisco Coelho e Jair Bilacchi 
venceram a competição, enquanto Guto Dórea e 
Fabrízio Proietti se consagraram vice-campeões.

Um antigo anseio dos tenistas do Iate foi 
finalizado: o elevador na Tribuna de Tênis. Iniciada na 
gestão do ex-comodoro Rudi Finger, a obra, além de 
atender às demandas dos Sócios, amplia a acessibilidade 
do Clube, permitindo que os mais idosos, as pessoas com 
deficiência e as famílias que usam carrinhos de bebê 
possam se locomover com mais facilidade no local. 

O Comodoro Flávio Pimentel agradeceu ao ex-
comodoro Rudi Finger e ao Diretor de Esportes Individuais 
e vice-Diretor de Tênis, Gilson Luz, pela dedicação em 
concluir mais uma importante obra para o Clube.

FUNCIONAMENTO

TÊNIS
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O tênis brasileiro tem um futuro promissor pela 
frente. Enquanto novos talentos despontam já na fase 
de transição para o profissional, as categorias ainda mais 
jovens começam a sua trajetória no circuito deixando 
uma ótima impressão. Foi o que aconteceu durante o 
Sul-Americano 12 anos disputado no Peru.

Foram dias de intenso aprendizado para os times 
liderados pelos capitães Santos Dumont e Eduardo 
Catharino Gordilho, que tiveram a missão de introduzir 
os pequenos brasileiros no circuito sul-americano, na 
primeira participação deles em uma competição por 
equipes. E se a primeira impressão é a que fica, os 
jovens tenistas deixaram a sua marca.

O Brasil venceu a Bolívia e conquistou o título 
por equipes femininas do Campeonato Sul-Americano 
12 anos. O time brasileiro foi comandado pelo técnico 
do Iate Santos Dumont. 

A equipe masculina, da qual o jovem tenista do 
Iate Fredinho Cabral fez parte, ficou com a medalha de 
bronze, após vencer o time peruano. 

TIME BRASIL BRB FEZ HISTÓRIA NO SUL-AMERICANO 12 ANOS

Iate
TÊNIS

De acordo com a Confederação Brasileira de 
Tênis (CBT), a competição, realizada entre os dias 12 
e 17 de julho, em Lima, no Peru, envolveu os melhores 
atletas da América do Sul na categoria juvenil.

Os resultados classificaram as duas equipes para 
a Copa Cosat, torneio que será realizado em Santa Cruz 
de La Sierra, em outubro, reunindo os melhores times 
do continente.

bem representado
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Neste ano, o Circuito Interno de Tênis do Iate Clube 
de Brasília foi dividido em duas etapas para não gerar 
aglomerações, em respeito aos protocolos de biossegurança 
estabelecidos para a modalidade. 

Após acirradas disputas, sagraram-se vencedores no 
masculino: 1ª Classe - Campeão: João Rafael | Vice: Davi 
Silva; 2ª Classe - Campeão: José Márcio | Vice: Marcelo 
Klimkievicz | 3ª Classe - Campeão: Diogo Gomes | Vice: 
José Francisco; 4ª Classe - Campeão: Francisco Coelho | 
Vice: Ricardo Humberto; e 5ª Classe - Campeão: Rodolfo 
Krause | Vice: Fabiano Rocha.

No feminino, Giulia Beltrami e Cláudia Vieira foram 
campeã e vice, respectivamente, na 2ª Classe; já Elisa Sousa 
foi a campeã da 3ª Classe, seguida por Nena de Faria. 

Cento e setenta tenistas 
participaram do 

tradicional evento

TÊNIS

CIRCUITO
Interno de Tênis
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TÊNIS

O esporte é, sem dúvidas, um 
divisor de águas na carreira de vários 
atletas. Inúmeras são as histórias de 
superação e conquistas daqueles que 
tiveram disciplina, formação e incentivo 
para continuarem se dedicando. 

O investimento no esporte é uma 
prerrogativa estatutária do Iate Clube 
de Brasília. Para isso, a Instituição conta 
com o trabalho de vários parceiros, 
como é o caso da Dumont Tennis, escola 
que possui tradição em treinamento 
competitivo há mais de 30 anos. 

Milhares de Sócios já passaram 
pelos treinamentos com a equipe 
Dumont, alguns por profissão e outros 
por paixão. A experiência adquirida pelo 
técnico Santos Dumont fez com que, 
com o passar dos anos, vislumbrasse 
oportunidades para os alunos para além 
das quadras do Iate.

Isso porque, segundo ele, no 
Brasil, os atletas, ao concluírem o ensino 
médio, são confrontados com a decisão 
entre tentar uma carreira profissional no 
esporte ou abandoná-lo para dedicar-se 
aos estudos. 

Infelizmente, por falta de apoio, 
muitos acabam perdendo ambas 
oportunidades. “Neste sentido, o 
programa Tênis Universitário prepara 
o atleta e oferece a chance única de 
seguir os dois caminhos com segurança 

nos Estados Unidos”, apresenta o técnico do Iate e 
idealizador do projeto, Santos Dumont.

Segundo ele, o tênis tem aberto muitos caminhos 
para os atletas do Iate. “Além da busca por uma 
qualificação profissional, vários jogadores conseguiram 
bolsas de estudos, total ou parcial, em universidades 
dos Estados Unidos por meio do esporte e, assim, 
puderam garantir os estudos com a oportunidade de 
continuarem jogando”, relembra Dumont.

Hoje, aproximadamente duas mil instituições de 
ensino superior nos Estados Unidos têm programas de 
bolsas baseadas em méritos esportivos. Para ingressar 
em alguma, Dumont explica que são concedidas bolsas 
com base na percepção do talento do aluno pelo 
treinador ou treinadora da universidade. 

Além disso, elas podem ser disponibilizadas tanto 
de forma geral para o time (com cada atleta recebendo 
uma fração), como individual. Nessa última opção, o 
atleta ganha uma bolsa completa, incluindo despesas 
com mensalidades, hospedagem, alimentação e 
transporte. A maioria dessas bolsas tem duração de um 
ano e precisam ser renovadas ao final desse período.

A Dumont Tennis faz as indicações dos atletas 
diretamente para as universidades parceiras ou para 
empresas que realizam este tipo de assessoria. “Mais de 
50 atletas Iatistas já foram encaminhados pela escola 
para uma universidade americana. Alguns seguiram 
carreira no esporte e outros se formaram em diferentes 
áreas”, comenta o técnico Santos Dumont.

Neste semestre, Arthur Ferreira, Rodrigo Patier, 
Luis Fernando Reis e Bruna Sampaio encararam o 
desafio e seguiram para os Estados Unidos em busca 
dos seus objetivos. T
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Sonhos e oportunidades - Arthur Ferreira tem 18 anos, 
treina no Iate desde os oito e irá cursar economia na 
Nichols College, no estado de Massachusetts. O tenista 
conta que, com a chegada da pandemia, o processo para 
conseguir a bolsa foi um pouco mais complicado, mas 
que se manteve dedicado aos estudos e aos treinos. A 
experiência de morar sozinho será nova para Arthur. 
“Estou muito animado, poderei conhecer pessoas de 
diferentes lugares, como meus colegas de quarto, que 
são alemães, e os jogadores que integram o time, os quais 
possuem nacionalidades bem distintas”, almeja Arthur.

Praticante do tênis há muitos anos, Rodrigo Patier 
mantém apreço pela modalidade desde muito novo 
e cresceu com tal paixão. Ao chegar na maioridade, o 
esportista ampliou o foco aos estudos acadêmicos, e 
assim conquistou uma vaga na Universidade de Brasília 
(UnB), no curso de engenharia de produção. 

Contudo, no começo do ano passado, Rodrigo decidiu 
voltar às quadras, estabelecendo um novo cronograma de 
treinos. Após manter total dedicação, recebeu, ao final de 
2020, uma proposta de estudar no exterior. Atualmente 
com 20 anos, o atleta cursou três semestres na UnB e, 
agora, irá concluir os estudos no Instituto de Tecnologia de 
Indiana, na cidade de Fort Wayne. 

