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EDITORIAL

Caros associados,

Finalizamos o primeiro ano da Gestão 2020-2023 com a sensação de 
dever cumprido. Mesmo em meio ao cenário restritivo imposto pela pandemia, 
2021 foi um ano de significativas realizações para o Iate Clube de Brasília.

No viés esportivo, o avançar da imunização trouxe alento e esperança 
e, com isso, fomos sedes de grandes eventos, como o Campeonato Brasileiro 
Interclubes de Maratonas Aquáticas, o Campeonato Brasileiro de Seleções de 
Peteca e o torneio de tênis profissional Aberto da República, além de tantos 
outros organizados internamente voltados para todos os públicos e idades.

Com os recursos do Comitê Brasileiro de Clubes, por meio do programa 
de formação de atletas, aliados ao incansável trabalho dos Diretores, vices e 
suas equipes nas escolinhas esportivas, conseguimos ampliar a grade horária 
de algumas modalidades e, assim, atender às demandas dos sócios. 

Também foram criadas duas novas escolas: vôlei de areia e polo aquático. 
Atualmente, o Iate conta com 15 escolas esportivas e, em breve, serão abertas 
as matrículas para as aulas de natação para bebês.

Nossos atletas tiveram expressivas conquistas nos campeonatos locais, 
nacionais e internacionais, com destaques para a vela, o tênis, a natação, a 
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maratona aquática, o beach tennis e o judô. Para 
2022, formamos a primeira equipe de basquete que irá 
representar o Iate nas competições locais e regionais e 
vamos trabalhar para que o mesmo aconteça no vôlei e 
no tênis de mesa. Tem sido muito gratificante ver, todos 
os dias, o Clube lotado de jovens atletas dedicados.

No âmbito da gestão, promovemos relevantes 
avanços com as mudanças no setor de contratos e na 
reestruturação no setor de alimentos e bebidas, com 
a contratação de uma nutricionista de produção para 
implementar o plano alimentício do Clube. 

Ainda, foram contratadas consultorias para 
adequar o Iate à Lei Geral de Proteção de Dados; finalizar 
o plano de cargos e salários; e manualizar os processos 
administrativos. Também passamos a utilizar o sistema 
de assinaturas digitais, os quais dão celeridade no 
trâmite dos documentos internos. Nessa área, visando 
conferir agilidade aos processos de contratação, 
também foram revisados alguns normativos do Clube. 

Com a promulgação da Lei de Regularização 
Fundiária (Lei nº 6.888/21), o Iate protocolou pedido 
para incorporação, em definitivo, da área ao norte do 
Clube: um marco na história da nossa Instituição.

No que tange às receitas do Clube, em 2021 
foram vendidos 12 títulos familiares e cinco títulos 
patrimoniais com uma significativa valorização. Outra 
realização importante foi o leilão de bens inservíveis, o 
qual rendeu uma receita recorde de R$ 161 mil.

Na área cultural, pudemos reunir a Família Iatista 
em mais uma edição inesquecível do Iate in Concert. 
Relembramos e cantamos os clássicos italianos 
embalados pelas apresentações da Orquestra Sinfônica 
do Teatro Nacional Claudio Santoro regida pelo maestro 
Cláudio Cohen, do tenor Davide Carbone e da soprano 
Ana Luísa Melo.

O formato híbrido da edição de 2021 do evento 
permitiu ao Iate levar a música erudita para os lares 
brasileiros e, mais ainda, ampliar a arrecadação de 
alimentos. Com isso, o VI Iate in Concert bateu todos 
os recordes ao doar 17,5 toneladas de alimentos ao 
movimento “Solidariedade Salva”, do GDF, e às instituições 
indicadas pelos patrocinadores e pelo Emiate. 

Exposições, encontros literários, apresentações 
musicais e lançamentos de livros coroaram o ano de 
retorno das atividades culturais do Iate. 

Para o público infantil, retomamos o Dia e o 
Natal das Crianças com as atividades que a garotada 
mais gosta: personagens, brinquedos infláveis, 
apresentações, oficinas e guloseimas. As festas foram 
um verdadeiro sucesso, e a meninada se divertiu para 
valer em todo o Clube. 

Enquanto preparávamos o tradicional réveillon 
do Iate, fomos surpreendidos pela chegada da variante 
Ômicron da Covid-19. Por prudência, cancelamos a 
festa e optamos somente em manter o Clube aberto, 
oportunidade em que vários sócios puderam aproveitar 
para passar a virada do ano.

Demandas prometidas na campanha, como a 
reativação do ponto de abastecimento, continuam 
sendo objeto de atenção do Conselho Diretor e em 
breve teremos novidades. Nesse sentido, em 2021, 
participamos de audiências na Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para 
tratar da questão envolvendo o marco regulatório da 
atividade de revenda varejista de combustíveis.

Na área da tecnologia e inovação, iniciativas foram 
tomadas para atender às demandas dos associados, com 
destaque para as melhorias no sistema de agendamento. 
Caminhamos para entregar, no início deste ano, o 
aplicativo do Iate e o chatbot, os quais irão facilitar ainda 
mais o relacionamento do sócio com o Clube.

Dia após dia, trabalhamos, com a inestimável 
contribuição da equipe de colaboradores do Iate, 
para realizar benfeitorias em todo o Clube, sempre 
preocupados com a segurança, a saúde e o bem-estar 
dos sócios. Com isso, executamos quase a totalidade 
do orçamento previsto para conservação, manutenção 
e investimentos.

Entre as melhorias, destacam-se a revitalização 
das quadras de vôlei de areia; a reforma do alambrado 
dos campos de futebol; a ampliação da Tribuna do 
Futebol; a  construção do quiosque do futevôlei; a 
reforma da quadra 1 de tênis; a reforma e adequação 
da Sala de Estudos; a reforma das churrasqueiras P9 
e P10; a instalação de cinco para-raios na área da 
náutica; a reativação do fraldário; a instalação do forro 
térmico acústico nas salas de ginástica da Academia; a 
aquisição de uma máquina Power Plate; a construção 
das salas administrativas da natação; a reforma 
geral da antiga Sede de Madeira, que será destinada 
totalmente ao Conselho Deliberativo; a substituição 
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das defensas de madeira dos cais por madeira reciclada; 
o calçamento da área das quadras de beach tennis com 
pedra portuguesa; a aquisição de quatro mesas de sinuca; 
a compra de um trator para a Diretoria de Engenharia; a 
revitalização na área entre a margem do Lago Paranoá e as 
churrasqueiras;  e outros serviços de manutenção.

Em breve, vamos concluir outras benfeitorias, a 
saber: o trocador de roupa de bebês, fato que irá permitir 
ao Iate iniciar as aulas de natação para esse público; o 
carregador de carros elétricos em frente ao Concierge; 
o depósito do tênis; a substituição da grama sintética do 
projeto Viva Mais (no Ponto de Encontro Comunitário 
próximo à Antiga Sauna); a instalação de para-raios na área 
do futebol, entre outras. 

O desafio para 2022 é grande! Temos pela frente 
uma série de obras previstas no orçamento e aprovadas 
pelo Conselho Deliberativo, dentre as quais destaco 
a ampliação do Bar do Farol; a recuperação do prédio 
cilíndrico; a construção da sala de spinning na Academia; 
e as reformas da piscina do Feijão e do telhado do prédio 
do setor poliesportivo. Faremos ainda uma nova licitação 
para substituir o piso da Fonte Infantil e vamos concluir a 
troca dos chuveiros elétricos do Edifício Multifunções por 
energia solar.

Há ainda vários projetos em fase de 
desenvolvimento na Diretoria de Engenharia, como 
a nova rede de água potável, a ampliação do Espaço 
Gourmet do Tênis e o estudo e projeto para utilização 
do prédio cilíndrico (Antiga Sauna). 

Em uma iniciativa democrática, quisemos ouvir 
a opinião dos sócios sobre questões como a demolição 
ou revitalização do prédio da Antiga Sauna; a área 
gastronômica do Clube; a instalação de ponto de recarga 
elétrico; e as melhorias que poderiam ser implementadas 
na Academia. Esse diálogo permanente é fundamental 
para, juntos, construirmos um Iate cada vez melhor. 

Quanto ao nosso quadro de pessoal, é importante 
informar que todos os nossos colaboradores estão 
vacinados contra a Covid-19 e a H1N1; essa última, 
inclusive, foi disponibilizada aos colaboradores pelo 
próprio Clube. 

No mais, agradecemos o carinho, o prestígio, 
a confiança e a parceria do nosso Quadro Social. 
Especialmente, agradeço aos Diretores e Conselheiros 
que se dedicam ao Clube e são essenciais para o bom 
andamento das atividades. 

Iniciamos 2022 com muito otimismo, disposição e 
afinco para fazer ainda mais pelo nosso Iate. Se hoje temos 
uma placa de ouro da Fenaclubes, a qual atesta a nossa 
grandiosidade, é porque vários Iatistas se dedicaram para 
conquistá-la. E podem ter certeza de que, ao lado da minha 
equipe, trabalharei para que o Clube continue sendo um 
dos melhores do país.

Flávio Pimentel
Comodoro
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Caros associados, 

Estimular o uso de energia limpa e conscientizar os brasileiros a 
adotarem práticas que levem ao consumo racional são desafios urgentes que 
precisam ser enfrentados no nosso país. Essas ações ganham ainda mais força 
quando observamos o cenário de crise energética e a necessidade de proteger 
recursos naturais.

Não é a primeira vez que defendo a adoção de iniciativas sustentáveis 
para que possamos oferecer à próxima geração de iatistas um clube que 
cuida, preserva e caminha em harmonia com a natureza. Em junho de 2021, 
publiquei um editorial em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, em que me 
comprometi a propor e debater no Conselho Deliberativo propostas e projetos 
voltados à sustentabilidade. 

A boa notícia é que já começaremos o novo ano com a instalação, ainda em 
janeiro, de um eletroposto para carregamento de veículos híbridos ou elétricos, 
no estacionamento em frente ao Espaço Concierge (próximo à portaria central). 
O ponto é uma doação feita pela nossa patrocinadora Eurobike BMW e vai 
abrigar duas vagas de fornecimento de energia. Essa iniciativa pioneira no Iate 
segue a esteira de incentivo à mobilidade urbana com veículos que reduzam 
emissões de carbono. 

No Distrito Federal, em dezembro passado, o governador Ibaneis Rocha 
sancionou a lei que isenta o pagamento de IPVA para automóveis híbridos ou 
elétricos, medida já adotada em estados como Maranhão, Paraná e Rio de Janeiro.

Seguindo a política de investimentos e de valorização do patrimônio do 
Clube, o Conselho Deliberativo aprovou, no orçamento para 2022, a execução 
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de obras importantes. Uma das mais simbólicas é a 
reforma do prédio da Antiga Sauna, edifício histórico 
localizado em área nobre do Campus e que remete aos 
tempos da fundação de Brasília. 

A destinação desse espaço é um tema que sempre 
ensejou muita controvérsia entre os administradores 
do Iate Clube. Em 2020, a última gestão do Conselho 
Deliberativo havia determinado ao Comodoro da 
época a demolição em um prazo de 90 dias. O então 
Comodoro, por sua vez, corretamente solicitou que tal 
decisão do Conselho Deliberativo fosse suspensa até 
que os órgãos governamentais se manifestassem, visto 
que a Orla do Paranoá é área de preservação ambiental.

Ao assumirmos nossa gestão do Conselho 
Deliberativo, determinamos que o Conselho Diretor 
contratasse uma perícia técnica para avaliar a estrutura 
do prédio e a possibilidade de seu aproveitamento. O 
laudo técnico de engenharia indicou que a estrutura 
está em condições de ser mantida e reformada, e, com 
as respostas das autoridades competentes sobre o 
assunto, decidimos ouvir o maior interessado, que é o 
nosso associado.

Duas pesquisas de opinião foram realizadas e 
ficou claro o desejo majoritário dos sócios de manter 
de pé o prédio da Antiga Sauna. Na última consulta, 
finalizada em 8 de dezembro, a maioria dos associados 
que se interessou pelo assunto e manifestou sua posição 

foi contrária à demolição do espaço: 70% do total de 
votos. Enquanto apenas 30% apoiaram a retirada da 
estrutura para o plantio de grama.

Entendemos o recado e a vontade do associado, 
que quer que o prédio seja reformado e destinado 
para uma nova atividade. Nessa linha, aprovamos a 
alocação de R$ 600 mil para recuperação da estrutura 
cilíndrica e da fachada, em um projeto mais barato que 
o apresentado anteriormente. Complementarmente, 
chegou-se ao consenso de readequar e transformar o 
prédio da Antiga Sauna em um espaço multiuso. 

A intenção do Conselho Diretor era empregar          
R$ 1,25 milhão na construção do Centro de Treinamento 
de Atletas, o que foi rejeitado pelo Conselho Deliberativo. 
Os membros do colegiado entenderam que o momento 
não é oportuno para executar a obra por conta do 
impacto relevante no orçamento.

Por isso, a alternativa encontrada foi adaptar a 
estrutura da Antiga Sauna para oferecer treinamento 
compartilhado de atletas e praticantes de ginástica 
funcional, RPG, pilates, além de atividades de 
fortalecimento muscular. O espaço será voltado 
à capacitação de esportistas, com grade horária 
específica. Os investimentos são de R$ 400 mil.

Para este ano, outra remodelação que merece 
destaque é a do Restaurante do Farol, ao custo de R$ 1,4 
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milhão. Vale ressaltar que optamos por um projeto mais 
enxuto, sem ampliação da área ocupada pelo cliente. Será 
feita a reforma dos banheiros e da cozinha, atendendo 
as normas técnicas da ABNT e da Vigilância Sanitária, 
além da modernização do piso e das instalações de ar-
condicionado. Uma solução mais rápida e econômica 
proposta pela Comissão de Infraestrutura.   

Há tempos que o espaço merecia atenção 
especial, principalmente por se tratar de um ponto 
de congraçamento da Família Iatista. Acredito que o 
próximo passo, após avaliação da Diretoria Social, deva 
ser constituir um modelo de funcionamento atrativo, 
com possibilidade de abertura noturna às quintas e 
sextas-feiras e aos sábados e flexibilidade para que o 
sócio possa levar convidados. Exemplos de negócios de 
sucesso que aliam gastronomia temática, como massas 
e risotos, e apresentações musicais ao vivo podem 
servir de inspiração.