Rodrigo destaca que um dos fatores que mais 

Para o Diretor de Esportes Individuais e vice-
Diretor de Tênis, Gilson Machado, trata-se de um 
projeto fantástico e transformador na vida dos atletas. 
“A iniciativa bem-sucedida do Dumont é um divisor de 
águas na vida dos tenistas, que podem estudar fora 
do país com bolsas proporcionadas pelo esporte que 
praticam”, destaca Machado.

causa entusiasmo é o time que irá integrar. “O que mais 
me anima é o meu time, pois lá eu estarei jogando em 
conjunto com tenistas que possuem um forte senso de 
união e trabalho conjunto, fora o fato de vários jogadores 
serem de países diferentes, o que será uma experiência 
nova e estimulante”, expressa o jovem atleta. 

Desde o início da adolescência, Luís Fernando Reis 
decidiu que iria estudar fora. Para isso, se dedicou aos 
treinos e estudos. Enquanto cursava o 3º ano do ensino 
médio, o esportista começou a contatar faculdades 
norte-americanas. Após receber quatro propostas, sua 
escolha foi a Longwood University, localizada na cidade 
de Farmville, no estado de Virgínia, onde realizará o 
curso de Business. 

Aos 19 anos, Luís vê com entusiasmo a nova vida. 
“As estações de lá são bem extremas, faz muito calor 
no verão e bastante frio no inverno, vai ser necessária 
uma certa adaptação. Fora isso, irei morar sozinho pela 
primeira vez, o que me deixa extremamente ansioso. 
Acredito que será uma experiência muito enriquecedora”, 
analisa o tenista.

Bruna Sampaio finalmente realizou o sonho de 
estudar fora do país, adiado por conta da pandemia. 
Na Liberty University, em Lynchburg, no estado da 
Virgínia, ela vai estudar criminal justice. “É um misto de 
sentimentos! Ainda com frio na barriga e ansiedade, mas 
acho que estou mais animada pelo novo ciclo e novos 
desafios. Agora, é estudar e defender a universidade”, 
finaliza a jovem universitária. 

FOTO ARQUIVO IATE
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SQUASH

U M  E S P O R T E
C O M P L E T O

Conheça os benefícios 
do squash e a estrutura 

oferecida pelo Iate para a 
prática do esporte

Nos mais de 60 anos de história, o Iate Clube 
proporciona aos Sócios o melhor do esporte, com uma 
alta variedade de escolha de atividades, como futebol, 
vôlei, modalidades aquáticas, e o tão benéfico, porém 
pouco conhecido, squash.

O esporte surgiu há, aproximadamente, 130 anos 
e consiste, resumidamente, em rebater uma bolinha de 
borracha contra a parede — o nome da modalidade, 
aliás, vem da palavra em inglês que significa esmagar, 
por causa do barulho que cada batida provoca.

O squash é indicado tanto para adultos quanto 
para crianças, por ser considerado uma modalidade de 
baixo impacto. Durante a partida os jogadores podem 
usar as quatro paredes para dificultar a jogada do 
adversário e fazer a pontuação. No squash, ganha o 
jogo, em cinco games, quem marcar 11 pontos. 

Rodrigo Dias, professor de squash do Iate e 4° 
colocado no ranking nacional da modalidade, explica 
que o esporte pode, a princípio, parecer simples para 
os que estão acostumados com outras experiências, 
mas que, na realidade, se trata de uma atividade física 
altamente exigente. 

“As partidas exigem muita movimentação do 
jogador, que acaba por treinar e fortalecer toda a 
estrutura muscular, como braços, pernas, costas, 
abdômen e ombros. Com isso, em uma hora de jogo, a 
pessoa pode perder cerca de 760 calorias”, revela Dias.

Justamente por exigir tantas capacidades do 
corpo, o squash já foi eleito pela revista americana 
Forbes como o exercício mais saudável para se praticar, 
seguido pelo remo, pela escalada e pela natação.
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Foto: arquivo

SQUASH

Indo muito além da perda de peso, o squash 
aprimora aspectos físicos e psicológicos, como 
coordenação motora, agilidade, força, reflexos, 
capacidade de concentração e resposta a estímulos. 
“O exercício ainda pode aumentar o condicionamento 
cardiorrespiratório, reduzir o nível de estresse, prevenir 
doenças como osteoporose, diabetes e hipertensão, e 
ainda aumentar o nível de memorização do esportista”, 
detalha o professor. 

Com tantos benefícios para o corpo e a mente, há 
mais de 13 anos o Iate passou a oferecer a modalidade 
para os Sócios. Com o passar dos anos, dado o 
considerável aumento do número de praticantes, mais 
investimentos foram realizados na estrutura para a 
prática esportiva.

As três quadras da instituição figuram entre 
as melhores do país. O acabamento é fantástico: 
iluminação impecável e, principalmente, o piso das 
quadras, que são flutuantes, um dos mais modernos 
existentes no mundo, os quais possibilitam uma maior 
absorção de impacto dos atletas durante o jogo.

A Escola de Squash é oferecida para crianças 
a partir dos 7 anos e as aulas são ministradas pelos 
professores Rodrigo Dias e Mateus Siqueira. Além 
disso, visando o incentivo ao esporte, o Iate realiza 
campeonatos internos de squash, bem como oferece 
toda a infraestrutura do Clube para a realização de 
torneios locais, regionais e nacionais. 

Rodrigo Dias lembra que é imprescindível o 
acompanhamento profissional, seja para quem está 
iniciando, seja para quem é veterano. “Além de toda a 
parte técnica do esporte, o professor orienta o aluno a 
como evitar lesões e colisões na quadra, por exemplo. 
O estiramento muscular é um dos traumas mais comuns 
do esporte e, para evitá-lo, é importante aquecer antes 
do exercício e alongar logo após. Como o squash causa 
um grande desgaste físico, é necessário se hidratar 
bastante também”, explica. 

Para quem deseja fazer uma aula experimental, 
saiba que o Iate oferece as raquetes para iniciação 
no esporte. Ficou interessado? Agende um horário na 
Secretaria de Esportes Individuais, calce seu tênis de 
solado claro e desfrute de uma boa partida.
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Atletas do Iate Clube conquistaram 37 medalhas em competições de 
patinação artística somente neste ano

PATINAÇÃO

EQUIPE
PREMIADA



63

A equipe de patinação artística do Iate Clube de 
Brasília foi destaque nas edições de 2020 e 2021 do 
Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional de Patinação 
Artística. 

O time comandado pelos técnicos Eduardo 
Gravina e Tathiana Resende, e apoiado também pelas 
técnicas Caroline Rabelo, Gabriela Pacheco, Inês 
Santiago e Isabela Rachid, somando os dois eventos, 
trouxeram o número surpreendente de 37 medalhas, 
sendo 22 de ouro, dez de prata e cinco de bronze.

Participaram das competições as atletas Aline 
Meira, Antonella Bauer, Clara Barcelos, Clara Palatinic, 
Gabriela Pacheco, Isis Franke, Juliana Diniz, Letícia 
Vieira, Lívia Meira, Luísa Carvalho, Manuela Brant, 
Mariana Pêgas, Maria Eduarda Matos, Maria Fernanda, 
Mell Barcelos, Monique Moisés, Pietra Bauer e Sara 
Castillo.

Com os resultados alcançados pelas atletas do 
Iate Clube, há grandes possibilidades de cinco Iatistas 
serem convocadas a integrar a Seleção Brasileira de 
Patinação Artística para a disputa do Campeonato Sul-
Americano, previsto para meados de novembro, na 
Argentina. 

Para Renata Bauer, vice-Diretora de Patinação 
Artística, os resultados são frutos da dedicação das 

atletas e do corpo técnico, bem como dos investimentos 
no esporte realizados pela atual gestão.

“Mais uma vez, nossa equipe se sobressaiu. 
Todas as patinadoras tiveram um desempenho exímio 
e trouxeram importantes títulos para o Clube. Agora, 
aguardamos, com muita expectativa, a convocação da 
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação (CBHP), 
pois temos boas chances de ter patinadoras do Iate na 
seleção”, comemora a vice-Diretora.