Para atender a demanda dos pequenos 
frequentadores, ratificamos a troca dos parques infantis 
próximos às churrasqueiras e à Piscina da Baleia, com 
substituição completa dos playgrounds. Isso inclui a 
substituição dos brinquedos e a colocação de novos 
pisos emborrachados, permitindo que o Clube se adeque 
às normas técnicas e garanta a segurança das crianças.

Nessa mesma linha, destinamos recursos no 
orçamento para reforma do fraldário, que passará por 
adequação e reformulação para melhor atendimento 
aos bebês e usuários, oferecendo mais qualidade e 
conforto. A obra custará R$ 50 mil, valor destinado 
à contratação de serviços prestados por empresas 
especializadas. A parte de demolição, adequações 
elétricas e hidráulicas, marcenaria e pintura será 
executada pela Diretoria de Engenharia.

Esse investimento, além de atender uma demanda 
antiga do quadro social, propiciará a integração do 
complexo que inclui o Serviço Médico e o Banheiro 
Família, espaço inaugurado em 2015, na minha gestão 
à frente da Comodoria do Iate Clube de Brasília.

Sob o preceito de assegurar uma gestão eficiente, 
cortamos pela metade o orçamento para despesas 
com alimentação e bebidas para eventos esportivos, 
reduzindo de R$ 1,1 milhão para R$ 583 mil. Ao analisar 
o planejamento proposto pelo Conselho Diretor 
para 2022, identificamos que essas despesas não se 
encaixam como despesas operacionais do Clube, como 
especificado no relatório orçamentário. 

Isso significa que a maior parte desses recursos vem 

das contribuições pagas pelos associados, inclusive aqueles 
que sequer participam de confraternizações promovidas 
em torneios esportivos internos. Consideramos, assim, 
que esses gastos estariam desalinhados com o modelo 
de austeridade e responsabilidade fiscal que vinha sendo 
adotado pela administração.

Esse racionamento de recursos, somado ao 
que limitou os pagamentos por RPA e estabeleceu o 
percentual menor de reajuste da remuneração dos 
colaboradores em relação ao sugerido pelo Conselho 
Diretor, permitiu a isenção da taxa de transferência de 
compra de títulos para filho(a) ou enteado(a) de sócio, 
ao valor simbólico de R$ 1. Inicialmente, no orçamento 
aprovado de 2021, a previsão era de reajuste de R$ 5 mil 
para R$ 15 mil. 

Em outro esforço semelhante da Comissão de 
Orçamento, garantimos a diminuição expressiva da 
contribuição das quatro subcategorias de dependentes 
de sócio patrimonial. No caso de filho(a), enteado(a) 
e irmão(ã) acima de 25 anos, o valor caiu quase pela 
metade: de R$ 285 para R$ 150. Julgamos ser essencial 
promover, em especial aos mais jovens, um ambiente 
adequado para que esse público siga frequentando o 
Clube, com condições justas de cobrança.

Reafirmo, para 2022, o compromisso do Conselho 
Deliberativo em trabalhar de forma séria e transparente, 
em planejamento conjunto com o Conselho Diretor, para 
defender os interesses do nosso associado. Paralelamente, 
creio que devemos seguir ampliando investimentos, 
sempre com responsabilidade e o intuito bem definido 
de expandir a prestação de serviços e a infraestrutura 
ofertada. Até porque o Iate Clube só chegou ao padrão 
de qualidade que temos hoje graças aos anos de 
investimentos e empenho de pessoas comprometidas. 

Por fim, reitero meu desejo de um 2022 com 
mais esperança e realizações. Espero que tenhamos 
um ano seguro e promissor na economia e na saúde, 
com avanço ainda maior da vacinação no Distrito 
Federal e no Brasil. É primordial que todos estejamos 
imunizados para que retomemos às atividades normais, 
junto de nossos familiares e amigos, levando a vida de 
maneira mais serena e praticando as valiosas lições que 
a pandemia nos ensinou. 

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

CONSELHO DELIBERATIVO
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Conselho Deliberativo

O plenário do Conselho Deliberativo aprovou, com 
ajustes, a proposta orçamentária para o exercício de 2022. 
Na reunião, realizada em 15 de dezembro, os conselheiros 
autorizaram a reforma do restaurante do Bar do Farol e 
a readequação da Antiga Sauna para espaço multiuso de 
atletas jovens e adultos, com centro de fortalecimento 
muscular, ginástica funcional, pilates e RPG.

Para detalhar e facilitar o entendimento de toda 
a estrutura do orçamento do Clube, os integrantes 
Eunice Maria Machado Malvar, Maurício Carneiro de 
Albuquerque e o presidente da comissão responsável 
por analisar a peça orçamentária, João Wellisch, 
elaboraram uma apresentação virtual ao colegiado. 
Na composição das receitas correntes, que envolvem 
recursos da ordem de R$ 53 milhões, explicou que houve 
a necessidade de reajustar valores aplicados em 2021, 
conforme sugestões enviadas pela Administração.

Na outra ponta, Wellisch apontou que, ao 
examinar as despesas de custeio, constatou-se 
um desequilíbrio entre os elementos de gastos, 
especialmente no comparativo entre os valores orçados 
para 2019 e 2021. “Observa-se um crescimento 
negativo das despesas de manutenção e operação do 
Campus e evolução significativa nas despesas com 

pessoal e com eventos. Após apuração da Comissão de 
Orçamento, fomos informados que grandes festejos, 
como Réveillon, Baile de Aniversário do Clube e Festa 
Junina, têm dado prejuízos em vez de lucros”, salientou. 

Aprovado por unanimidade, o parecer da 
Comissão de Orçamento manteve a revisão de 15% nos 
valores das contribuições fixas e variáveis, elevando a 
contribuição de manutenção de sócios patrimoniais de 
R$ 495 para R$ 569,25, em 2022, conforme proposta 
do Conselho Diretor. Outra proposta apresentada 
que não sofreu alteração foi a que reajusta em 19% a 
mensalidade da academia, que passará a ser de R$ 179.

Membro da comissão orçamentária, o conselheiro 
Maurício de Albuquerque ressaltou que a tarifa da 
academia não está atrelada ao reajuste na contribuição 
de manutenção paga pelo associado. “A proposição 
dos gestores, que conhecem a realidade financeira do 
espaço, é razoável. Nossa obrigação é prescrever sempre 
o que for mais sustentável para o Clube”, pontuou.  

A necessidade de redução no orçamento previsto 
para serviços pagos pelo Iate por RPA, instrumento de 
pagamento de serviços e vendas prestadas por pessoas 
físicas ao Clube, foi detalhado no parecer aprovado. 

aprova orçamento para 2022 e obras na Antiga Sauna e no Bar do Farol

CONSELHO DELIBERATIVO
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A Comissão de Orçamento esclareceu que limitar os 
pagamentos por RPA e estabelecer o percentual de 
reajuste da remuneração dos colaboradores em 6% 
gera uma economia de R$ 1,08 milhão nas despesas 
com pessoal. “Nossa preocupação é que o uso 
recorrente do RPA gere passivos trabalhistas. Por isso, 
incentivamos que as contratações de prestadores de 
serviço sejam feitas via PJ (pessoa jurídica)”, explicou 
Maurício de Albuquerque.  

Também aprovada pelo plenário do Conselho 
Deliberativo, a redução de 15% nos recursos destinados 
às despesas operacionais, com corte pela metade nos 
gastos com alimentação e bebidas para eventos sociais 
– de R$ 1,1 milhão para R$ 583 mil, permitiu enxugar o 
valor de algumas taxas e contribuições. 

O presidente da Comissão de Orçamento, 
João Wellisch, salienta que esse ajuste no aporte de 

CONTRIBUIÇÃO PARA DEPENDENTES DE SÓCIO PATRIMONIAL 

CATEGORIA PROPOSTO PELO 
CONSELHO DIRETOR

APROVADO PELO 
CONSELHO DELIBERATIVO

Pai, mãe, sogro e sogra R$ 135,82 R$ 120,00

Pai, mãe, sogro e sogra (maior de 80 anos) R$ 67,85 R$ 60,00

Filho(a), enteado(a) e irmão(ã) (18 a 25 anos) R$ 172,04 R$ 120,00

Filho(a), enteado(a) e irmão(ã) (acima de 25 anos) R$ 285,00 R$ 150,00

Fonte: Parecer da Comissão de Orçamento.               

CONSELHO DELIBERATIVO
recursos operacionais possibilitou a isenção da taxa 
de transferência de compra de títulos para filho(a) 
ou enteado(a) de sócio, ao valor simbólico de R$ 1. 
Inicialmente, o Conselho Diretor previa, no orçamento 
aprovado de 2021, reajuste de R$ 5 mil para R$ 15 mil. 

“Vale ressaltar que também propusemos e 
aprovamos uma diminuição expressiva da contribuição 
dos dependentes. Temos nos empenhado em propiciar, 
em especial aos jovens, um ambiente adequado para 
permanecer e/ou regressar ao quadro social. Por isso, 
entendemos que temos a obrigação de oferecer não 
apenas atividades e infraestrutura adequadas, mas 
condições justas de cobrança”, justifica.

Veja tabela abaixo que compara os valores propostos 
pelo Conselho Diretor e os que foram ratificados pelo 
Conselho Deliberativo, válidos para 2022.
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DESCRIÇÃO DOS INVESTIMENTOS PARECER EVOLUÇÃO DO ACRÉSCIMO AO VALOR DA 
CONTRIBUIÇÃO DE APLICAÇÃO PATRIMONIAL

PROPOSTAS DO CONSELHO DIRETOR

Modernização do Memorial 15.002,00

48,77

105,33

Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 264.528,20

Reforma da Antiga Sede Social 42.821,61

Substituição de Equipamentos da Academia 224.000,00

Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 20.000,00

Revitalização, Modernização e Reestruturação do Parque de Informática 508.390,39

Revitalização, Modernização e Reestruturação do Parque de Informática 1.130.000,00

Substituição dos chuveiros elétricos do Squash por sistema de aquecimento solar 110.000,00

Reforma da cobertura da portaria de entrada da Piscina Toboágua 57.900,00

Reforma da Tribuna do Futebol -

Revitalização das piscinas e salas administrativas -

Transposição da sala de Ciclismo Indoor para o andar superior -

Edital 9 CBC - compra de equipamentos e materiais esportivos -

PROPOSTAS APRESENTADAS PELA COMISSÃO DE ORÇAMENTO 

Troca dos parques da Piscina da Baleia 161.500,00 3,47

17,97Aquisição de docas secas de estacionamento para Jet Ski 75.000,00 1,61

Recuperação da estrutura e reforma básica do prédio da Antiga Sauna 600.000,00 12,89

PROPOSTAS DO CONSELHO DIRETOR AJUSTADAS PELO PLENÁRIO

Adaptação da Sauna Antiga para treinamento compartilhado de atletas e praticantes 
(fortalecimento muscular, ginástica funcional, RPG, pilates e outros) 400.000,00 8,59

38,59
Revitalização do Restaurante do Farol (adequação das instalações do bar, novos 
banheiros e cozinha c/ equipamentos e outros ajustes) 1.396.800,00 30,00

Total 5.005.942,20

Revitalização do prédio da Antiga Sauna

O parecer da Comissão Mista, encarregada 
de analisar e acompanhar as diretrizes acerca da 
destinação da Antiga Sauna, teve o aval da maioria 
dos membros do colegiado. O projeto de reforma 
do espaço aloca R$ 600 mil do orçamento. Segundo 
o conselheiro Paulo Muniz, presidente do grupo 
de trabalho, as estruturas do prédio estão em boas 
condições, o que torna a obra menos complexa do que 
se imaginava.

“Conseguimos enxugar custos em relação ao 
projeto anterior. Com os recursos, serão feitas a 

recuperação da estrutura cilíndrica e da fachada. Um 
prédio histórico que faz parte da história do Iate não 
pode ficar escondido por tapumes, temos que resgatar 
a paisagem dessa área”, opinou. 

Durante as discussões, o presidente do Conselho 
Deliberativo, Edison Garcia, lembrou que, antes de 
definir a destinação do edifício, foi contratada uma 
perícia técnica para avaliar o esqueleto do prédio 
e a possibilidade de seu aproveitamento. O laudo 
técnico, contratado pelo Conselho Diretor, indicou 
que a estrutura está em condições de ser mantida e 

Wellisch complementa que o esforço conjunto 
de todos os conselheiros resultou no abatimento da 
cobrança da Contribuição de Aplicação Patrimonial 
e, paralelamente, na liberação de mais recursos para 
obras no Clube. “Conseguimos reduzir a contribuição 
patrimonial de R$ 119, como propunha o Conselho 
Diretor, para R$ 105,33 e incluir mais obras e 
investimentos no orçamento, como a recuperação do 

prédio da Antiga Sauna, sem colocar em risco a saúde 
financeira do clube. Isso significa que o sócio vai pagar 
menos e, em breve, terá mais benefícios e espaços à 
disposição”, contextualiza.

Confira o cálculo para definição do valor 
da contribuição patrimonial e em quais obras/
investimentos os recursos serão aplicados em 2022.

CONSELHO DELIBERATIVO
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reformada. Em uma etapa posterior, decidiu-se pela 
realização de pesquisa para ouvir a opinião do sócio. 

“A maioria dos associados que se interessou 
pelo assunto e manifestou sua posição através da 
pesquisa é contrária à demolição do espaço. Portanto, 
não podemos ignorar isso. É preciso evidenciar 
também que, após consultas aos órgãos competentes, 
nos foi informado que, em caso de demolição, não 
há possibilidade de uma nova construção no lugar, 
já que a Orla do Paranoá se enquadra como área de 
preservação ambiental”, destacou Garcia.

Na ocasião, foi aprovado, através de emenda, que 
o prédio da Antiga Sauna seja readequado para se tornar 
um espaço multiuso. Inicialmente, havia uma moção 
para empregar R$ 1,25 milhão na construção do Centro 
de Treinamento de Atletas, rejeitada pelo Conselho 
Deliberativo. Houve consenso entre os conselheiros de 
que o momento não é oportuno para executar a obra 
por conta do impacto relevante no orçamento.

A  alternativa encontrada foi adaptar a estrutura da 
Antiga Sauna para oferecer treinamento compartilhado 
de atletas e praticantes de ginástica funcional, RPG, 
pilates, além de atividades de fortalecimento muscular. 
O espaço será voltado à capacitação de esportistas, 
com grade horária específica. Os investimentos são da 
ordem de R$ 400 mil. 

Outra obra que foi liberada para execução é a de 
readequação do Bar do Farol, ao custo de R$ 1,4 milhão. 
Para o presidente da Comissão de Infraestrutura, 
Luiz André de Almeida Reis, o projeto e a aplicação 
dos recursos estão bem detalhados, atendendo as 
normas técnicas da ABNT e da Vigilância Sanitária. “A 
cozinha vai cumprir todos os requisitos obrigatórios, 
inclusive de acessibilidade, e haverá banheiro para 
os funcionários, algo que não há atualmente. Nosso 
objetivo é recuperar um espaço que sempre foi 
frequentado pelos sócios, dessa vez com a operação 
gerida pelo próprio Clube”, apontou.

O conselheiro Maurício de Albuquerque 
endossou a avaliação de que o Bar do Farol é um 
ponto de encontro da Família Iatista e citou que 
o investimento retornará em forma de benefício e 
serviço de qualidade aos associados.

O ex-Comodoro Ennius Muniz elogiou a condução 
dos trabalhos, principalmente em relação à proposta 
orçamentária. “Apesar de divergências, prevaleceu 
o debate democrático. A discussão do orçamento 
foi muito madura. A decisão de abrir a discussão 

O encontro do Conselho Deliberativo teve 
ainda um momento de reverência e homenagem ao 
ex-presidente Geraldo Brindeiro, que faleceu no 
fim de outubro. A esposa e os três filhos receberam 
uma placa das mãos do presidente Edison Garcia, 
além de um buquê de flores, entregue pela 1ª vice-
presidente, Ana Cláudia Barreto. 

Em respeito à trajetória do Dr. Geraldo 
Brindeiro, o conselheiro Arnaldo Godoy discursou 
na tribuna e lembrou da atuação marcante do ex-
Procurador-Geral da República. “Pernambucano, 
era um homem firme nos ideais, nas convicções. 
Lembramo-nos do Dr. Brindeiro todas as vezes 
que passamos pelo prédio da atual Procuradoria-
Geral da República. Foi fundamental na construção 
desse edifício imponente e sede de tantas decisões 
importantes.”

Godoy destacou que Brindeiro “não se 
valia das prerrogativas do cargo” e “mantinha 
um comportamento republicano, respeitador 
das regras do Clube”, caracterizando-o como um 
“homem simples” e “humilde”.

Homenagem

antecipadamente foi um agente facilitador, visto que 
os conselheiros estiveram a par de tudo e souberam 
detalhadamente o que seria votado”, considerou. 

Muniz comemorou o veredito de não demolir o 
prédio da Antiga Sauna. “A pesquisa mostrou que o 
quadro social quer isso. Esse local remete à história 
de Brasília, é um patrimônio histórico do Clube e deve 
ser preservado”. 

CONSELHO DELIBERATIVO
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O  Comodoro e o Presidente do Conselho 
Deliberativo do Iate Clube de Brasília, Flávio Pimentel 
e Edison Garcia, respectivamente, fizeram a doação 
simbólica de 800 cestas básicas para o movimento 
“Solidariedade Salva”. As cestas foram arrecadadas 
na sexta edição do “Iate in Concert” e entregues 
à primeira-dama e secretária de Desenvolvimento 
Social, Mayara Noronha Rocha.

O formato híbrido da edição de 2021 do evento 
permitiu ao Iate levar música erudita para os lares 
brasileiros e, mais ainda, ampliar a arrecadação de 
alimentos e, assim, beneficiar mais pessoas. 

O Comodoro Flávio Pimentel agradeceu o apoio 
do Governo do Distrito Federal (GDF), especialmente 
da Secretaria de Cultura, que, desde a primeira edição 
do “Iate in Concert”, contribui para democratizar o 
acesso à música erudita e promover o engajamento 
social da população.

“Graças ao apoio de todos que acompanharam 
o evento, presencial ou remotamente, a sexta edição 
do evento bateu recorde de arrecadação, totalizando 
17,5 toneladas de alimentos. Parte foi doada a várias 
instituições sociais do DF e o restante, ao movimento 

IATE CLUBE DE BRASÍL IA
DOA 17,5 TONELADAS DE ALIMENTOS

GESTÃO

‘Solidariedade Salva’, uma iniciativa fundamental que já 
beneficiou milhares de famílias”, disse Pimentel.

Para a primeira-dama e secretária de 
Desenvolvimento Social, a iniciativa do Iate mostrou 
como a solidariedade pode estar presente em diversos 
segmentos como, por exemplo, no setor de eventos 
culturais, como foi o caso do “Iate in Concert”.

“A pandemia nos trouxe a necessidade de nos 
reinventarmos e, nesse contexto, quero enaltecer 
a iniciativa do Iate Clube, que realizou um evento 
cultural híbrido (presencial e on-line) associado com 
solidariedade”, comentou Mayara. 

Criador do “Iate In Concert’’, o presidente 
do Conselho Deliberativo, Edison Garcia, ressalta 
que a parceria entre o Clube e o GDF prova o quão 
importante é a cooperação entre os setores público e 
privado. 

“Ser solidário com quem mais precisa, aliado à 
disseminação da cultura musical aos brasilienses, é a 
principal vocação do evento. Temos muito orgulho da 
dimensão que o Iate In Concert tomou e esperamos que 
perdure por muito tempo”, espera Garcia.
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Brasília tem um centro de
excelência em ensino médico.

2

nexusultrassonografia.com.br

nexus_us

Aponte a
câmera 
do celular 
e conheça
nossa escola.

Uma escola onde tudo é feito para priorizar o aprendizado, a troca de experiências e a produção de conhecimento na
área da ultrassonografia. Aqui, médicos de todo o Brasil têm a oportunidade de estudar e praticar com professores que

são referências nacionais e internacionais na produção científica e na clínica médica. Um centro de especialização de
primeiro mundo em Brasília.

Pós-graduação médica e cursos intensivos de ultrassonografia nas áreas: 
Anestesiologia; Dermatologia; Cardiologia; Ginecologia e Obstetrícia; Medicina Fetal;
Medicina Interna; Neurossonografia; Ortopedia; Pediatria;  Point of Care e Vascular.

Em outubro, foi realizada a cerimônia de entrega 
da outra parte dos alimentos arrecadados na 6ª edição 
do “Iate In Concert”.

Ao todo, as 14 entidades filantrópicas indicadas 
pelos patrocinadores do evento e pela administração 
do Clube receberam, cada uma, 62 cestas básicas. 

Confira na tabela as instituições indicadas pelos 
respectivos parceiros.

ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS

PATROCINADOR ENTIDADES BENEFICIADAS

PaulOOctavio Associação Casa de Apoio à Comunidade de 
Ceilândia

Santander Obras Sociais “O Consolador”

Thomas Jefferson Projeto Comida do Bem

One School Creche São Francisco/Instituto Victor Simões 
de Moraes Silva

Sabin Associação Mãos Amigas

Meliã Creche Comunitária da QE 38 - Guará II

Ambev Centro Espírita André Luiz

Eurobike Instituto Pequenino Jesus

ValeShop Instituição Vicky Tavares – Vida Positiva

Viação Pioneira Mãos Solidárias - Sol Nascente

Nexus Lar Francisco de Assis
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I AT E  R E C E B E  “ P L A C A 
O U R O ”

NA PREMIAÇÃO TOP 100 DA FENACLUBES

GESTÃO

Pelo quinto ano consecutivo, o Iate Clube de 
Brasília foi premiado com o selo Clubes TOP 100 da 
Fenaclubes, o que garantiu a Placa Ouro ao Clube – 
homenagem definitiva que atesta sua grandiosidade 
e importância como um dos mais representativos e 
também formador de atletas olímpicos do Brasil.

O reconhecimento, uma das principais e mais 
cobiçadas honrarias do segmento, ocorreu durante 
o Congresso Brasileiro de Clubes, realizado em 
Campinas/SP, na 1ª Semana Nacional dos Clubes 
2020/2021. A honraria foi recebida pelo Comodoro 
Flávio Pimentel.

“O prêmio simboliza o esforço diário que os 
nossos ex-comodoros empreenderam para que o 
Iate se tornasse o que é hoje: uma cidade dentro da 
capital do país. Há quase um ano assumi a missão 
de dar continuidade a esse trabalho e promover 
significativas melhorias em prol do Quadro Social”, 
disse o Comodoro em seu discurso.

De acordo com Pimentel, com o empenho e 
a dedicação do corpo diretivo e dos colaboradores, 
além da participação dos associados, o Iate tem 
evoluído em termos de infraestrutura, tecnologia, 
inovação e gestão.

“O reconhecimento da Fenaclubes, aliado 
ao apoio que temos recebido do Comitê Brasileiro 
de Clubes, tem sido fundamental para formarmos 
atletas genuinamente Iatistas nas mais variadas 
modalidades esportivas”, destacou o Comodoro.

Para o presidente do Conselho Deliberativo, 
Edison Garcia, que também esteve presente no 
seminário, o Iate é uma referência nacional no 
segmento de clubes. “Sempre primamos pela 
excelência em todas as áreas. Esse é o nosso grande 
diferencial”, pontuou.
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Vice-Diretoria tem realizado melhorias contínuas no sistema do Iate
Em 2021, a vice-Diretoria de Tecnologia e Inovação 

deu início a uma série de melhorias no ambiente 
tecnológico visando trazer mais benefícios aos sócios e 
também à administração do Clube. 

Entre os avanços concluídos até o momento, 
destaca-se a migração do Sistema Integrado de Gestão 
(SIG) para a nuvem. A medida objetivou adequar o 
programa a um nível elevado de maturidade tecnológica, 
permitindo que esteja sempre disponível, estável e seguro. 

Marcello Katalinic, Diretor de Patrimônio e 
Suprimentos e vice-Diretor de Tecnologia e Inovação, 
explica que o SIG é a principal ferramenta de trabalho 
do Clube, pois integra dados dos setores financeiro, 
administrativo, esportivo, patrimonial, RH, secretaria, 
entre outros. Por isso, precisa estar sempre atualizado 
para auxiliar a gestão na tomada de decisões. 

A equipe de tecnologia ainda iniciou a construção 
e a migração para a nuvem da nova plataforma de 
atendimento aos associados, que deve ser finalizada 
em 2022, com o objetivo de trazer mais estabilidade 
e rapidez nas solicitações de agendamentos, 
especialmente da Academia. 

“Nesse sentido, temos adotado as melhores 
alternativas disponíveis para que funcionários e sócios 
não se deparem com instabilidades, quedas e outros 
problemas. O investimento trará, principalmente, mais 
segurança para todos, considerando que há dados 

sensíveis disponíveis nesses canais”, esclarece Katalinic.

Além disso, a metodologia utilizada atualmente 
está alinhada à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), 
garantindo as melhores medidas técnicas e administrativas 
de confiabilidade.

No último ano também foi finalizado o sistema 
de reconhecimento facial da Academia; o Iate ainda 
implantou o serviço de assinatura digital dos documentos 
internos, o qual traz mais celeridade para os processos, 
bem como adotou um novo sistema de correio eletrônico. 

Foi concluído o aterramento elétrico de todos 
os ativos de rede, com quadro elétrico independente e 
proteção de surtos, e todos os suítes estão interligados 
com fibra óptica - o que gera mais performance.

Para o início de 2022, Katalinic destaca a 
disponibilidade do aplicativo do Iate, no qual o sócio terá 
acesso a todos os serviços disponíveis nas secretarias 
do Clube a um clique de distância. Será implementado 
ainda um chatbot, cuja função é atender ao associado de 
maneira natural, imediata e assertiva. 

“Iremos instalar mais antenas para melhorar a rede 
wi-fi; ampliar o monitoramento da segurança física; e 
concluir um sistema de gerenciamento que irá interligar 
todos os sistemas existentes. Com isso, daremos 
importantes passos para tornar o ambiente tecnológico 
do Iate ainda melhor e confiável”, finaliza o Diretor. 

I N V E S T I M E N T O 
E M  T E C N O L O G I A
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Cumprindo disposições estatutárias, o 
Comodoro do Iate Clube de Brasília, Flávio Pimentel, e 
o Diretor Cultural, Flávio Schegerin Ribeiro, estiveram 
com o governador do Distrito Federal, Ibaneis 
Rocha, em reunião realizada no Palácio do Buriti. O 
encontro foi articulado pelo Presidente do Conselho 
Deliberativo, Edison Garcia, que não pôde comparecer 
por compromissos previamente agendados. 

Na oportunidade, foi entregue ao governador o 
título de Sócio Honorário do Iate, conforme previsto 
no artigo 23 do Estatuto. 

Quem também recebeu a mesma titulação foi 
o Comandante da Marinha, o Almirante de Esquadra 
Almir Garnier Santos. O diploma e a carteirinha foram 
entregues pelo Comodoro Flávio Pimentel e pelo 
Presidente do Conselho Deliberativo, Edison Garcia. 
O Almirante também foi presenteado com o livro “60 
Anos do Iate Clube de Brasília – Um Sonho Realizado”. 

Governador e Comandante da Marinha 
recebem diploma de honorários

Equipamentos foram encaminhados à 
organização Coletivo da Cidade

ENTREGA DE TÍTULOS DOAÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Durante todo o ano, o Iate Clube de Brasília 
realiza diferentes doações. Em agosto, a vice-
Comodoro Cecília Moço e o Diretor de Esportes 
Coletivos, Luciano Ponte, entregaram à Fundação 
CDL, braço social da Câmara de Dirigentes Lojistas 
do Distrito Federal (CDL-DF), diversos materiais 
esportivos que estavam em desuso pelas escolinhas, 
como redes, bolas e petecas. O técnico estratégico 
esportivo Rui Campos e o professor Fernando 
Barreira também acompanharam a entrega.

Segundo a diretora da Fundação, Márcia 
Correia Muniz, os itens foram destinados à 
organização Coletivo da Cidade. O projeto atua com 
o atendimento de crianças e adolescentes moradores 
da Cidade Estrutural, oferecendo alternativas 
artísticas e educativas.