Equipe de professores: Caroline Rabelo, Gabriela Pacheco, Inês 
Santiago, Tathiana Resende, Eduardo Gravina e Isabela Rachid
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O melhor do 
B A S Q U E T E 
no Iate 

No ano de 1891, o professor de educação 
física James Naismith desenvolveu um esporte que 
seria admirado, estudado e praticado por gerações: o 
basquetebol. Com sua origem em Massachusetts, nos 
Estados Unidos, o basquete surgiu com o principal 
intuito de desenvolver um esporte que não dependesse 
do clima, pois o inverno na região era extremamente 
rigoroso. 

Conforme chegava aos novos locais, durante o 
final do século XIX e começo do século XX, o esporte 
foi se adaptando, fazendo com que sua popularidade 
também crescesse continuamente. Com tamanha 
repercussão, o esporte garantiu seu espaço entre 
as modalidades olímpicas desde a edição de 1936. 
Atualmente, o esporte ganha adeptos diariamente 
e figura como um dos dez mais populares em todo o 
mundo.  

O basquete é altamente dinâmico e traz diversos 
benefícios para seus praticantes, pois ajuda na perda 

Clube investe no esporte e abre novas turmas 
para formar equipe de competição

BASQUETE
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de calorias;  fortalece a musculatura dos membros 
superiores e inferiores; melhora a saúde óssea; aprimora 
a capacidade de concentração; intensifica 
a importância do trabalho em equipe; 
desenvolve e aperfeiçoa a coordenação 
motora; apura as orientações espaciais; 
entre outros ganhos para o bem-estar 
daqueles que praticam a modalidade. 

A estrutura do Iate Clube 
é ideal para todos os Sócios que 
buscam praticar o esporte, dispondo 
de uma quadra adequada para o jogo e 
oferecendo os equipamentos apropriados 
para as partidas. 

Para aqueles que buscam começar 
na modalidade, o Clube disponibiliza duas 
turmas: aos sábados e domingos, das 9h15 
às 10h30, para os alunos entre 8 e 12 anos; 
e das 10h30 às 11h45, para os alunos de 
13 a 16 anos.

Recentemente, visando a formação 
de equipes para representar o Iate em 
competições, foram criadas mais duas turmas 
para jovens com idades entre 12 e 14 anos: 
terças e quintas-feiras, das 18h30 às 20h. 
Está em estudo a possibilidade de um horário 
semanal para os adultos. 

O vice-Diretor de Basquete, Ricardo 
Mansueto, lembra que o Iate, desde o 
final de 2018, vem implantando a 
prática esportiva no Clube de forma 
graduada e, com a contratação 
do reconhecido professor José 
Carlos Vidal, um dos melhores 
técnicos de basquetebol da 
atualidade no Brasil, o Clube 
passou a oferecer aulas do 
mais alto padrão. 

“O professor Vidal tem um 
currículo invejável no basquete, além de ser doutor 
em Educação Física pela UnB. Ainda trabalhou em todas 
as categorias de base, desde 1991, e foi tricampeão 
brasileiro masculino de basquete nos anos 2007, 2011 
e 2012, e bicampeão sul-americano nos anos 2010 e 
2015”, detalha Ricardo.

BASQUETE
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VÔLEI NO IATE
PARA TODA A FAMÍLIA

Clube disponibiliza aulas de vôlei de quadra e praia para 
diferentes idades

Oriundo dos Estados Unidos, o voleibol foi criado 
em 1895 por William George Morgan, com o intuito 
de criar um esporte em que houvesse pouco contato 
físico entre os jogadores, para assim evitar lesões e 
acidentes. Com a popularidade do jogo, não demorou 
para que variações nascessem e, dessa forma, surgia 
nas primeiras décadas do século XX a modalidade de 
voleibol de praia. A variante teve origem também nos 
Estados Unidos, por pessoas que decidiram praticar o 
vôlei enquanto se encontravam em um cenário praiano. 
Com sua profissionalização na década de 70, o vôlei de 
praia conquistou cada vez mais praticantes e em 1996 
foi oficializado como modalidade olímpica.  

O voleibol de praia traz diversos benefícios para 
a saúde e o bem-estar dos praticantes, pois auxilia na 
perda de peso, aperfeiçoa aspectos cardiovasculares, 
trabalha os membros superiores e inferiores do corpo 
e também amplia a flexibilidade e coordenação motora. 
Indo além do físico, o esporte ainda faz com que a mente 
seja treinada, pois estimula o estudo das jogadas e dos 
adversários, requer dos praticantes reflexos rápidos, 
e também amplia e trabalha a noção espacial. Por fim, 
por se tratar de um jogo realizado a céu aberto, há a 
vantagem  do ganho de vitamina D para os esportistas.

O Iate Clube disponibiliza a Escola de Vôlei para 
todos que possuem apreço e/ou curiosidade pelo 

esporte. Há turmas disponíveis para crianças de 7 a 14 
anos, nos períodos matutino e vespertino, com horários 
das 9h às 15h. Também foram criadas turmas de vôlei de 
quadra e de areia para adolescentes de 15 a 19 anos, no 
período vespertino, das 16h às 18h. 

O vôlei de praia adulto foi reativado no começo 
do ano, com faixa etária a partir de 15 anos, no período 
noturno, das 18h às 19h30.

No Iate, as aulas são ministradas pelo técnico 
Fernando Barreira que, ocasionalmente, realiza 
atividades coletivas, reunindo atletas tanto do vôlei de 
quadra quanto de praia, de diferentes idades e níveis, 
para assim realizar avaliações e promover momentos de 
integração. “Retomamos os trabalhos recentemente e 
estou muito orgulhoso do que estamos conquistando. 
Acredito que, no futuro, nossos alunos já apresentarão 
bons resultados”, avalia o professor.

Marcelino Vizeu, vice-Diretor de Voleibol, faz um 
convite à Família Iatista: “Temos uma nova geração de 
atletas sendo construída nas quadras do Clube, com 
jogadores promissores dentro das duas categorias do 
voleibol, e acreditamos no potencial de cada um deles. 
E para aqueles que ainda não fazem parte desse time, 
sintam-se convidados a ingressar nesta nova e promissora 
geração de esportistas”.

VÔLEI
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E M  AS C E N SÃO

Dos iniciantes aos veteranos, todos aproveitam os benefícios que o beach 
tennis proporciona ao corpo e à mente

BEACH TENNIS

Considerado o esporte queridinho do momento, 
dados da Confederação Brasileira de Beach Tennis 
estimam que há cerca de 200 mil praticantes de beach 
tennis no país. E, no Iate, não é diferente. 

Além da escolinha, há vários Sócios praticantes 
da modalidade por todo o Clube. Marcelo Verano, vice-
Diretor de Beach Tennis, afirma que o “esporte é completo, 
dinâmico, divertido e com poucas chances de contusão 
porque a areia absorve o impacto. É ainda extremamente 
democrático, pois pode ser praticado por pessoas de 
todas as idades, independentemente do estilo de vida”.

Os investimentos estão gerando resultados: no 
mês de junho foi disputada a primeira etapa do Circuito 
Nacional Infantojuvenil de Beach Tennis, que contou com 
a participação de cerca de 140 atletas entre 12 e 18 anos, 
em Mogi das Cruzes (SP), e teve Iatista no topo do pódio.

A atleta Júlia Vasconcelos sagrou-se campeã na 
categoria individual Sub-14. Em dupla, ela e a jogadora 
Antonella Dias, de Maringá (PR), conquistaram o vice-
campeonato da mesma categoria. A beach tenista ainda 
chegou até as oitavas de final na categoria tie-break na 
modalidade mista Sub-14. 

A vice-Comodoro e Diretora do Espaço Saúde, 
Cecília Moço, que também é atleta do beach tennis, 
parabenizou Júlia pelos excelentes resultados, bem como 
os demais atletas do Clube que têm se destacado nas 
competições regionais e nacionais. 

Entre os dias 8 e 11 de julho, Brasília foi a capital 
do beach tennis nacional. A cidade recebeu o Aberto 
de Brasília, a primeira etapa do ano do Circuito BRB de 
Beach Tennis, com a presença dos principais atletas do 
país nas categorias profissionais e amadoras. O evento 
foi disputado na Vila Jeri e valeu pontos para o ranking 
nacional da Confederação Brasileira de Tênis (CBT). 