Hoje, os materiais doados pelo Clube são 
utilizados nos projetos esportivos conduzidos 
pelo Coletivo. “Ficamos extremamente felizes e 
agradecidos pelas doações do Iate. Esse trabalho 
colaborativo é fundamental para continuarmos 
incentivando o esporte”, destacou Muniz. 

GESTÃO
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Diretoria fez visitas a clubes e recebeu convidados

B E N C H M A R K I N G

Na segunda quinzena de outubro, o Comodoro 
Flávio Pimentel, acompanhado dos Diretores Marcello 
Katalinic e João Alfredo Uchôa, além de colaboradores 
do Clube, realizou uma visita à Associação do Pessoal 
da Caixa Econômica do Distrito Federal (APCEF/DF). 

O encontro teve como objetivo principal 
conhecer as instalações do clube, especialmente a orla, 
considerada uma referência em Brasília.

Em novembro, o Comodoro Flávio Pimentel e 
os Diretores de Esportes Náuticos e de Patrimônio, 
Guilherme Raulino e Marcello Katalinic, respectivamente, 
receberam o presidente da Confederação Brasileira de 
Vela, Marco Aurélio de Sá Ribeiro, e o Diretor de Vela do 
Cabanga Iate Clube, Rogério da Fonte.

GESTÃO

Durante a visita, os anfitriões apresentaram 
os projetos esportivos conduzidos internamente e a 
estrutura física do Clube.
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Leilão de títulos obteve resultados 
além do esperado

EXPECTATIVAS 
SUPERADAS

Em novembro, na Sede Social, a Diretoria de 
Secretaria realizou a abertura dos envelopes contendo 
as propostas dos interessados na compra dos cinco 
títulos da categoria “proprietário patrimonial”.

Ao todo, foram recebidas 39 propostas para a 
compra dos cinco títulos ofertados. O número superou 
as expectativas e atestou que o Iate ainda é uma 
referência no segmento clubístico, especialmente após 
a premiação Top 100 da Fenaclubes com a “Placa Ouro”.

Segundo o Comodoro Flávio Pimentel, para 
assegurar esse prestígio, “a gestão 2020/2023 tem 
empenhado esforços para manter o Iate bem cuidado 
e investido nas demandas apresentadas pelos sócios. 
Entre os resultados, temos um Clube bonito, que salta 
aos olhos de quem o frequenta, obras sendo conduzidas 
de norte a sul do campus, além dos investimentos em 
tecnologia e gestão”. 

GESTÃO

Além disso, o Iate tem executado um 
relevante trabalho para formar atletas de 
alto rendimento. No tocante, por meio das 11 
escolas esportivas, algumas até com fila de 
espera, recursos oriundos do Comitê Brasileiro 
de Clubes estão sendo investidos com essa 
finalidade. 

“Pouco a pouco, a Família Iatista tem 
voltado a frequentar o Clube e usufruir de 
todas as atividades e os serviços oferecidos. 
Esperamos que os novos sócios aproveitem o 
Iate e contribuam para  termos um espaço cada 
vez melhor”, finaliza Pimentel. 

Com a venda dos 
títulos, o Iate terá 

uma receita de 
R$ 486.618,00.
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Durante todo o ano de 20221, o Iate Clube 
permaneceu empenhado em manter as dependências 
do Clube nas melhores condições para os associados. 

Assim, diversas construções foram iniciadas, 
como as salas administrativas próximas às piscinas 
semiolímpicas e a ampliação da tribuna do futebol; e 
reformas importantes estão em andamento, como a da 
Antiga Sede e a Fonte Infantil. 

O Iate planeja entregar muitas novidades 
estruturais no ano de 2022, como o totem carregador de 
carros elétricos, em frente ao Concierge; a construção 
do trocador de roupa infantil, na área da natação; a 
instalação de grama sintética, próxima às instalações 
da Antiga Sauna, para atender aos alunos do projeto 
Viva Mais; a reforma do Bar do Farol; e a nova sala de 
cycling, cujo processo licitatório começou em janeiro.

ENGENHARIA

OBRAS E REFORMAS

Revitalização das quadras de vôlei 
de areia.

CONFIRA OUTRAS REALIZAÇÕES

Construção do quiosque do 
futevôlei.

Ampliação da Tribuna do Futebol.

Reforma e adequação da Sala de 
Estudos.

Reforma das churrasqueiras P9 e P10.
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Reforma para reativar o fraldário 
em definitivo.

Calçada de pedras portuguesas no 
Beach Tennis.

Reforma do guarda-corpo da pista 
de cooper.

Forro térmico acústico nas salas 
da Academia.

Novo aparelho de Power Plate.

As novas janelas da Academia 
deixam os ambientes mais arejados.

ENGENHARIA
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Salas administrativas da natação.

Colocação das defensas de 
madeira sintética nos cais.

Foram adquiridas quatro novas mesas 
da marca Jocari para a sinuca.

Reforma do Memorial do Iate.

Troca do piso da Fonte Infantil.

O espaço das atividades do Viva Mais 
receberá uma nova grama sintética.

ENGENHARIA



28

CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO
Edificação atenderá às escolinhas de todas as modalidades esportivas do Clube

O Conselho Diretor do Iate Clube de Brasília 
apresentou ao Conselho Deliberativo a mais nova 
obra projetada para  melhorar a estrutura adequada às 
escolas esportivas.

O Centro de Treinamento Esportivo (CTE), 
previsto para ser construído entre o Bar do Farol e o 
ponto de abastecimento, é uma edificação destinada ao 
esporte com dois andares: térreo e pavimento superior. 

Ao todo, serão 581,41m² de área construída, 
composta por três salas de aulas, três salas de 
treinamento funcional, espaço para os árbitros, varanda, 
pátio interno, banheiros, vestiários e galeria. 

Do ponto visual, a construção manterá a 
identidade arquitetônica das obras próximas, como 
tijolinhos aparentes, volumetria expressiva e formas 
geométricas diferentes. As fachadas permitirão a  
abertura das janelas para ventilação natural, o que irá 
diminuir o uso constante do ar-condicionado.  

As salas de aula menores terão capacidade para 
atender entre 15 e 18 alunos; na maior, o espaço será 

para até 40 pessoas por turma. Os espaços ainda poderão 
ser modulados conforme as necessidades dos técnicos 
ou para eventos como clínicas, oficinas e workshops. 

“Hoje, nossos professores precisam inovar e 
aproveitar os espaços disponíveis no Clube para repassar 
aos alunos os aspectos teóricos das modalidades 
esportivas. Esperamos superar esse ponto com a 
construção do CTE e, mais do que isso, formar atletas 
conscientes do que o esporte pode trazer de benéfico 
para as suas vidas”, almeja o Comodoro Flávio Pimentel.  

A proposta de execução da primeira etapa, 
prevista para ocorrer entre 2022 e 2023, prevê a 
demolição da estrutura onde hoje está localizado 
o antigo prédio do Departamento de Operações e 
Logística (DOL). O projeto foi aprovado pela Comissão 
de Infraestrutura do Conselho Deliberativo.

Com esse conjunto de 

iniciativas, o Iate fortalecerá 

o seu viés esportivo e 

proporcionará as ferramentas 

necessárias para revelar 

futuros talentos olímpicos 

da Família Iatista.

ENGENHARIA
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Segundo a arquiteta Patrícia Floriano, no local - que 
tem vista livre e privilegiada para o Lago Paranoá -, os 
professores ainda poderão realizar atividades ao ar livre, 
pois haverá um amplo gramado próximo às instalações. 

Unidos pelo esporte

O Centro de Treinamento vai ao encontro do 
Programa de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro 
de Clubes (CBC), o qual realiza investimentos em 
recursos humanos, equipamentos e materiais esportivos 
para formar atletas olímpicos no ciclo 2021-2024. 

Com os recursos recebidos por meio do Edital nº 
8, clubes como o Iate conseguiram manter ou até mesmo 
ampliar equipes técnicas e garantir a manutenção do 
projeto, mesmo em meio ao cenário de pandemia. Como 
resultados, houve oferta maior de vagas nas escolas de 
natação, vela, judô e vôlei de areia.

“Hoje, nas salas improvisadas no antigo DOL, 
crianças e jovens são divididos em turmas, conforme 
a faixa etária, e realizam, principalmente, treinos de 
ginástica funcional e valências físicas, envolvendo o 
próprio peso corporal, além do uso de equipamentos”, 
detalha Pimentel. Atualmente, 77 alunos frequentam as 
salas. 

O Comodoro lembra que, a partir de janeiro, 
mais materiais serão adquiridos pelo Clube por meio 
do Edital n° 9 do CBC: “O Iate tem aumentado a 
representatividade esportiva e precisamos oferecer 
aos atletas uma estrutura de alto nível, para que eles 
possam competir em condições de igualdade”. 

Com esse conjunto de iniciativas, o Iate 
fortalecerá o seu viés esportivo e proporcionará as 
ferramentas necessárias para revelar novos talentos 
olímpicos da Família Iatista.

Os sócios que quiserem conhecer mais detalhes 
do projeto poderão consultá-lo diretamene na 
Engenharia, com a arquiteta Patrícia Floriano. 
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REFERÊNCIA NO TÊNIS
Estrutura oferecida pelo Iate chancelou o Clube a sediar o maior evento 
de tênis profissional realizado no Brasil em 2021

A cada ano, as 15 quadras de tênis do Iate (sendo seis 
cobertas) recebem dezenas de eventos internos, regionais, 
nacionais e internacionais. As competições movimentam 
tenistas da casa e convidados de diferentes idades.

A excelência da infraestrutura do complexo tenístico 
é extremamente elogiada por todos e faz com que os 
associados desfrutem, com muita qualidade, de todas as 
atividades desenvolvidas diariamente no tênis, como aulas 
particulares, clínicas infantojuvenis, escolinhas infantis, 
barragens, jogos informais, torneios internos e torneios com 
a participação de público externo e, os mais aguardados 
pelos tenistas do Iate, os torneios profissionais.

Gilson Machado da Luz, Diretor de Esportes 
Individuais e vice-Diretor de Tênis, comenta que, em 
relação aos torneios disputados nas quadras de saibro do 
Iate, o grande destaque foi, sem sombras de dúvidas, o 
Aberto da República, maior competição internacional de 
tênis profissional realizada no Brasil em 2021.

O torneio reuniu profissionais de destaque do 
ranking internacional na disputa de duas competições 
simultâneas: o Challenger ATP 80 masculino e o ITF 
W60 feminino. 

O evento foi realizado pela Confederação Brasileira 
de Tênis e pelo Iate Clube de Brasília, chancelados pelas 

associações internacionais de tenistas profissionais 
masculino (ATP) e feminino (ITF).

Pelo ITF W60, a húngara Panna Udvardy bateu a 
russa Elina Avanesyan em 0/6, 6/4 e 6/3 e sagrou-se 
campeã. Com a vitória, entrou no top 100 do ranking 
mundial de tênis. 

Essa foi a terceira competição que a húngara 
participou no país, sendo campeã do ITF W25 de Rio do 
Sul e vice-campeã do ITF W25 de Aparecida de Goiânia.

“Entrar no Top-100 era um dos meus principais 
objetivos na temporada”, comemorou Panna. “Eu comecei 
nervosa, mas consegui me acalmar e entrar no jogo para 
conquistar essa importante vitória. Para mim, é muito 
especial conquistar esse título no Brasil, que é um lugar 
onde vivi um momento muito especial na minha carreira”, 
acrescentou.

Na final, a húngara teve dificuldade para superar 
a russa Elina Avanesyan (265ª), de 19 anos. Cirúrgica 
no primeiro set, Avanesyan aproveitou o nervosismo de 
Udvardy para abrir 6/0 no primeiro set. Com três break 
points na segunda parcial, Panna se reencontrou no 
duelo e fechou o set em 6/4. Mantendo o embalo para o 
set decisivo, Panna venceu por 6/3 e levantou o troféu 
após 1h55min.

CAPA
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No Aberto, a paulista Carolina Meligeni comemorou o 
sétimo título de duplas na temporada. Jogando ao lado da 
argentina Maria Lourdes Carle, com quem formou parceria 
após a desistência de Laura Pigossi antes da estreia, Meligeni 
venceu o ITF W60 de Brasília. Na final, as duas enfrentaram 
a ucraniana Valeriya Strakhova e a australiana Olivia 
Tjandramulia e venceram por 6/2 e 6/1.

“Foi uma boa forma de terminar o ano. Jogando em 
casa, em um torneio grande como o ITF W60 em Brasília, 
e com uma parceria de última hora. Decidimos jogar juntas 
nos últimos 30 minutos antes de terminar a assinatura para o 
torneio, e deu tudo certo. Nos entendemos cada vez melhor 
com o passar dos jogos e esse título vem em bom momento 
para coroar a semana”, comemorou Carolina Meligeni.

O argentino Federico Coria, 63º do mundo, conquistou 
o título do Aberto da República – ATP Challenger 80. 

Na final de duplas masculina, o título ficou com os 
paulistas Mateus Alves e Gustavo Heide, que conquistaram 
o primeiro título de ATP Challenger ao derrotarem o italiano 
Luciano Darderi e o argentino Genaro Alberto Olivieri, por 
duplo 6/3.

“Foi uma honra para o Iate sediar um evento com 
a dimensão do Aberto da República. Além disso, nossos 
tenistas infantojuvenis tiveram uma oportunidade incrível ao 
serem boleiros da competição e vivenciarem de perto como 
acontecem os grandes torneios de tênis”, destacou Gilson Luz.

Segundo o Diretor, “sucesso de público e crítica, o 
evento primou pela organização impecável dentro e fora das 
quadras e o Iate foi vitrine durante a semana dos jogos, já que 
as disputas de altíssimo nível técnico foram transmitidas para 
o mundo todo”.

O Aberto da República foi apresentado e patrocinado 
pela Corretora Seguros BRB. Patrocínio de BRB - Banco de 
Brasília, La Pastina e W.A Sport. Recebeu ainda apoio da 
Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

*Com informações da CBT.
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Além de incentivar e promover a participação dos 
tenistas nas diversas competições de tênis dentro e fora 
do Brasil, o Iate Clube se dedica, também, à realização 
de eventos que servem para aprimorar as habilidades 
dos atletas. 

Prova disso são os torneios internos e eventos 
como o XV Century Open (masculino) e o Ladies Open 
(feminino). Em 2021, 130 tenistas participaram da 
competição, marcada pela técnica e disposição dos atletas.

PONTOS NO SAIBRO
No segundo semestre, eventos internos 
movimentaram as quadras do Iate
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MUNDO AFORA

A Escola de Tênis do Iate é conhecida por formar 
atletas que se destacam nacional e internacionalmente. 
De norte a sul do Brasil e também em outros países, os 
tenistas defenderam a bandeira do Clube e trouxeram 
grandes resultados. 

No ciclo olímpico 2017-2020, o tênis 
infantojuvenil do Iate ficou em 5º lugar no Ranking 
dos Clubes do Comitê Brasileiro de Clubes, à frente 
de verdadeiras potências no cenário brasileiro, como 
Minas Tênis e Pinheiros. “Para o ciclo olímpico 2021-

TÍTULOS

2024, temos a ambiciosa meta de melhorar ainda 
mais a nossa tão privilegiada posição”, revela Gilson 
Machado da Luz, Diretor de Esportes Individuais e 
vice-Diretor de Tênis.

Em 2021, os representantes do Iate alcançaram 
resultados expressivos em praticamente todas as 
competições em que participaram, destacando-
se os seguintes resultados obtidos pelos tenistas 
infantojuvenis.

Entre as conquistas, destaca-se as de Pedro 
Chabalgoity, que, no seu primeiro ano na categoria 14 
anos, foi campeão de dois torneios do grupo principal 
da Confederação Sul-Americana de Tênis (COSAT) 
e semifinalista em outro, além de ter obtido ótimos 
resultados em torneios disputados na Europa e nos 
Estados Unidos.

TÊNIS

Pedro Chabalgoity

O técnico Dumont com as promessas do Clube
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Frederico Cabral é o primeiro colocado do 
Ranking Nacional Infantojuvenil 2021 da Confederação 
Brasileira de Tênis - categoria 12 anos. O título foi 
alcançado após as vitórias no Circuito Nacional da 
CBT; no Brasil e no Bahia Juniors Cup; na Copa FBT 
G1; entre outros torneios. Fredinho ainda fez parte 
da conquista do terceiro lugar do Time Brasil no Sul-
Americano 12 anos.

Pedro Garcia, João Vieira e Caio Dourado integram 
o time infantojuvenil masculino que tem defendido a 
bandeira do Iate Brasil afora com belas vitórias.

TÊNIS

Letícia Caldararo Rafaela Guimarães

Fredinho Cabral

João Vieira, Caio Dourado e Mariana Soares

A Iatista Mariana Soares encerrou 2021 com 
uma grande conquista: a 4ª colocação no ranking da 
CBT - categoria 14 anos -, sendo a única do Distrito 
Federal entre as dez primeiras. 

Mari venceu em importantes torneios, como 
a XXIX Copa São Paulo de Tênis - Troféu Marilia 
Silberberg; o COSAT - Serra Negra International Junior 
Series I e II; e a Copa FBT G1.

A jovem tenista Letícia Caldararo foi a grande 
campeã na categoria 18 anos da 7ª etapa do Circuito 
Estadual Infantojuvenil 2021, realizado no Rio de 
Janeiro. A atleta também foi semifinalista em duplas. 

Outro excelente resultado para o Iate foi o 
da tenista Rafaela Guimarães durante a 36ª edição 
do Bahia Juniors Cup, que, pela primeira vez, foi 
semifinalista na categoria 12 anos. 

O técnico do Iate, Santos Dumont, convocado 
pela Confederação Brasileira de Tênis, liderou a 
equipe feminina brasileira formada por Ana Cruz 
(RS), Beatriz Rodrigues (AM) e Victoria Barros (SP), a 
qual conquistou o título sul-americano dos 12 anos 
feminino, em Lima, no Peru.

Dumont e Frederico Cabral (à dir.) integraram o vencedor Time 
Brasil no Sul-Americano 12 anos
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Os alunos da Escola de Tênis do Iate, coordenados 
pelos professores André Brasil e Juliana Xavier, participaram 
do torneio “Escola Guga de Tênis”, realizado na AABB.

Beatriz Torres foi campeã na categoria Bola Laranja 
Feminino; e Rafael Torres conquistou o título de vice-
campeão na mesma categoria, mas na classe masculina. O 
tenista Joaquim Xavier também participou da competição. 

Na categoria master, o destaque continua sendo do 
sócio Rodrigo Starling, invicto em todos os torneios internos 
da primeira classe que já disputou nas quadras do Iate.

A II Copa Atakarejo Costa Verde Tennis Clube, 
realizada na cidade de Salvador (BA), reuniu 177 
tenistas de sete países. O torneio foi válido pelo 
circuito mundial Seniors com pontos no ranking da 
Federação Internacional de Tênis.

Na categoria 50 masculino, Frederico Cabral 
trouxe para casa o troféu de campeão. 

Beatriz Torres

Rafael Torres Joaquim Xavier

“Agora, temos uma safra infantil que promete, em 
breve, trazer ainda mais conquistas para o Clube. Meninas 
e meninos entre 8 e 10 anos têm participado de festivais 
e competições locais e, desde já, apresentam boa técnica, 
desenvoltura e excelentes resultados”, finaliza o Diretor.

Rodrigo Starling
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RETORNO
VITORIOSO

Judocas do Iate retornam às competições e alcançam 
grandes marcas

Entre as diversas opções esportivas oferecidas pelo 
Iate, o judô se classifica como uma modalidade única 
e versátil, com os praticantes desenvolvendo corpo 
e mente de forma simultânea, além de aprenderem 
noções de respeito, humildade e disciplina. 

Desde o ano de 2013, o Iate Clube de Brasília 
investe no judô, criando turmas de base que iniciam 
as crianças na prática esportiva e promovendo os 
conhecimentos técnicos da modalidade, além de 
auxiliar os pais na educação e formação do caráter 
dos pequenos por meio dos conceitos filosóficos e 
educativos da arte marcial. 

Assim, o esporte tem conquistado novos adeptos 
e, atualmente, a Escola de Judô do Iate atende 250 
alunos, divididos entre as 19 turmas de base e mais 
uma específica para treinamento. Do total, cerca 
de 60 atletas representam o Iate nas 
competições esportivas. 

Em novembro, 105 alunos 
participaram do exame de troca de faixa. 
Todos foram condecorados com a faixa 
e o diploma da Federação Metropolitana 
de Judô (FEMEJU).

Em 2020, o Clube enviou a primeira 
equipe de judocas Iatistas para participar 
do Campeonato Brasiliense de Judô, 
promovido pela FEMEJU. Contudo, 
em razão da pandemia da Covid-19, as 
demais etapas foram suspensas; porém, 
no ano seguinte, houve a retomada do 
evento esportivo.

Assim, ao longo de 2021, os judocas 
do Iate participaram das seis etapas do 
Campeonato e adquiriram resultados 
expressivos. Ao todo, 61 clubes e 
academias participaram das competições 
e, após o somatório dos resultados, o 

Iate Clube de Brasília conquistou a 4ª colocação geral 
da competição. 

Além disso, cinco atletas do Clube foram os 
campeões de suas respectivas categorias, sendo eles: 
Laura Pires Morais, Rafaela Ribeiro Machado, Luiza 
Monken Costa, Davi Pires e Luana Ceresa Neves. Os 
títulos foram entregues na “Noite dos Campeões”, 
promovida pela FEMEJU.

O vice-Diretor de Judô, Jaime Bicalho, declara 
satisfação pelos resultados e faz planos para o futuro: 
“Os títulos demonstram todo o empenho dos atletas 
e mostram como a assistência fornecida pelo Clube 
é essencial. Vamos trabalhar e investir para formar 
equipes competitivas de diferentes categorias, aptas 
a participarem de competições nacionais. Também 
manteremos o foco em ascender no ranking do DF”.
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A vela é o esporte olímpico mais bem-sucedido no 
Brasil. Torben Grael e Robert Scheidt são os maiores 
medalhistas do país, enquanto Martine Grael e Kahena 
Kunze despontam na modalidade com o recente 
bicampeonato olímpico.

Desde 1966, seja no Lago Paranoá, seja em mar 
aberto, o Iate Clube de Brasília é sempre bem representado 
por seus velejadores, com grandes conquistas mundiais. 
No último ano, não foi diferente.

Em janeiro de 2021, a bandeira do Iate esteve quatro 
vezes no pódio do 49º Campeonato Brasileiro da Classe 
Optimist. Neste ano, o Clube terá ainda mais chances de 
medalhas, tendo em vista que 14 atletas irão participar 
da quinquagésima edição do evento. 

No Campeonato Centro Sul-Americano de Laser 
Standard e 4.7, realizado nos meses de agosto e setembro 
na Baía de Guanabara (RJ).

 A competição reuniu 80 velejadores de seis países 
e sete atletas Iatistas disputaram na categoria 4.7, sendo 
eles: Carlos Mateus da Costa, César Henrique Alcântara, 
Júlia Sampaio, Lucas Rocha Dantas, Luiz Felipe Giagio e 
Maurício Guércio Mancuso. Felipe Rondina, por sua vez, 
competiu na categoria Laser Standard. 

 No Laser 4.7, Júlia Sampaio foi a vice-campeã da 
categoria Sub-18 feminino e a primeira brasileira na 
classificação geral (12º lugar). Na mesma classe, Carlos 
Mateus Branco foi o campeão da categoria pré-master.

NÁUTICA

Atletas se destacaram em disputas 
náuticas por todo o país 

REPRESENTATIVIDADE NAS ÁGUAS

Em setembro, dez atletas do Iate estiveram na 
34ª Semana Internacional de Vela do Rio de Janeiro. A 
velejadora Júlia Vilas Boas de Azevedo Sampaio foi um 
dos destaques da competição ao garantir o 1º lugar na 
classe Laser 4.7 feminino.

Já em São Paulo, o Iate esteve representado no 
Campeonato Mundial Feminino da Classe Snipe 2021 
pela sócia-atleta Raquel Hora Aimone, oportunidade em 
que atuou como proeira da velejadora Gabriela Zoboli, 
do Yacht Club Santo Amaro. 

Em outubro, foi realizada a 9ª edição da Copa Brasil 
de Vela, sediada pela Escola de Vela Lars Grael, em 
Ilhabela, São Paulo. Admar Gonzaga, Carlos Aviz, Felipe 
Rondina, Júlia Sampaio, Luiz Felipe Giagio e Ricardo 
Paranhos competiram representando o Iate. Destaque 
para os atletas: Júlia Sampaio - 1º lugar feminino na Classe 
ILCA 4; Felipe Rondina - 3º lugar geral na Classe ILCA 
6; e Ricardo Paranhos que, juntamente de sua proeira 
Taís Quevedo (Clube Veleiros do Sul), conquistaram o 3º 
lugar na Classe 470.
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O Iate Clube de Pernambuco sediou, de 30 de 
outubro a 2 de novembro, o 35º Campeonato Brasileiro 
da Classe Dingue. O campeonato contou com 52 duplas 
e, após a realização de oito regatas, a proeira Celina 
Mariano e sua timoneira Christina Frediani, do Iate Clube 
do Rio de Janeiro, garantiram o 2º lugar feminino e o 10º 
geral. Já o timoneiro Frederico Menezes e seu proeiro 
Luiz Felipe conquistaram o 3º lugar na categoria Grand 
Master e o 27º geral.

Entre os meses de maio e outubro, no Lago 
Paranoá e na Lagoa Formosa – Ecovila da Lagoa em 
Planaltina (GO) –, foi realizada a 3ª edição do Brasília 
Kite Speed. O Iate foi representado na competição 
por dois atletas, os quais conquistaram o pódio para o 
Clube na categoria masculino. 

No mês seguinte, entre os dias 13 e 19 de novembro, 
os atletas do Iate participaram do Campeonato Brasileiro 
da Classe Laser, disputado no Clube Veleiros do Sul em 
Porto Alegre (RS). 

Os Iatistas se saíram muito bem em suas provas, com 
destaque para: Felipe Rondina, vice-campeão brasileiro 
da Classe Laser Radial; Luiz Felipe Giaggio, 4º colocado 
geral da Classe Laser 4.7; Júlia Sampaio, campeã da 
categoria Sub-18 e 2º lugar feminino da Classe Laser 4.7; 
Felipe Meira, campeão brasileiro Pré-Master da Classe 
Laser Radial; e Fernando Boani, vice-campeão brasileiro 
Grand Master de Standard.

No início de dezembro, no Iate Clube do Rio de 
Janeiro, os Iatistas Gustavo Raulino, Eduardo da Costa e 
Silva, Carlos Alberto de Miranda Aviz e Joacir Mesquita 
Júnior representaram o Clube no Campeonato Brasileiro 
da Classe Finn.

Ao todo, 11 atletas participaram das sete regatas 
realizadas. Gustavo Raulino ficou com o 1º lugar na 
categoria jumbo e 2º lugar na master; Eduardo da Costa 
e Silva foi o terceiro colocado na grand master; e Carlos 
Aviz garantiu a primeira colocação na categoria legend.

Em dezembro, o velejador Samuel Caixeta Romero 
(foto acima) conquistou o vice-campeonato, no estreante, 
do Brasil Open de Optimist 2021. O torneio reuniu 31 
velejadores de cinco estados.

Diversos veleiros cabinados tomaram as águas 
do Lago Paranoá durante o  Campeonato do DF das 
Flotilhas Delta 26, Fast 230 e Ranger 22. 

As embarcações Ventania, Sir Peter Blake 
e Biskaya conquistaram o 1º, 2º e 3º lugar, 
respectivamente, na D26. Já na F230, o barco Paturi 
ficou como 2º colocado. Por fim, na flotilha R22, as 
embarcações Traffic e Jaleco garantiram a 1ª e a 3ª 
posição, respectivamente. 

VITÓRIAS EM CASA

NÁUTICA
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Joacir Júnior e Renato Moura foram o 2º e o 3º 
colocados, respectivamente, na Copa Master da Classe 
Finn, realizada em outubro na raia norte do Iate. Já 
Christian e Jeffrey Shaw garantiram o 1º lugar na Taça 
George Raulino da Classe Snipe.