Os atletas do Iate, mais uma vez, se destacaram 
na competição. Ao todo, seis medalhas de ouro e cinco 
de prata foram conquistadas pelos esportistas em suas 
respectivas categorias. 

Nas quadras do Iate, entre os dias 9 e 22 de 
agosto, o Torneio Interno de Beach Tennis do Iate foi 
um verdadeiro sucesso. Cerca de 230 atletas disputaram 
emocionantes partidas nas categorias Pro A, B, C, 40+ e 
50+ – masculina, feminina e mista.
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PÉ NA AREIA E NA BOLA
Genuinamente brasileiro e carioca em estilo, resenha e fama, futevôlei 

vem agregando novos praticantes ano a ano no Iate

FUTEVÔLEI

O Iate Clube de Brasília sempre se destacou pelo 
forte viés esportivo e, por esse motivo, segue investindo 
em diversas modalidades, incluindo o futevôlei, categoria 
que, cada vez mais, vem conquistando novos adeptos. 

Segundo Luciano Ponte, Diretor de Esportes 
Coletivos e vice-Diretor de Futevôlei, vários aspectos 
somam para o futevôlei cair nas graças dos Iatistas: 
“Além de ser um esporte que gera excelentes resultados 
físicos, as disputas mesclam alunos iniciantes e avançados, 
demonstrando, na prática, que o esporte é inclusivo”.

Neste sentido, em agosto, foi realizado o Torneio 
Interno da Escola de Futevôlei do Iate 2021, competição 
que promove o treino e a integração entre os atletas. O 
evento, inclusive, contou com a participação da 2ª vice-
Comodoro Cecília Moço, a mais nova praticante da 
modalidade. 

O Diretor Luciano Ponte parabenizou o professor 
Luciano Mistura e a todos os envolvidos na organização do 
torneio, bem como felicitou os atletas pela dedicação e a 
crescente evolução no esporte. 

Ainda em agosto, os atletas de futevôlei do Iate 
das categorias intermediário e principal testaram suas 
habilidades no amistoso torneio realizado anualmente, 
no qual 60 jogadores participaram. Além da competição, 
durante o evento, também aconteceu a inauguração do 
novo pergolado do futevôlei, nas quadras localizadas às 
margens do Lago Paranoá.
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ENTRE BRAÇADAS
E  C O N Q U I S T A S

ATLETAS DO IATE SE DESTACAM EM COMPETIÇÕES LOCAIS E NACIONAIS. FORA DAS PISCINAS, 
CLUBE REALIZA IMPORTANTES MELHORIAS PARA OS SÓCIOS

A natação é uma das modalidades mais antigas do 
Iate e, ao longo dos anos, inúmeros alunos já passaram 
pelas escolinhas da modalidade. Não é à toa que, 
hoje, o Clube se destaca nas competições regionais e 
nacionais, oportunidades em que os atletas mostram 
os resultados dos investimentos realizados pelo Iate. 

Em 2020 e início de 2021, os eventos aquáticos 
foram prejudicados em razão da pandemia. Mas, aos 
poucos, sempre pensando na saúde dos atletas, a grade 
de competições foi sendo retomada e, mais uma vez, o 
Iate fez bonito dentro das piscinas.

As tomadas de tempo realizadas pela Federação 
dos Desportos Aquáticos do Distrito Federal (FDA/
DF) foram importantes para que os treinadores e os 

atletas avaliassem seus desempenhos individuais, 
especialmente após os meses sem competições. 
Recordes foram superados e importantes índices 
foram alcançados. 

Em maio, os atletas participaram de uma 
maratona aquática no Lago Paranoá, promovida pela 
MKS Esportes, onde competiram nas provas de 1, 2,5 
e 5 km. “Os nadadores enfrentaram muito vento e 
marola, mas terminaram suas provas com excelentes 
resultados”, comemorou a vice-Diretora de Esportes 
Aquáticos, Ignez David. 

Já no final do mês de maio, ocorreu o I Torneio 
de Natação da FDA/DF. O evento aconteceu em 
parceria com o Sesi de Taguatinga, que cedeu as 

NATAÇÃO
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instalações para que os atletas pudessem competir 
em segurança, respeitando o protocolo sanitário 
contra a disseminação do coronavírus. 

A Federação concedeu medalhas para os três 
primeiros colocados nas categorias Mirim, Petiz, Infantil 
e Absoluto. Os atletas do Iate trouxeram para a casa 20 
medalhas de ouro, 18 de prata e 11 de bronze. 

No último final de semana do mês de junho, 
foi realizado o Campeonato Brasiliense de Inverno de 
Natação Mirim/Petiz/Absoluto. Mais uma vez, a equipe 
do Iate brilhou nas piscinas, alcançando o título de 
campeã na categoria Absoluto e o de vice-campeã na 
Mirim/Petiz, além de outros méritos. 

O nadador Miguel Garcia bateu o recorde da 
prova de 1500m livre e, pelo desempenho, ainda foi 
premiado como o atleta mais eficiente da competição 
na categoria masculina; Isabela David também recebeu 
uma premiação pelo melhor índice técnico na categoria 
feminino - prova de 50m costas; e Luiza Celidônio 

conseguiu igualar o tempo na prova de 50m peito ao 
seu próprio recorde feito ainda na categoria infantil. 

Na prova de revezamento 4x50m medley, mais 
uma importante conquista: as atletas Isabela David, 
Luiza Celidônio, Paula Vaz e Cibele Gomes bateram o 
recorde do campeonato e do absoluto. 

Esta ainda foi a primeira vez que os atletas do 
Projeto Touca Estrela participaram de uma competição e 
ajudaram na pontuação das equipes Mirim/Petiz (atletas 
de 9 a 12 anos). 

No começo de julho, 104 atletas do Distrito 
Federal, dos quais 37 eram do Iate Clube de Brasília, 
participaram do Torneio Centro-Oeste de Natação 
Infantil a Sênior em Anápolis, Goiás. A competição 
contou com 204 provas. Individualmente, os atletas do 
Iate conquistaram 16 novos recordes.

O Clube também foi o destaque do torneio 
nas provas por equipes. Os resultados renderam o 
título de Campeão Absoluto e das categorias Juvenil 
e Sênior. No total, os atletas trouxeram para casa 43 
medalhas de ouro, 30 de prata e 27 de bronze. Para 
que o evento transcorresse com muita segurança, 
o Clube, inclusive, ofereceu a própria infraestrutura 
para que a delegação fizesse o teste RT/PCR antes de 
seguir para a competição. 

NATAÇÃO

Ainda em julho, aconteceu a primeira 
etapa do Campeonato Brasileiro de Maratonas 
Aquáticas, realizada em São Luís (MA). O Iate 
Clube foi representado pelos nadadores Arthur 
Castro e Kenue Santana. Na prova de 7,5km, 
Arthur conquistou a 4ª posição, enquanto Kenue se 
estabeleceu com o 5º lugar. Ao disputarem a prova 
de 5km, Kenue ficou com o 3º lugar, enquanto 
Arthur alcançou a 4ª posição.
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Realizado entre os dias 22 e 24 de julho, em Belo 
Horizonte (MG), o Campeonato Brasileiro Infantil de 
Inverno – Troféu Ruben Dinard de Araújo contou com 
a participação de 600 atletas de todo o Brasil. O Iate 
foi representado por duas atletas na categoria Infantil. 
Apesar de ter sido a primeira participação em uma 
competição de grande porte, Luísa Queiroga obteve 
resultados expressivos: um quarto lugar nos 200m costas 
e dois sétimos lugares – 100m costas e 200m medley. 

Já Sofia Rubiano, atleta recém-chegada ao time 
do Iate, participou das provas de 100 e 200m peito e 
100m borboleta, mostrando também evolução em suas 
marcas pessoais. 

Recife foi a sede escolhida para a realização de 
dois Campeonatos Brasileiros, que ocorreram entre os 
dias 28 e 31 de julho, e, claro, o Iate marcou presença 
nos eventos. Nas provas do Campeonato Brasileiro 
Júnior – Troféu Tancredo Neves, oportunidade em que 
três Iatistas competiram, o Clube garantiu a classificação 
para cinco finais e conquistou duas medalhas de bronze 
com o nadador Miguel Garcia, nas provas de 400m 
medley e 800m livre, terminando a competição na 15ª 
posição por equipes. 