Seis horas velejando. Este é o desafio proposto na 
“Regata 6 horas da Classe Laser Standard”, que ainda tem 
outro diferencial: a largada acontece em terra. Assim, 
enquanto um velejador segura o barco na água, o outro fica 
em terra esperando o tiro de largada e, dessa forma, a dupla 
se reveza a cada volta, até completar as seis horas de prova.

Na competição, que fechou o calendário de provas 
da náutica em 2021, os campeões Felipe Nóbrega e 
Felipe Rondina completaram 16 voltas no percurso 
feito em frente à Prainha Norte. Destaque especial aos 
velejadores da Classe Optimist e Vela Jovem que também 
participaram do evento: Pedro Dantas, Maurício Mancuso, 
Arthur Mendes, Samuel Caixeta, Renato Lunetta, Daniel 
Maldaner e Uthar Veiga.

Na “Regata 6 Horas da Classe Dingue’’, realizada 
na Prainha do Caalex, no Clube Almirante Alexandrino, 
o sócio-atleta do Iate Uthar Veiga compôs a tripulação 
vencedora. Ainda no Grupo A, os velejadores Iatistas 
Renato Lunetta, Lucas Dantas, Pedro Dantas e Arthur 
Mendes ocuparam a 3ª posição. Por fim, no Grupo B, o 
barco do Iatista Sérgio Marcos (Calé) foi o 1º colocado. 

O Iate foi parceiro e sede do Campeonato do DF 
da Classe Optimist, evento organizado pela Federação 
Náutica de Brasília. Renato Lunetta, Breno Ramos e Uthar 
Veiga foram os três primeiros colocados da categoria 
veteranos; na estreante, subiram ao pódio Samuel Caixeta 
Romero, Pedro Araújo Rodrigues e Luz Maria Cruxen.

 De 13 a 15 de novembro, o Iate organizou o Torneio 
Clandestino da Classe Finn. Após a realização de seis 
regatas, os Iatistas Juliano Rosas, Renato Moura e Joacir 
Júnior conquistaram o 1º, 2º e 3º lugar, respectivamente.

SUCESSO NA 
REGATA 6 HORAS

NÁUTICA
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REGATAS COMEMORATIVAS

Entre os dias 4 e 7 de setembro teve início a XXVII 
Regata JK – 7ª Semana de Vela JK com as regatas de 
monotipos das classes Finn, Laser Standard, Optimist 
Estreante e Veterano. Ao todo, 30 embarcações 
participaram das provas.

O tradicional evento náutico do Clube e da própria 
capital é uma homenagem ao presidente Juscelino 
Kubitschek, Patrono do Iate Clube de Brasília. Na 
edição de 2021, o evento teve patrocínio das empresas 
PaulOOctavio, Bali Fiat, Eurobike e Ambev. 

No dia 11, foram concluídas as regatas da classe 
Optimist, as quais contaram com a presença de dez 
velejadores, entre veteranos e estreantes. Já as regatas de 
veleiros cabinados aconteceram tanto no dia 11 quanto 
no dia 12, com a participação de 22 embarcações e 107 
velejadores.

O barco Magia IV, timoneado pelo multimedalhista 
olímpico Torben Grael, foi o grande campeão da categoria 
do Grupo Regata. Os nomes da embarcação e do 
timoneiro foram inscritos tanto no troféu transitório, o 
qual permanece sob a guarda do Memorial JK, quanto no 
memorial do Restaurante do Farol do Iate.

O barco “Adrenalina”, do Comodoro Flávio 
Pimentel, venceu a regata de sábado, mas, no cômputo 
geral, ficou em 2º lugar; já o barco “Mizú”, timoneado 
pelo Diretor de Esportes Náuticos, Guilherme Raulino, 
ficou com a 3ª colocação. 

“A presença do Grael foi fundamental para trazer 
ainda mais prestígio ao nosso evento. Além de um 
verdadeiro show na água, o campeão olímpico também 
conversou com nossos atletas sobre outras qualidades 
de um vencedor, como companheirismo, carisma e 
humildade”, afirmou Guilherme Raulino.

NÁUTICA
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No dia 10 de outubro, a AABB realizou a tradicional 
Regata Aniversário Banco do Brasil, comemorando os 
213 anos da instituição. Os barcos Mizú, Aconchego, 
Just, Tamanco e Tempo foram campeões em suas 
respectivas classes; já a embarcação Jaleco conquistou 
o segundo lugar na Ranger 22.

Na Taça Joaquim Silva da Classe Snipe, realizada 
em homenagem ao colaborador Joaquim Carlos da 
Silva, também conhecido como “Comandante Joaquim”, 
Felipe Rondina e Renato Lunetta conquistaram o 1º 
lugar, seguidos por Felipe Meira e Christian Shaw.

Nos dias 20 e 21 de novembro, aconteceu a Regata 
Aniversário do Cota Mil Iate Clube. Nos veleiros cabinados, 
o barco Mizú foi o “Fita Azul” e, no tempo corrigido, ficou 
em 2º lugar no Grupo Regata; a embarcação Aconchego 
ocupou o 3º lugar no Grupo A. Já na regata de monotipos, 
os Iatistas coordenaram barcos da Classe Dingue e 
conquistaram a 1ª e a 2ª colocações do Grupo B. 

O Clube da Aeronáutica de Brasília (CAER/DF) 
realizou a “Regata do Dia do Aviador’’. Nas regatas 
de veleiros cabinados, os barcos Mizú e Adrenalina 
I conquistaram o 1º e o 3º lugar do Grupo Regata, 
respectivamente; o barco Fuga 3 foi o 2º lugar do Grupo 
A; e o barco Just ficou com a segunda colocação do 
Grupo B, todos pela Regra Bravo. 

Nas regatas de monotipos, Juliano Rosas, Eduardo 
da Costa e Fernando Boani foram os três primeiros 
colocados pela classe Finn, respectivamente. Na Laser 
Standard, o velejador João Castro conquistou o 2º lugar.

O barco Mizu também conquistou o “Fita Azul” na 
Regata do Dia do Marinheiro, realizada pelo Clube Naval 
de Brasília.

No momento da premiação, o troféu foi doado à 
tripulante Bárbara Castro, filha de Cézar Castro, querido 
velejador (falecido recentemente). 

Os barcos Sir Peter Blake e Der Sieger foram os 
primeiros colocados, nesta ordem, das categorias D26 
e Cruzeiro Curto. As embarcações Aconchego, Just e 
Jaleco foram as segundas colocadas das categorias 
Grupo A, Grupo B e Ranger 22. Na Fast 230, Paturi ficou 
em 3º, assim como o barco Heloísa II (Cruzeiro Curto); o 
barco Tamanco garantiu o 5º lugar na R22.

NÁUTICA
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Em agosto, a Diretoria de Esportes Náuticos 
disponibilizou três barcos à vela da classe Dingue 
para os sócios interessados em conhecer mais sobre a 
modalidade. Os passeios aconteceram na Prainha dos 
Buritis, com duração de, aproximadamente, 20 minutos. 

Ao todo, 132 participantes aproveitaram os 
passeios. Estiveram presentes tripulantes de diversas 
idades, desde bebês de 1 ano até idosos de 74 anos. 

 Segundo a Diretoria, os participantes elogiaram a 
iniciativa e enalteceram a experiência de velejar. Alguns 
decidiram se aventurar em conduzir o barco com o leme 
já no primeiro passeio, sob a supervisão do colaborador 
que estava a bordo. Todos os velejadores utilizaram 
coletes salva-vidas disponibilizados pelo Clube. 

Para muitos, esse foi o primeiro contato com o barco 
à vela. Um dos participantes, inclusive, se emocionou 
durante a atividade. Com o sucesso da ação, vários 
sócios procuraram a Secretaria Náutica para efetivar a 
própria inscrição ou de algum outro familiar nas aulas da 
Escola de Vela do Iate.

PASSEIO DE VELA FEZ 
SUCESSO ENTRE OS SÓCIOS

NÁUTICA

DIVERSÃO E 
APRENDIZADO

Em dezembro, a Diretoria de Esportes Náuticos 
realizou a tradicional Gincana e Acampamento da 
Escola de Vela Infantil e Jovens. 

Durante dois dias, 42 alunos, entre 7 e 15 anos, 
participaram de intensas atividades, às quais envolveram 
trabalho em equipe e conhecimentos náuticos. Na disputa 
pelo título da gincana, foram formados quatro times 
compostos por alunos iniciantes e veteranos.

Após diversas provas, marcadas pela diversão e 
pelo aprendizado, a equipe verde foi a grande campeã. A 
premiação contou com a presença do Comodoro Flávio 
Pimentel, que entregou os prêmios para todos os times 
que participaram do evento, bem como os certificados 
dos concluintes da Escola de Vela. 
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Em dezembro, no Salão Social, a Diretoria de 
Esportes Náuticos realizou a cerimônia de premiação 
das Regatas Aniversário, Solitário e Comodoro. Cerca 
de 150 pessoas participaram do evento, entre sócios do 
Iate, velejadores e familiares.

Na ocasião, o Diretor de Esportes Náuticos, 
Guilherme Raulino, ressaltou que o Iate tem sido muito 
bem representado nacional e internacionalmente e que 
as conquistas são frutos dos investimentos realizados 
nas escolas náuticas. 

O Comodoro Flávio Pimentel felicitou os premiados 
pelos resultados alcançados ao longo do ano e desejou 
bons ventos para 2022: “Em razão dos momentos 
mais críticos da pandemia, não pudemos realizar as 
premiações logo após as regatas. Mas, hoje, felizmente, 
tivemos a oportunidade de celebrar as nossas conquistas 
de forma ainda mais especial”.

NOITE DE PREMIAÇÃO
NÁUTICA
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H OM E N A G EM

O Comodoro Flávio Pimentel escreveu uma carta em homenagem ao saudoso amigo e Diretor de Esportes 
Náuticos, Guilherme Raulino, falecido no início de janeiro. Confira a íntegra.

“Perdemos mais um grande velejador, o nosso querido Guilherme Raulino, o Xabi para os amigos da náutica. 
Se juntou a outro grande velejador de Brasília, Cezar Castro, o Cri Cri, falecido a poucas semanas.

Guilherme começou a velejar nos anos 60 e, representando o Iate Clube de Brasília, ganhou importantes 
campeonatos de nível nacional e incontáveis regatas. Mas tinha outro imenso talento: fazer amigos. Com seu 
temperamento leve e divertido, ficou conhecido nas principais praças da vela brasileira, em especial Rio de Janeiro, 
São Paulo e Porto Alegre.

Querido por muitos do Iate, inclusive os funcionários da náutica, contava com uma enorme rede de amigos 
também fora do Clube. Tinha uma facilidade muito grande de se relacionar com os mais jovens, muitos deles crias 
suas na vela. Eles o amavam!

Perda inesperada, inacreditável.
Conheci o Xabi nos anos 70, foi um dos responsáveis pelo meu início no mundo da náutica. Foi vice-comodoro 

e diretor de esportes náuticos na gestão do Edson Mendonça, quando a escola de vela teve mais de 100 alunos 
matriculados, um recorde para aqueles tempos.

Guilherme foi um dos que me incentivaram a concorrer à Comodoria e, eleição vencida, manifestou o desejo 
de voltar a dirigir os esportes náuticos do nosso Clube.

Estabeleceu como principal missão montar uma equipe forte de velejadores da Classe Optimist visando o 
Campeonato Brasileiro dessa classe em Brasília em 2023. Já estava planejando o evento com total apoio nosso, 
pois pensamos igual: é fundamental investir nas categorias de base das modalidades esportivas praticadas no 
Clube.

E o destino resolve interromper tudo repentinamente, de forma tão injusta, tão cruel, tão inesperada. Ele tinha 
um projeto que não poderá conduzir, mas faremos tudo para concluí-lo com êxito.

À família, nossos sentimentos. Guilherme deixará eternas saudades.
Sou muito grato ao Xabi. Vá com Deus, meu amigo”.

Flávio Martins Pimentel
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DE OLHO NO
FUTURO

Com o apoio dos editais do 
Comitê Brasileiro de Clubes, 
Iate investe na formação de 

atletas olímpicos

Em março deste ano, o Iate Clube de Brasília 
apresentou um novo projeto ao Comitê Brasileiro de 
Clubes (CBC) no âmbito do Programa de Formação 
de Atletas para o ciclo olímpico 2021-2024.

Por meio do Edital nº 9, do Eixo Materiais 
e Equipamentos Esportivos (MEE), o Clube 
investirá, nos próximos três anos, R$ 612 mil na 
compra de insumos para as modalidades atendidas 
pelo projeto, quais sejam: vela, tênis, natação e 
maratona aquática. 

Para o tênis, além de materiais de uso diário, 
como as bolinhas, o Clube irá adquirir uma máquina 
de encordoar raquetes. “A proposta é investir em 
um equipamento moderno, com alto padrão de 
qualidade, cuja tecnologia é aplicada nos principais 
torneios dos esportes de raquetes”, detalha Rui 
Campos, técnico estratégico esportivo do Iate. 

Na natação, será comprado um equipamento 
importado, a Power Station™ by Destro Machines, 
especificamente para trabalhar a resistência física 
dos atletas durante os treinos na água. Cronômetros 
digitais estilo “pace clock”, ideal para os treinadores 
terem um controle exato dos exercícios, também 
farão parte do novo acervo do Clube. 

Para os atletas da maratona aquática, serão adquiridos 
lactímetros portáteis. “As provas dessa modalidade exigem 
muito dos atletas. Por meio de testes sanguíneos rápidos, 
será possível avaliar a capacidade de exercícios, monitorar 
a intensidade das atividades e detectar indicadores de 
limitação”, explica Campos. 

No iatismo, o Clube irá comprar, mastros, velas e botes 
infláveis. Para todos os esportes, serão confeccionados 
novos uniformes de treino e competição. 

“Outros equipamentos serão colocados à disposição 
nas salas de treinamento. Aliado ao trabalho realizado com 
os técnicos esportivos das modalidades, teremos um Clube 
estruturado para revelar e preparar futuros talentos do 
esporte e, quem sabe, inserir o nome do Iate nas Olimpíadas 
de 2024”, almeja o Comodoro Flávio Pimentel. 
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ESPORTE E INCLUSÃO

Conheça a história de Aline Cabral, sócia-atleta que representa 
o Clube em competições de parabadminton

Desde muito nova, Aline de Oliveira Cabral é 
apaixonada por esportes. A agitada criança gostava de 
jogar futebol com seus colegas e já possuía grandes 
ambições: “Queria ser a melhor jogadora do mundo”. 

Em 2001, aos 15 anos, Aline decidiu subir no 
telhado de casa para tomar sol. O que seria uma 
tarde de diversão com a amiga virou um acidente que 
mudaria, para sempre, a sua vida. A jovem desmaiou 
e, ao cair da laje, fraturou a coluna.

O acidente causou a paraplegia e agora, 
sob uma cadeira de rodas, Cabral reaprendeu a 
viver. Mas o processo de adaptação, a princípio, 
não foi fácil. 

No começo, a jovem se sentia envergonhada pelos 
olhares que recebia e, por isso, evitava até mesmo sair 
de sua residência. “Eu tinha muita vergonha, porque 
as pessoas me encaravam demais e carregavam um 
‘coitadismo’ em seus olhares”, declarou. Todavia, Aline 
começou a encarar a situação de forma diferente, 
respondendo aos olhares com um sorriso, o que gerou 
maior confiança. 

No Centro de Reabilitação Sarah Kubitschek, local 
em que a jovem buscava se adaptar à sua nova realidade, 
Aline conheceu novas modalidades esportivas. O tênis 
de mesa e o basquete foram amor à primeira vista, 
principalmente o último, que faz seu coração bater mais 
forte até hoje. 

Tempos depois, Aline conheceu e praticou o 
tênis de quadra e sentiu que “esse era pra casar”. O 
esporte, segundo a atleta, conquistou seu apreço por 
cobrar muita movimentação em quadra, proporcionar 
independência e oferecer maiores chances de ascensão 

ESPORTES
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em âmbito nacional. Ao disputar nessa modalidade, 
Cabral conquistou medalhas, troféus e pôde viajar para 
diferentes locais. 

Contudo, em 2018, seu professor de tênis se 
mudou para os Estados Unidos da América, o que fez com 
que muitos alunos experimentassem novas modalidades. 
Por meio de alguns colegas, Aline teve o seu primeiro 
contato com o parabadminton e não demorou para que 
começasse a praticá-lo. 

Com apenas um mês de treino, a jovem disputou 
o V Panam Parabadminton Championships 2018, em 
Lima, no Peru, e conquistou sua primeira medalha na 
modalidade. 

Em 2021, a jogadora se tornou sócia-atleta do 
Iate para representar o Clube no Campeonato Brasileiro 
Interclubes de Parabadminton. Entretanto, em razão da 
pandemia da Covid-19, as competições foram suspensas 
desde o primeiro semestre. 

Internamente, o Iate Clube ainda não oferece 
o badminton como modalidade aos sócios. Contudo, 
disponibiliza à para-atleta todo suporte necessário para 
que siga representado a Família Iatista em competições 
em que participa. 

Como sócio-atleta do Iate, Cabral participou das 
Paralimpíadas Universitárias 2021, em São Paulo, e 
conquistou duas medalhas de prata, além de garantir 
mais uma medalha de prata no VI Campeonato 
Brasileiro de Parabadminton. 

Para finalizar o ciclo 2021, Aline acaba de voltar 
do Sul-Americano de Parabadminton com uma medalha 
de bronze. Com o título, hoje é a segunda brasileira 
melhor ranqueada de parabadminton na categoria 
simples feminina WH2.

Para o futuro, o sonho é ainda maior: “No meu 

No meu ciclo de treinos, 
em 2024, eu planejo estar 

em Paris, participando 
das Paralimpíadas pelo 

parabadminton

ciclo de treinos, em 2024, eu planejo estar em Paris, 
participando das Paralimpíadas pelo parabadminton”. 

O Diretor de Esportes Individuais, Gilson Luz, 
manifesta sua satisfação por contar com Aline no 
quadro de atletas representantes do Clube: “Ter uma 
pessoa tão determinada e esforçada é extremamente 
enriquecedor, pois sabemos que o Iate estará bem 
representado em modalidades paralímpicas, e que 
nosso quadro de atletas continua a se expandir para 
novas áreas”.

ESPORTES
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Criançada aproveitou bastante as festas
 de Dia das Crianças e Natal 

Proporcionar dias agradáveis e inesquecíveis de 
muita diversão. Foi com este objetivo que a Diretoria 
Social preparou as programações para o Dia das 
Crianças e o Natal das Crianças. 

As oficinas de slime, do Garfinho Forky e de tie 
dye, além dos brinquedos infláveis, foram as sensações 
entre a garotada. 

Para completar, a companhia de animação Sol e 
Lua trouxe para o Clube os personagens mais queridos 
da galera, como Woody, Buzz Lightyear, Olaf, Mickey, 
Minnie e Homem Aranha.

Pipoca, picolés, sucos e docinhos também foram 
distribuídos durante os eventos. 

SOCIAL
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IATE IN CONCERT CONTAGIOU 
ESPECTADORES
SEXTA EDIÇÃO DO EVENTO FOI MARCADA PELO BRILHANTISMO DA 
ORQUESTRA E DO TENOR DAVIDE CARBONE

Uma das mais animadas da história 
do evento, a sexta edição do Iate in Concert 
aconteceu no último sábado (18), com a 
apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro 
Nacional Claudio Santoro (OSTNCS), sob a 
regência do maestro Claudio Cohen. 

Aproximadamente 1.500 pessoas 
acompanharam o espetáculo nas dependências 
do Clube. O evento, que teve redução de 
público em razão da pandemia, também pôde 
ser prestigiado pelos canais do YouTube do Iate 
e da Orquestra, bem como das embarcações, 
haja vista o telão posicionado de frente para o 
Lago Paranoá.

CULTURAL
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Sob a regência do maestro Claudio Cohen, a 
OSTNCS apresentou um repertório de hits e músicas 
populares, começando com Ave Maria (Bach), 
interpretada por Ana Luísa, e Volare (Nel Blu Dipinto di 
Blu), de Domenico Modugno, na voz de Carbone. 

Entre outras canções conhecidas do público 
estavam Gabriel’s Oboe (Ennio Morricone), do filme A 
missão; Libertango (Piazzolla); Bésame Mucho (Consuelo 
Velázquez); e Que país é esse? (Renato Russo). A noite 
terminou com o tradicional show pirotécnico.

Carbone, por sua vez, declarou: “Amo esta 
cidade, pois sempre sou super bem-recebido. O calor 
das pessoas e o clima são os principais motivos que me 
fizeram apaixonar por essa terra tão linda”.

CULTURAL
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CULTURA POR 
TODA A PARTE

CULTURAL

Indo muito além do viés esportivo, o Iate Clube 
de Brasília se dedica, constantemente, à apreciação e à 
valorização de todas as expressões artísticas, ao realizar 
eventos internamente ou ao ceder as dependências do 
Clube para a organização de projetos culturais. 

No âmbito interno, em comemoração ao 
aniversário de 61 anos do Iate, a Diretoria Cultural 
promoveu mais uma edição do tradicional Concurso de 
Fotografia, cujo tema desta vez era “Imagem inédita de 
práticas esportivas do Iate Clube de Brasília”. 

Após análise da comissão formada pelos jurados 
Célio de Melo Costa, Eduardo Vergara e Fábio Lacerda 
Coutinho, os ganhadores foram anunciados: a foto 
vencedora foi “Hora de cambar”, do sócio Luciano 
Mancuso da Cunha; “Entardecer no futebol”, de 
Matheus Sbardellini Frabetti, ficou com o segundo 
lugar; e “Crepúsculo funcional”, do associado Pedro 
Carlos Resende Júnior, foi a terceira colocada.

1º lugar do concurso de fotografia - Hora de cambar
Luciano Mancuso da Cunha

2º lugar - Entardecer no futebol
Matheus Sbardellini Frabetti

3º lugar - Crepúsculo funcional
Pedro Carlos Resende Júnior
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Fotografias que viram pinturas. É assim que 
Márcia Valle conduz parte de seu trabalho como artista 
plástica. Primeiro, registra momentos únicos e, depois, 
os transforma em quadros pintados com a técnica do 
aquarelismo.

Foi então que cercada de ventos, céus e águas 
azuis que uma ideia floresceu. E assim, como timoneira 
que ajusta velas e leme em permanente mudança, 
adaptando-se ao inesperado e deixando-se levar para 
chegar ao destino, Márcia Valle abraçou essa nova 
temática dinâmica e multicolorida do mundo náutico, 
apresentando a exposição “Bons Ventos''. 

Suas obras foram expostas tanto no Espaço 
Gourmet da Náutica quanto no Iate TV. 

Na sexta arte, a literatura, o Iate sediou, em 
setembro, o coquetel de lançamento do livro “Por 
que amo Brasília? A voz das mulheres”, realizado 
pela Aliança das Mulheres que Amam Brasília (AMA 
Brasília), presidida por Cosete Ramos. 

O número de declarações da obra faz alusão ao 
aniversário de 60 anos da capital, posto que o projeto 
foi idealizado em 2020. Na publicação, o leitor pode 
viajar pelos sonhos de JK, proporcionando visões 
únicas dos pontos memoráveis da cidade, tudo sob o 
olhar daquelas que amam Brasília. 

Durante o evento, os participantes puderam 
conferir a mostra de arte “Os Ipês do Cerrado”, além 
da apresentação de um show musical organizado 
pelo Corpo de Bombeiros Militar.

CULTURAL

Cosete Ramos ao lado de Flávio e Chris Pimentel
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Em outubro, a Diretoria Cultural realizou um 
café da manhã para celebrar a entrega ao associado da 
Sala de Estudos, que passou por reforma e ampliação, 
e do novo espaço da Diretoria e do Memorial. 

A reforma da sala envolveu adequação 
da iluminação, troca das cadeiras, instalação de 
parede drywall próxima à cozinha do restaurante e 
manutenção das 60 baias. O espaço também conta 
com uma copa para que os frequentadores possam 
fazer suas refeições com tranquilidade. 

O Diretor Cultural Flávio Schegerin Ribeiro 
explicou que o local foi totalmente planejado visando 
atender às demandas sanitárias vigentes, não deixando 
de lado o conforto e a usabilidade dos sócios.

O Comodoro Flávio Pimentel lembrou que 
o espaço será concluído com a elaboração de um 
“tour virtual” de todo o acervo cultural do Clube, que 
poderá ser acessado pelo sócio por meio de totem 
que será instalado no local.

Uma iniciativa antiga, o grupo “Livros e 
Raquetes’’ finalmente pôde ser retomada, após um 
hiato em razão da pandemia da Covid-19. O grupo, 
criado por tenistas entusiastas da literatura, reúne-se 
sempre às primeiras quintas-feiras de cada mês para 
a discussão de livros. 

O projeto teve início em outubro de 2012 
e, desde então, mais de 70 obras nacionais e 
internacionais foram debatidas pelas integrantes. 

O Diretor Flávio Schegerin Ribeiro expôs 
sua satisfação pelas diversas iniciativas culturais 
organizadas ao longo do ano: “A apreciação da 
arte, em suas mais diversas formas, é algo de suma 
importância. Por isso, nos dedicamos a proporcionar 
a melhor experiência cultural aos associados. Assim, 
testemunhar o sucesso de eventos que valorizam 
a pintura, a literatura, a música e a fotografia é 
extremamente gratificante”. 

Entre os meses de outubro e novembro, os 
sócios conferiram, no Iate TV, a exposição coletiva 
“Inspirações do isolamento”, com os trabalhos dos 
cursos de pintura em tela dos alunos do Emiate, do 
Espaço Ástrea, da Casa das Artes e das aulas on-line 
da professora e artista plástica Jaqueline Marafon. 

CULTURAL

Sócias do grupo “Livros e Raquetes”
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NOVOS SONHOS
Vice-Diretoria almeja formar equipes competitivas

O Iate Clube de Brasília iniciou o projeto de 
formação de atletas do voleibol em 2020. Entretanto, 
em razão da pandemia, fato que gerou o fechamento do 
Clube por duas vezes e impediu a realização de eventos 
esportivos no Distrito Federal, não foram conquistados 
resultados para a modalidade. 

Por outro lado, internamente, o trabalho nunca 
parou. Marcelino Calvo, vice-Diretor de Voleibol, 
conta que, a partir das melhorias realizadas, houve um 
expressivo aumento de alunos nas Escolas de Vôlei de 
Praia e de Quadra.

“Cremos que esse resultado é um esforço conjunto 
da gestão 2020-2023, que não tem medido esforços 
para incentivar e formar atletas de alto rendimento, os 
quais, futuramente, irão defender a bandeira do Iate 
dentro e fora do país”, assegura Calvo.

Com 130 atletas inscritos nas escolas, o trabalho 
para 2022 será focado em formar times femininos 
competitivos para ter acesso à Superliga “B”, segunda 
divisão do principal torneio de voleibol feminino do 
Brasil. O Clube tenta, ainda, angariar recursos junto ao 
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) para investir ainda 
mais na modalidade olímpica.

O vice-Diretor acrescenta outros planos: 
“Pretendemos reformar o quiosque das quadras de 
vôlei de praia; participar de campeonatos regionais; e 
promover eventos como o Circuito Iate de Vôlei de Praia, 
além de torneios amistosos das escolinhas de vôlei de 
quadra, festivais e clínicas com medalhistas olímpicos”. 

“Para crescermos ainda mais, precisamos que 
os sócios estejam juntos conosco nesse desafio, 
matriculando seus filhos na escolinha e incentivando 
uma cultura esportiva. Juntos, formamos equipes 
campeãs”, finaliza Marcelino Calvo.
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Ao longo do segundo semestre de 2021, os 
alunos da Academia do Iate presenciaram a chegada 
de diversas novidades nas instalações. 

Como parte das melhorias previstas, foi 
instalado um forro térmico acústico nas salas de 
ginástica da Academia. “Trata-se de uma reforma 
muito aguardada pelos alunos. Com uma solução 
assertiva, resolvemos tanto o problema do calor 
quanto da acústica das salas”, explica Cecília Moço, 
Diretora do Espaço Saúde.