Nove atletas do Clube participaram das provas 
do Campeonato Brasileiro Juvenil – Troféu Arthur 
Sampaio Carepa. No desfecho, o Iate foi classificado 
para sete finais e conquistou duas medalhas de prata 
com a nadadora Isabela David, nas provas de 100 e 
200m costas, finalizando, assim, o campeonato na 16ª 
posição por equipes.

Nos dias 6 e 7 de agosto, no Yacht Clube da 
Bahia, em Salvador, na segunda etapa do Campeonato 
Brasileiro e Copa do Brasil de Maratonas Aquáticas, o 
Clube foi representado por cinco atletas que alcançaram 
ótimos resultados: Júlia Couto Alves foi vice-campeã 
juvenil nas provas de 1500m e 2500m; Victor Moreno 
garantiu o vice-campeonato da categoria juvenil na 
prova de 5km; Arthur Castro ficou em 4° na disputa dos 
7,5km e em 7°na prova dos 5km; Kenue Teixeira, por 
sua vez, alcançou o 5° lugar na prova de 7,5km e a sexta 
colocação nos 5km; e Carlos Roberto de Deus foi o 4° 
colocado nos 1500m.

NATAÇÃO
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FORMAÇÃO DOS ATLETAS 

Naturalmente, a formação de um atleta começa 
ainda na infância e esta premissa é adotada pelo Iate há 
vários anos. São nas escolinhas de natação, por exemplo, 
que eles começam a se familiarizar com a água, os tipos de 
nados, os termos técnicos, entre outros pontos.

Por esse e outros motivos, a cada ano, a vice-
Diretoria de Esportes Aquáticos realiza diferentes eventos 
com o objetivo de colaborar na formação integral dos 
atletas, levando em consideração não apenas o aspecto 
físico, mas também de conhecimentos múltiplos. 

Assim, no primeiro semestre de 2021, a vice-
Diretoria de Esportes Aquáticos trouxe aos atletas de 
alto rendimento do Clube a clínica de natação Oxygen, 
organizada pela Meraki Esportes. O objetivo dos encontros 
era auxiliar os atletas (e os técnicos) do Iate a aperfeiçoarem 
suas habilidades para que, assim, pudessem alcançar os 
melhores níveis possíveis em seus respectivos nados, por 
meio de análises biomecânicas e da troca de experiências 
com uma equipe olímpica. 

Participaram da clínica Felipe Domingues, head 
coach e treinador de atletas olímpicos da seleção brasileira, 
bem como do campeão mundial Nicholas Santos; Samie 
Elias, analista biomecânico do Clube Pinheiros e da Seleção 
Brasileira de Natação; e Leo de Deus, atleta olímpico. A 
equipe esteve no Iate entre os dias 2 e 6 de fevereiro. 

Durante o evento, eles realizaram treinos 

direcionados, palestras sobre preparação física, além das 
análises biomecânicas individuais dos atletas inscritos. 
Essa análise consiste na forma como atletas profissionais 
avaliam o desempenho de seus nados. Por meio de 
filmagens subaquáticas, os profissionais filmam os nados 
capturando itens como pontos de força e angulações de 
entrada e saída para, assim, apontar com detalhes onde 
cada atleta necessita de melhorias. Alguns atletas ainda 
tiveram uma private class, experiência exclusiva de uma 
hora de aula particular com Leo de Deus, onde entenderam 
como um atleta olímpico pensa, treina e vive. 

De passagem por Brasília, o nadador Felipe Lima, 
medalhista de prata no mundial de 2019 e bronze no 
mundial de 2013, aproveitou a estrutura do Iate para 
continuar seus treinos. Natural de Cuiabá, o atleta 
esteve nas Olimpíadas de Tóquio, disputando a prova 
dos 100m peito. 

Em sua passagem pelo Clube, Felipe reuniu-
se com a equipe de nadadores e professores para um 
bate-papo sobre carreira, conquistas e objetivos. Ele 
contou um pouco sobre sua trajetória na piscina e 
sobre a preparação para a seletiva das Olimpíadas. O 
nadador também falou sobre disciplina e determinação, 
destacando que é preciso dormir cedo, descansar o 
corpo e a mente, se alimentar adequadamente para 
repor as energias e manter o objetivo em mente.

NATAÇÃO
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A natação é um esporte democrático e indicado para todas as idades. Para os 
adultos, há diversos ganhos com a prática da modalidade, como o fortalecimento 
das musculaturas do corpo, o aperfeiçoamento da condição cardiovascular, a perda 
de calorias, o aprimoramento da circulação sanguínea e, ainda, melhorias para a 
postura e coordenação motora dos nadadores. 

Para as mulheres, ainda há aspectos vantajosos diferenciados, como em 
relação àquelas que estão em período de gestação, pois a natação pode aliviar 
dores, gerar maior disposição e desacelerar o ganho de peso. 

No Iate, a natação pode ser praticada por todas as idades e, assim, a equipe 
master do Clube é formada por atletas acima de 25 anos que desejam dar continuidade 
à prática da modalidade ou que acham que nunca é tarde para ingressar na natação. 

Se você, Sócio, está pensando em praticar alguma atividade física, participe 
dos treinos tanto para competir quanto apenas para ficar em forma, ou ainda 
para aprender a nadar. Os encontros acontecem de segunda a sexta-feira, nos 
seguintes horários: 7h, 8h, 11h, 12h e 18h30; e, aos sábados, às 9h e às 10h. Para 
mais informações, entre em contato com a Secretaria de Esportes Individuais pelo 
telefone 3329-8753 ou pelo e-mail esportes.individuais@iatebsb.com.br. 

NATAÇÃO PARA ADULTOS
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No final do mês de março, durante Reunião 
Extraordinária do Conselho Deliberativo, diversas pautas 
foram abordadas, incluindo os pareceres da Comissão 
Permanente de Infraestrutura. Dentre eles, um dos 
planejamentos foi referente à construção das salas 
administrativas dos Desportos Aquáticos. A proposta 
foi analisada pela Comissão de Obras e aprovada por 
unanimidade. 

As salas administrativas dos Desportos Aquáticos 
foram idealizadas para atender às demandas que as 
modalidades aquáticas precisam. Trata-se de um projeto 
desenvolvido na gestão anterior, pelo ex-vice-Diretor 
Edward Cattete, o qual previa a construção de um 
espaço que iria contemplar: sala dos professores, sala 
de exercícios para os esportistas e um depósito para a 
guarda dos materiais utilizados nas escolas de natação. 

Além disso, a Diretoria de Esportes Individuais, 
por meio da vice-Diretoria de Esportes Aquáticos, após a 
realização de um amplo e criterioso estudo, finalizou um 
planejamento para atender às demandas dos Associados 
e aumentar a oferta de vagas nas escolas aquáticas. Com 
a medida, houve uma diminuição substancial na lista de 

ADMINISTRAÇÃO
espera, sem prejuízo aos demais usuários das piscinas.

Atualmente, além da logística dos Sócios 
que utilizam as piscinas semiolímpicas para treinos 
individualizados recreativos, a Secretaria de Esportes 
Individuais é a responsável por organizar os treinos 
adultos de condicionamento e as aulas de Deep Water, 
da Natação Master, do projeto Touca Estrela, da Equipe 
de Alto Rendimento e as aulas das Escolinhas (Kids 1, 
Kids 2, Kids 3, Pré-mirim, Mirim, Petiz e Infantil).

Assim, após uma reorganização das equipes 
de trabalhos, foram abertas mais vagas nas escolas 
destinadas às crianças entre 4 e 14 anos. Para as crianças 
das turmas Kids 1, 2 e 3, serão oferecidas novas turmas 
aos finais de semana, das 9h às 12h.

“Tendo em vista que alguns Sócios aguardam uma 
vaga há bastante tempo, neste primeiro momento, foram 
contemplados apenas aqueles que estão na lista de 
espera”, explica a vice-Diretora de Esportes Aquáticos, 
Ignez David.

Gilson Luz, Diretor de Esportes Individuais, afirma 
que a gestão não tem medido esforços para solucionar 
alguns problemas do setor, especialmente a lista de 
espera. “Readequamos o quadro, canalizamos recursos e 
priorizamos investimentos para atender às necessidades 
dos Sócios e, com isso, esperamos contemplar o maior 
número possível de famílias, tentando pôr fim a um 
problema crônico do setor”, almeja.

Outra grande novidade será a Natação Baby, para 
crianças de 1 a 3 anos. As aulas devem começar após a 
obra do novo espaço físico destinado aos pequenos.

Além disso, será criada a Escola de Polo Aquático 
para Sócios de 9 a 14 anos. As aulas acontecerão duas 
vezes por semana, a partir das 18h30. 

A vice-Diretoria também reformulou o treinamento 
da equipe de natação master com novos horários de 
treinos aos sábados pela manhã, permitindo que os 
atletas treinem juntos. 

O Diretor Gilson Luz finaliza lembrando que “o 
investimento em esportes, embasado em melhorias na 
estrutura física e na oferta de vagas, é um compromisso 
adotado pela atual gestão. As benfeitorias estão apenas 
começando e outras grandes novidades estão por vir”.

NATAÇÃO
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APOSTA NO TÊNIS DE MESA
Com equipamentos modernos e atletas qualificados, equipes de 

mesatenistas já obtêm bons resultados 

No final do primeiro semestre do ano, os 
mesatenistas do Iate participaram de dois torneios do 
circuito de Brasília: o 36º Torneio FitPong e o Torneio 
Aberto de Tênis de Mesa. Os jogadores foram vitoriosos 
e conquistaram quatro medalhas para o Clube. Já no 
Torneio FitPong Kids, Dante Mancebo foi o grande 
vencedor e Vinícius de Lima alcançou o título de vice-
campeão. No Torneio da AABB, Davi Haje conquistou o 
segundo lugar e Bernardo Peixe, o terceiro.

Os mesatenistas do Iate vêm progredindo cada 
vez mais e um dos aspectos cruciais para tal evolução 
é a estrutura de treino altamente qualificada que o 
Clube oferece. No final de 2020, houve a revitalização 
completa do espaço do tênis de mesa, sendo o  local 
totalmente customizado e adaptado da melhor maneira 
possível para a prática do esporte. 

A obra 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 

TÊNIS DE MESA

esportivos EN 14904. Foram adquiridas, ainda, 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.

Além da completa revitalização do espaço, os 
atletas Iatistas agora podem usufruir do mais moderno 
robô de treinamento existente no mundo para a prática 
desse esporte: o Amicus Prime, da Butterfly. Ele diminui 
o tempo de aprendizado dos movimentos básicos do 
tênis de mesa, além de aprimorar o nível técnico dos já 
iniciados, considerando sua capacidade de repetir, por 
inúmeras vezes, as jogadas mais complexas. 

O vice-Diretor de Tênis de Mesa, Jaime Bicalho, 
expressou satisfação pelo equipamento: “Com a aquisição 
do Amicus Prime, o Clube se tornou o único local do 
Brasil e da América Latina a oferecer esse equipamento 
para uso dos Sócios, tornando-o um expoente, 
nacional e internacional, em termos de infraestrutura 
da modalidade. Acreditamos que essa tecnologia será 
de fundamental importância no desenvolvimento e 
crescimento dos nossos atletas”.
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FORMAÇÃO
Iate investe no desenvolvimento de atletas

Há 61 anos, o Iate Clube de Brasília cumpre o 
objetivo de incentivar o desenvolvimento de seus atletas. 
Para ampliar o trabalho realizado até aqui, foram criados 
dois projetos de treinamento e preparação física para os 
esportistas do Clube que almejam alcançar seu ápice e 
disputar competições locais, nacionais e internacionais.

Durante o segundo semestre de 2020, o Iate Clube 
apresentou o primeiro projeto de acordo com o Edital nº 
8 do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), voltado para a 
contratação de profissionais técnicos e multidisciplinares 
que irão trabalhar com os atletas das seguintes 
modalidades: natação, vela e tênis.

O projeto foi aprovado, e então o Clube recebeu, 
para o ciclo Olímpico 2021 e 2024, R$ 929.600,00, 
destinados ao custeio do salário líquido dos profissionais. 
Cumprindo o estabelecido no edital, foram realizadas as 
contratações do técnico estratégico esportivo Rui Campos 

ESPORTES

do Nascimento, do preparador físico Fábio Ramos, do 
fisioterapeuta Fábio Wesley, do técnico esportivo Felipe 
Rondina, além do aumento da carga horária de professores 
já contratados pelo Iate (Fábio Costa e Allan Godoy).

O gestor Rui Campos explica que, para participar 
do projeto, os atletas são selecionados pelos técnicos 
principais das respectivas modalidades. “Alguns já 
representam o Clube em competições esportivas e outros, 
futuramente, poderão representá-lo”, explica.

Com a equipe em formação e um espaço 
revitalizado, o Clube deu início ao projeto do CBC. Nas 
salas, com a orientação e a supervisão do professor Fábio 
Ramos, alunos dos 7 aos 26 anos são divididos em turmas, 
conforme a faixa etária, e realizam, principalmente, treinos 
de ginástica funcional e valências físicas, envolvendo o 
próprio peso do corpo, além do uso de equipamentos 
diversificados. Atualmente, 77 alunos frequentam as salas. 
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ESPORTES
“Em breve, mais materiais serão adquiridos pelo 

Clube por meio do Edital n° 9 do CBC. Com esse conjunto 
de iniciativas, fortalecemos o viés esportivo do Iate ao 
proporcionar as ferramentas necessárias para revelar 
novos talentos da Família Iatista”, constata Rui Campos.

Paralelo ao trabalho realizado com verbas oriundas 
do CBC, está o  projeto de preparação física dos jovens 
atletas realizado pela Academia, em parceria com as 
Secretarias de Esportes Coletivos, Individuais e Náuticos. 
Hoje, 32 atletas integram o projeto.

Participam da iniciativa atletas de 12 a 21 anos da 
natação, da patinação, da vela, do tênis, do beach tennis, 
além de outras modalidades.

O Diretor Técnico da Academia, Martim Bottaro, 
explica que o projeto busca aprimorar as capacidades 
físicas dos atletas do Clube e, assim, colaborar para que 
melhorem seus desempenhos nas competições. “Nossos 
alunos estão entusiasmados e reconhecem a importância 
deste trabalho, paralelo ao que é feito em suas respectivas 
modalidades, como forma de evoluírem em seus esportes”.

O Comodoro Flávio Pimentel e a vice-Comodoro 
e Diretora do Espaço Saúde, Cecília Moço, agradecem 
a confiança dos Sócios que inscreveram seus filhos no 
projeto e esperam cada vez mais proporcionar ações 
como esta, que valorizam o esporte local e contribuem 

para o desenvolvimento dos atletas.

O projeto tem sido um imenso sucesso, tanto 
que, atualmente, não é possível abrir novas turmas, mas 
posteriormente, essa possibilidade será estudada. Fora 
isso, os esportistas já demonstram os resultados dos 
treinos e da preparação, conquistando diversos títulos em 
diferentes campeonatos.
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SOLIDARIEDADE  E 
ESPORTE LADO A LADO

Corrida do Bem arrecadou mais de 70 cestas básicas

CLUBE DE CORRIDA

No dia 31 de julho, foi realizada a primeira 
corrida interna do Iate Clube em 2021, que contou 
com a participação de 74 atletas. As inscrições foram 
realizadas com a doação de cestas básicas, entregues 
pelo Comodoro Flávio Pimentel à presidente do 
Instituto Juntos pelo Bem, Laura Aviani. 

Em seu discurso, após a realização da prova, 
o Comodoro ressaltou a importância da ação social 
desenvolvida pelo Instituto em conjunto com os 
alunos do Clube de Corrida. “O engajamento de todos 
é fundamental para, juntos, levarmos um pouco de 
esperança para aqueles que mais precisam. Parabenizo 
a todos pelo fundamental trabalho”, afirmou.

Durante o evento, os atletas despediram-se da 
professora Larissa Pacheco. Após o cumprimento de 
todas as fases previstas nos regulamentos vigentes, 
a assessoria de corrida “Márcia Rosa Runners” foi 
contratada para dar continuidade ao trabalho de 
treinamento dos corredores Iatistas. 

A professora Márcia Rosa e toda a sua equipe 
foram apresentadas aos alunos; ao Comodoro Flávio 
Pimentel; ao Diretor de Esportes Individuais, Gilson 
Luz; à vice-Presidente do Conselho Deliberativo, Ana 
Cláudia de Oliveira; e à vice-Diretora do Clube de 
Corrida, Ana Paula Mantovani.
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CLUBE DE CORRIDA
Em um clima de muita emoção e congraçamento, 

os atletas vencedores foram premiados e receberam 
os troféus. Na categoria geral feminina, Elizabeth Dias 
conquistou a primeira colocação; já na categoria geral 
masculina, Flávio Velame ficou com o primeiro lugar. 
O resultado completo da Corrida do Bem pode ser 
conferido no site do Iate.

Ao final, a vice-Diretora Ana Paula Mantovani 
agradeceu a presença de todos e elogiou a equipe da 
Secretaria de Esportes Individuais pela dedicação para 
a realização do evento. “Todos os colaboradores foram 
de importância imprescindível, fornecendo o auxílio e o 
suporte que precisávamos, demonstrando toda a força 
que temos quando trabalhamos juntos”, expressou.
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TIME 2010 DO IATE VENCE A LIGA CANDANGA DE FUTSAL
A equipe 2010 do Iate Clube de Brasília manteve a hegemonia da categoria ao se 

sagrar bicampeã da Liga Candanga de Futsal. 

A final foi disputada no último dia 12, no ginásio do Sesc, em Ceilândia, quando a 
equipe Iatista derrotou o excelente time do Toque de Craque pelo placar de 1 a 0, com 
gol do atleta Breno Coimbra, vice-artilheiro da competição com dez gols. 

Com o título, a equipe 2010 garantiu vaga no Campeonato Brasileiro de Futsal, 
que está previsto para ser realizado em outubro - a depender da pandemia -, na cidade 
de São Luís (MA). 

Além da equipe 2010, participaram do torneio as categorias 2008 e 2012, ambas 
desclassificadas nas quartas de finais.

O Sócio Luís Guilherme Aucélio tinha apenas 5 anos quando iniciou na Escolinha do Iate 
Clube para praticar futebol. Em 2019, com apenas 13 anos, surgiu a primeira oportunidade na 
categoria de base do Atlético-MG. E hoje, com 14 anos, joga no Sub-15 do Clube de Regatas do 
Flamengo. 

“Aos 14 anos, Luís está no caminho para se tornar um jogador profissional, tendo em 
vista sua rápida ascensão em grandes clubes brasileiros. Como se a história dele não pudesse 
ficar melhor, ele precisou de apenas 20 dias no Flamengo para conquistar o seu primeiro título”, 
comenta Luciano Ponte de Oliveira, Diretor de Esportes Coletivos e vice-Diretor de Futevôlei.

SÓCIO DO IATE SE DESTACA NO FUTEBOL BRASILEIRO
FUTEBOL
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FUTEBOL

O Iate Clube tornou-se campeão invicto na 
categoria Sub-9 do Circuito Anapolino de Futsal ao 
vencer o Ecos/Shallon por 3x2. O evento foi realizado 
na cidade de Anápolis (GO).

Em seis jogos realizados entre junho e começo 
de julho, os meninos do Iate, comandados pelo técnico 
Francklin, apresentaram um futsal bonito e muito bem 
organizado taticamente. 

No total, balançaram a rede 29 vezes e sofreram 
17 gols, ficando com o folgado saldo de 12 gols.

Time 2009 fez bonito no Circuito 
Anapolino de Futsal

No dia 25 de julho, no Estádio Abadião, a equipe 
Sub-12 de futebol do Iate Clube de Brasília conquistou 
o vice-campeonato da Copa Novos Talentos 2021 
- Série Prata, promovida pela Liga Esportiva das 
Categorias de Base. 

Nessa categoria, até cinco atletas do Sub-13 
podiam participar dos jogos, mas o Iate foi a única 
equipe que não fez uso do recurso. Pelo contrário, 
jogou grande parte com atletas Sub-11. 

O goleiro Iatista Samuel conquistou o troféu de 
goleiro menos vazado e Matheus levou para casa o 
prêmio de melhor jogador da competição. 

Vice-campeões da 
Copa Novos Talentos

Entre os dias 29 de julho e 1º de agosto, a Rio Cup de Fut 
7 reuniu grandes equipes do futebol 7 de base. O Iate Clube de 
Brasília foi representado pelo time da categoria Sub-9. 

Os jovens atletas passaram por todas as fases e enfrentaram 
diferentes times - dentre eles, a equipe do Flamengo, que 
representava um grande obstáculo. Contudo, durante a semifinal, 
os futebolistas do Iate derrotaram o esquadrão rubro-negro, 
passando diretamente para a última etapa. 

Na final da competição, o time enfrentou o M7 Sports, de 
Valparaíso (GO), sagrando-se vice-campeão da série ouro da Rio 
Cup de Fut 7. 

Grandes conquistas na Rio Cup de Fut 7
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CIATE

DESENVOLVIMENTO
I N F A N T O  J U V E N I L

Iate Clube oferece aos Sócios um espaço totalmente dedicado
às crianças e aos adolescentes

Desde a sua fundação, o Iate Clube de Brasília 
busca desenvolver ações e projetos que contemplem 
todos os membros da Família Iatista. Do mais novo ao mais 
idoso, há sempre espaços dedicados para membros que se 
encontram em faixas etárias específicas, como é o caso do 
Centro Infantojuvenil do Iate Clube (Ciate). 

Em edifício projetado pelo Sócio arquiteto Tony 
Malheiros em outubro de 1995, e inaugurado em 5 de 
agosto de 1996 na gestão do ex-Comodoro Ennius Muniz, 
o espaço é dedicado aos Associados entre 4 e 13 anos e 
utiliza metodologias pedagógicas para trabalhar diferentes 
questões com os alunos, além de oferecer 14 atividades 
diferentes, dentre as quais dez são modalidades esportivas.  

Na área esportiva, o Ciate visa formar uma base 
sólida de habilidades nos pequenos, respeitando as 
fases da formação e do desenvolvimento de cada aluno. 
“Trabalhamos com o objetivo de estimular e desenvolver 
capacidades coordenativas, além de aptidões que 
dependem de controle neuromuscular como coordenação 
multimembros, agilidade, velocidade, tempo de reação, 
flexibilidade, consciência corporal e espaço temporal, 
ritmo e disciplina”, explica Fátima Dantas, coordenadora 
do Ciate.

É no Ciate e nas escolinhas que os pequenos Sócios 

iniciam a vida esportiva nas diferentes modalidades 
oferecidas pelo Clube, como natação, tênis, optimist 
(vela), dança, capoeira, patinação, vôlei, futsal masculino e 
feminino, judô e peteca.

O aluno ainda realiza as lições do colégio, recebe 
acompanhamento pedagógico e exercita diferentes 
atividades que trabalham o físico e o mental, sempre 
auxiliado por experientes profissionais. A estrutura 
do espaço é de altíssima qualidade, com salas de aula e 
laboratórios de informática dotados de ótimo mobiliário, 
além de brinquedoteca e sala de dança. 

Robótica; iniciação à informática; reforço escolar; 
recreação; hora da história; musicalização; coordenação 
motora e artes complementam a grade curricular de 
atividades do Ciate. 

Segundo Fátima Dantas, o objetivo primordial do 
projeto é contribuir com a formação integral do aluno 
e, para isso, a maioria dos planejamentos desenvolvidos 
está dentro da linha construtivista. A proposta é tornar o 
aprendizado mais lúdico, encorajando os alunos a explorar 
e a desenvolver todas as habilidades no campo físico, 
psicológico e social, sempre incentivando e estimulando 
impulsos criativos.
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Para mais informações, entre em contato 
pelo telefone: (61) 3329-8726/8727.

“Entre as inúmeras vantagens da prática de 
atividade física estão o domínio e o conhecimento do 
corpo; o desenvolvimento físico, psíquico e social; e a 
melhora do sistema cardiocirculatório, da flexibilidade 
e do equilíbrio”, explica a coordenadora.

Além do surgimento de novos atletas, no viés 
comportamental, as crianças desenvolvem disciplina, 
autonomia, comprometimento, capacidade de resolver 
conflitos, espírito de equipe, comunicação verbal, 
bem como vivenciam diferentes situações.  

João Lima Bastos, Presidente do Ciate, 
comenta, com alegria, os 25 anos do projeto: “São 
anos dedicados ao Quadro Social, contribuindo com 
a formação de cidadãos responsáveis e conscientes. É 
gratificante ver o comprometimento de toda a equipe 
em prol dos nossos Associados, que, diariamente, 
confiam a nós os seus filhos”.

O Associado Ricardo Marques matriculou seu 
filho no início do ano de 2020 e conta que os resultados 
têm sido extremamente gratificantes. “O Ciate 
vem contribuindo muito com seu desenvolvimento 

cognitivo, social e físico, o que refletiu diretamente 
na motivação para as aulas regulares da instituição de 
ensino que frequenta, e ainda melhorou a sua dinâmica 
de aprendizagem. Por isso, quero parabenizar toda a 
equipe do Ciate pela qualidade do trabalho pedagógico 
e empenho para manter a instituição funcionando, 
apesar dos desafios impostos pela crise sanitária da 
pandemia”, revela o Sócio.

Pensando no próximo ano, o Comodoro Flávio 
Pimentel solicitou ao Presidente João Lima um 
estudo para verificar a possibilidade de ampliação das 
atividades do Ciate, especialmente as esportivas. “A 
proposta é fazer com que os alunos passem por todas 
as modalidades e conheçam suas características. Desta 
forma, a família poderá identificar o esporte com o 
qual a criança tem mais afinidade”, projeta Pimentel.
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Desde o mês de abril, os Associados 
têm a possibilidade de consultar os 
cardápios de todos os concessionários 
de alimentos e bebidas por meio do site 
e também pelos QR Codes afixados nas 
mesas do Clube.

“Com esta melhoria, atendemos 
às reivindicações dos Sócios que, agora, 
podem consultar os itens sem precisar 
manusear os cardápios físicos ou 
percorrerem grandes distâncias dentro do 
Clube”, explica a Diretora Administrativa e 
de Recursos Humanos, Luciane Zanella.

Atualmente, o Iate dispõe dos 
seguintes pontos gastronômicos: Bar 
do Tênis, Bar da Peteca, Lanchonete da 

Academia, Bar dos Cunhados, Creperia, Restaurante 
Vento em Popa,  Quiosque da Piscina do Feijão e Bar 
do Cerrado. 

Nos aparelhos mais recentes, basta apontar 
a câmera do celular, ou usar o Google Lens, para ler 
os códigos fixados nas mesas dos estabelecimentos. 
Outra opção é baixar apps que façam a leitura, como o 
QR Scanner Kaspersky, NeoReader QR ou QR Reader 
for iPhone.

Para garantir a proteção de todos, o atendimento 
ao Sócio é feito somente com a utilização de máscaras 
de proteção facial. “É fundamental ainda que todos 
respeitem tanto as marcações de distanciamento social 
afixadas no chão em frente aos bares e restaurantes, 
quanto o organizador de filas colocado no Bar dos 
Cunhados”, solicita o Comodoro Flávio Pimentel.

Iate Clube torna mais fácil o acesso aos cardápios dos 
bares e restaurantes por meio de site e QR Codes

CONCESSIONÁRIOS
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Facilidades no dia a dia

A estrutura do Iate visa proporcionar 
total comodidade aos Associados. Para 
isso, o Clube disponibiliza diversos 
concessionários para uso da Família 
Iatista. Além dos estabelecimentos 
do ramo gastronômico, há também 
instalações do ramo da saúde, estética, 
moda, higienização de automóveis e 
venda de produtos náuticos.

Para aqueles que buscam relaxar e 
cuidar da saúde, o SPA Saúde dispõe de 
tratamentos, massagens e outros serviços 
especializados. Já os concessionários 
Lion Barbearia e o AR Instituto de 
Beleza oferecem diferentes opções de 
cortes, tratamentos estéticos, manicures 
e pedicures para os Associados que 
desejam renovar o visual.

A Noroeste Náutica disponibiliza 
os mais diversos equipamentos e 
produtos náuticos, com alto nível de 
variedade e qualidade para os clientes. 
Entrando no ramo da moda, as lojas 4 
Ondas apresentam um rico acervo de 
peças de roupas, com foco em modelos  
esportivos e de banho.

Por fim, visando o conforto e maior 
facilidade para a Família Iatista, o Iate 
dispõe do concessionário da Lava a Jato 
New Car, onde os Sócios podem deixar 
seus veículos para lavagens, polimento, 
cristalização e outros serviços enquanto 
aproveitam o Clube.  

“O nosso objetivo é tornar o Clube o 
mais cômodo e confortável possível para 
os Associados. Logo, os concessionários 
abrangem diferentes ramos para atender 
a diferentes interesses. Estamos sempre 
em busca de novas maneiras de tornar a 
experiência dos Sócios dentro do Iate o 
mais agradável possível, e novas ideias, 
tal qual a do QR Code, são sempre bem-
vindas”, declara Luciane Zanella, Diretora 
Administrativa e de Recursos Humanos.
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CONTRATAÇÃO LEGAL
Alexandre Siqueira instrui Sócios sobre a melhor forma de lidar com a regulamentação dos 

trabalhadores domésticos

A plataforma e-Social é um projeto realizado pelo 
Governo Federal com o intuito de unificar e digitalizar 
o envio de dados fiscais, previdenciários e trabalhistas 
das empresas. No mesmo viés, em dezembro de 2015, 
foi criado o e-Social Doméstico, que visa formalizar e 
regulamentar questões trabalhistas do ramo doméstico, 
armazenando informações e dados referentes aos 
empregadores e empregados. 

O contabilista e Sócio do Iate Clube Alexandre 
Siqueira afirma que muitos empregadores domésticos, 
por falta de um acompanhamento mensal das obrigações, 
acabam por acumular informações, o que pode causar 
prejuízos em vários aspectos. Ao buscar exemplos, 
Alexandre cita que muitos empregadores concedem 
férias ao empregado e não procedem com o registro 
do evento no sistema do e-Social, o que repercute em 
diversas adversidades. 

“Tomemos o caso de um empregado que gozou 
férias em outubro de 2020, mas que não foram lançadas 
no sistema. No momento de calcular os salários dos 
meses seguintes, para corrigir o período de recesso não 
lançado, será necessário apagar todo o período de salário 
dali (outubro de 2020) para frente, lançar as informações 

das férias, para, depois, voltar a fazer os lançamentos dos 
salários dos meses subsequentes. Em adição, poderá haver 
também a possibilidade de se pagar valores residuais a 
título de imposto”, explica Siqueira. 

Para evitar possíveis falhas, o contador dá algumas 
dicas para os Associados que empregam trabalhadores 
domésticos. “Reserve sempre o último dia do mês para 
lançar as informações junto ao sistema do e-Social 
Doméstico, como emissão do recibo de salário e da 
guia do Documento de Arrecadação do e-Social (DAE) 
para recolhimento do imposto e, se possível, antecipe a 
programação das férias do seu empregado. Desta forma, 
evitará grandes problemas futuros”, aconselha.

Apesar do programa não ser tão novo, segundo o 
contador, é normal que os empregadores tenham dúvidas, 
pois são situações que, por vezes, fogem do dia a dia e, por 
isso, pode ser necessário uma assessoria especializada. 

Para isso, o contabilista Alexandre Siqueira se 
coloca à disposição para prestar serviços a toda Família 
Iatista, garantindo um atendimento exclusivo e com 
condições diferenciadas para os Sócios do Iate Clube de 
Brasília. Para mais informações, entre em contato pelo 
telefone (61) 9 8282-8605.

FINANÇAS



87



88