Também foi finalizada a modificação nos 
formatos das janelas das salas G1, de pilates e 
da nova área da musculação. As antigas eram 
basculantes e foram trocadas por janelas de correr, 
o que aumentou a circulação do ar nos ambientes.

Provisoriamente, no ambiente externo 
do Espaço Saúde, foi construída uma área bem 
ventilada para comportar a sala de cycling indoor 
até a conclusão da transposição da nova sala da 
modalidade. Também foi providenciada a compra 
de mais um aparelho de power plate e a reforma 
dos dois antigos, para assim atender aos amantes 
da modalidade. 

Os investimentos na Academia excederam 
o aspecto físico. Com uma equipe técnica 
qualificada, foi possível também expandir a oferta 
de aulas, especialmente de yoga, e de atendimento 
fisioterápico. O horário de funcionamento aos 
domingos e feriados também foi ampliado.

C U I D A D O  C O N S T A N T E
PARA PERMANECER COM O PADRÃO DE QUALIDADE OFERECIDO AOS 

SÓCIOS, ACADEMIA CONCLUIU IMPORTANTES INVESTIMENTOS

Se você ainda não 
conhece a Academia 
do Iate, faça uma 
visita e descubra o 
porquê somos uma das 
melhores do DF

ACADEMIA
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Cecília Moço afirma que, para 2022, outras 
melhorias serão incrementadas, atendendo tanto 
aos anseios apresentados pelos sócios na pesquisa 
efetuada no ano passado quanto àquelas que a 
administração deseja concretizar em benefício do 
Clube. Entre elas, a construção da sala do cycling, cuja 
licitação foi iniciada em janeiro. 

Entre as muitas novidades, estão previstas 
turmas de autodefesa para mulheres com a mestre e 
faixa coral de jiu-jitsu Yvone Duarte. “Fizemos uma 
aula experimental e houve muita receptividade das 
associadas”, observa a Diretora. 

Yvone apresentou às alunas as técnicas que 
desenvolveu em quatro décadas treinando jiu-jitsu. 
A mestre  foi a primeira mulher a se tornar, em 
1990, faixa preta da arte marcial. Hoje, é faixa coral 
(vermelha e preta), a maior graduação já conquistada 
por uma mulher na história da modalidade. Quem 
quiser fazer parte do projeto deve se dirigir à recepção 
da Academia para obtenção de mais informações.

“De forma cautelosa, também estamos retomando 
a nossa grade de eventos e preparamos um extenso 
calendário de atividades para 2022. Esperamos que os 
membros da Família Iatista aproveitem o espaço em 
sua totalidade e, aqueles que ainda não conhecem a 
Academia, estão convidados a conferir de perto as 
instalações”, finaliza Cecília Moço.
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PATINACÃO

DE ALUNA A PROFESSORA

Tathiana Resende conta um pouco sobre sua história com a patinação e 
como é lecionar no local onde iniciou sua carreira 

O Iate Clube de Brasília abriga histórias únicas 
e, por muitas vezes, é o ponto de partida de longas 
trajetórias. A exemplo disso, a relação da patinadora 
Tathiana Resende com o Clube teve início durante sua 
adolescência, quando aos 14 anos de idade deu seus 
primeiros giros e deslizes sobre os patins no rinque do 
Iate. Ali se iniciava uma relação que dura até hoje.

Enquanto aluna, Tathiana defendeu a bandeira 
do Clube em diversas competições. Foi, inclusive, 
a representante do Brasil no Mundial de Patinação 
Artística de 2011, realizado em Brasília.

Em 2006, aos 18 anos, a atleta começou a 
trabalhar como monitora da equipe de patinação. No 
mesmo ano, ingressou no curso de Educação Física na 

UnB. Já em 2016, ao almejar o mestrado em Treinamento 
de Alto Rendimento, mudou-se para Portugal e estudou 
na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
Ao retornar em 2019, agora com o título de mestra, a 
profissional assumiu o posto de técnica da equipe de 
patinação artística do Iate. 

Hoje, com 33 anos, a professora mantém uma 
relação de 19 anos com o Iate, sempre focada na sua 
paixão pelo esporte. “A vivência adquirida como atleta do 
Clube, aliada aos estudos, permitiram que eu aprimorasse 
e desenvolvesse os meus métodos pedagógicos. Se não 
tivesse tido essa experiência, com certeza, eu não seria a 
mesma profissional”, afirma Resende. 
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PATINACÃO
Unidos em todos os momentos

No ano de 2020, por conta da pandemia da 
Covid-19, as aulas de patinação presencial foram 
suspensas. Contudo, a equipe de profissionais do Iate não 
mediu esforços para manter a continuidade dos estudos. 

Nesse sentido, a vice-Diretora de Patinação 
Artística, Renata Bauer, trabalhou com Tathiana e os 
demais professores da modalidade para que os atletas 
não perdessem seus rendimentos pessoais e estivessem 
aptos a participarem das competições quando elas 
fossem retomadas.  

Resende conta que desenvolveu o aspecto 
prático por meio de aulas de preparação física. O lado 
teórico foi trabalhado por meio de análises de vídeos 
profissionais. No quesito artístico, o time participou de 
aulas de teatro e maquiagem. 

“Após quatro meses de ensino remoto, com o 
retorno gradual das atividades, pudemos perceber 
que o esforço em manter os alunos em constante 
aprendizagem, ainda que a distância, valeu a pena”, 
relembra a patinadora. 

Assim, em 2021, a equipe pôde retomar a 
frequência de treinos e garantir sua participação em 
competições nacionais. Durante o mês de agosto, 
os atletas da modalidade marcaram presença no 
Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional de Patinação 
Artística, coordenados por Tathiana Resende e Eduardo 
Gravina, e apoiados também pelas técnicas Caroline 
Rabelo, Gabriela Pacheco, Inês Santiago e Isabela Rachid. 
Ao considerar os dois eventos, a equipe conquistou o 
número surpreendente de 37 medalhas, sendo 22 de 
ouro, dez de prata e cinco de bronze. 

“Eu fico extremamente feliz com esses méritos, 
pois com a minha volta em 2019 e o início da pandemia 
em 2020 se torna mais gratificante perceber que tratam-
se de frutos de um trabalho realizado em pouco tempo, 
e no qual, ainda assim, tivemos êxito”, relata Resende. 

Incentivo ao esporte
Além do trabalho em equipe, Tathiana destaca que 

a estrutura oferecida pelo Iate tem fator relevante para o 
desempenho dos atletas. “O Clube sempre fez o melhor 
pelo time, criando alternativas e abrindo portas perante 
qualquer empecilho. Se os alunos não tivessem todo 
esse apoio, nada disso seria possível”, expressa. 

Segundo a professora, além de investimentos 
realizados como a construção de um rinque de patinação 
e os programas de treinamento dos atletas oferecidos 
pela Academia do Iate e pelo CBC, a vice-Diretoria 
procura sempre trazer para as atletas oficinas, workshops 
e outras atividades que agreguem valor ao esporte. 

Para a vice-Diretora de Patinação Artística, 
Renata Bauer, “a relação pessoal que os funcionários 
possuem com o Iate torna a experiência de trabalho algo 
diferenciado e único, e a Tathiana é um ótimo exemplo 
disso. É possível sentir sua felicidade em ensinar no 
mesmo lugar que antes aprendeu. Com certeza, todo esse 
carinho influenciou nos ótimos resultados da equipe”.

Competições 
A dedicação e o comprometimento dos membros 

da equipe de patinação tem gerado conquistas para 
os atletas do Iate. Um bom exemplo disso foram os 

Tathiana Resende no Mundial de Patinação Artística.
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resultados alcançados durante a Copa Interclubes de 
Patinação, campeonato que contou com a participação de 
seis agremiações, e foi sediado pelo Clube entre os dias 29 
de outubro e 1º de novembro, no Ginásio Poliesportivo. 

Na ocasião, a equipe Iatista da modalidade fez 
bonito e conquistou 67 medalhas, sendo 34 de ouro, 
19 de prata e 14 de bronze. Além disso, 11 atletas do 
Clube receberam premiações por 4º e 5º lugares. Já 
na colocação geral, o Iate Clube de Brasília finalizou a 
competição com a 1ª colocação.

Com os desempenhos registrados nas competições 
de 2021, seis atletas do Iate foram convocadas para 
compor a Seleção Brasileira de Patinação Artística que 
irá disputar o I Jogos Sul-Americanos de San Juan, na 
Argentina, de 25 de fevereiro a 13 de março.

PATINACÃO

Aprendizado contínuo
Como forma de aprimorar o trabalho conduzido 

pela equipe técnica da patinação artística, em outubro, 
foi iniciada uma oficina de dança e expressão corporal, 
coordenada pelo profissional Anderson Vargas. 

Com duração de dez semanas, a clínica tinha como 
foco trabalhar noções artísticas e expressivas que, devido 
ao tempo disponibilizado para os treinos, não foram 
tratadas durante as aulas. “O curso desenvolveu aspectos 
cruciais para a modalidade, como coordenação motora, 
consciência corporal e desinibição”, detalha Tathiana. 

Ainda segundo a professora, Anderson também 
abordou questões de individualidade, demonstrando que 
cada atleta possui uma forma única de se expressar.

Sobre os resultados alcançados, Tathiana afirma 
notar mudanças significativas nos alunos: “Percebo que 
já estão aplicando movimentos mais variados durante 
os treinos, e até mesmo se mostram mais sociáveis e 
expressivos uns com os outros”.
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CRESCIMENTOS NA MODALIDADE
CO M  C A DA V E Z  M A I S  A D E P TO S ,  E S P O RT E  M O S T R A A S UA FO RÇ A

Quem gosta do futevôlei e da agradável 
sensação de estar à beira-mar trocando bolas no alto, 
encontra no Iate um ambiente perfeito para praticar 
o esporte. Aqui, há quadras tanto próximas à orla do 
Lago Paranoá quanto outras mais afastadas, ótimas 
para os dias com muito vento.  

Com a vista paradisíaca e a estrutura de ponta 
oferecida, não é à toa que o futevôlei tem crescido 
constantemente nas dependências do Clube. Com 
o surgimento de novos adeptos a cada dia, a vice-
Diretoria tem investido na realização de torneios 
internos, implementado diferentes estilos de jogo e 
feito planos para o futuro. 

Em média, a Escola de Futevôlei tem recebido 
30 matrículas por ano, com abrangência de público 
masculino, além da crescente participação feminina de 
faixas etárias diversas. 

Em agosto, os esportistas atestaram seus 
desenvolvimentos pessoais ao disputarem o Torneio 
Interno da Escola de Futevôlei do Iate 2021. Já na 
primeira semana de dezembro, foi organizado um 

FUTEVÔLEI

torneio de confraternização entre os atletas, o qual 
agitou as areias do Clube e rendeu boas partidas. 

Além dos torneios, o ano de 2021 apresentou 
aos praticantes dois diferentes estilos de jogos, sendo 
eles o futmesa e o futredinha. Tratam-se de categorias 
desafiadoras que trabalham aspectos únicos, 
proporcionam uma experiência totalmente nova aos 
esportistas e aprimoram suas técnicas, além de serem 
um excelente entretenimento antes das partidas. 

O vice-Diretor de futevôlei, Bruno Machado, 
manifesta sua satisfação com as realizações do 
último ano e declara ter boas expectativas para o 
futuro: “O ano passado foi definido pela expansão 
da modalidade, e muito disso se deve ao empenho da 
equipe de profissionais do esporte, com destaque para 
o professor e ex-atleta Luciano Mistura, e também 
para o Diretor de Esportes Coletivos, Luciano Ponte. 
Temos planejamentos promissores, que irão contagiar 
tanto alunos quanto não alunos, e garantimos que 
2022 seguirá a linha de progressão do futevôlei”.
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PARA O BRASIL 
INTEIRO 

DAS AREIAS 
DO IATE

Atletas do Clube prestigiam os torneios 
internos e se destacam em competições 

locais e nacionais externas

Além de oferecer diversos benefícios aos seus 
praticantes, como aumento do condicionamento 
físico, do tônus muscular e da agilidade, bem como 
promover alto gasto energético, o beach tennis é um 
esporte democrático, ao alcance de pessoas de todos 
os níveis e idades.

Todos os dias, as quadras de areia do Iate são 
tomadas pelos beach tennistas. Com os treinos regulares 
e os bate-bolas descontraídos, os atletas se fortalecem 
para disputar campeonatos locais e Brasil afora.

Além disso, a vice-Diretoria de Beach Tennis 
tem realizado torneios internos como forma de treinar 
e preparar o atleta para as competições e atrair novos 
adeptos. Assim, em setembro, foi realizado o Torneio 
Interno Kids de Beach Tennis do Iate, competição que 
contou com a participação de 65 atletas nas categorias 
Sub-12 e Sub-14. 
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 Os investimentos já apresentam vários 
resultados. Jogando em terras mineiras, os atletas 
do Clube participaram do campeonato Beach Arena 
Open, realizado dos dias 27 a 29 de agosto, e as duplas 
alcançaram nove títulos de campeãs e vices. 

Já em setembro, os atletas do Clube participaram 
do CBT G2 - One Beach Tennis Open Campinas, 
competição que se destaca por acumular pontos no 
ranking da Federação Internacional de Tênis. 

Ainda em setembro, nos dias 25 e 26, os Iatistas 
participaram do Torneio de Beach Tennis Calango Open, 
em Brasília, e conquistaram títulos de campeões e vices.  

Entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro, 
na Arena Maniacs, em Santa Catarina, a Confederação 
Brasileira de Tênis (CBT) realizou a Copa das Federações de 
Beach Tennis, maior competição nacional da modalidade. 
O time do Iate Clube de Brasília esteve presente com 
18 atletas e, após grandes disputas, a equipe brasiliense 
finalizou a competição ocupando a 9ª colocação geral. 

Em novembro, entre os dias 5 e 7, foi disputada a 
5ª edição do BH Open de Beach Tennis. A competição, 
promovida pela Confederação Brasileira de Beach Tennis 
(CBBT), reuniu jogadores de diversos estados, e contou 
com a presença de atletas Iatistas, os quais conquistaram 
títulos de campeões em diferentes categorias. 

“Foi um ano de muitas conquistas para os atletas 
do Clube e 2022 tende a ser ainda mais promissor, tendo 
em vista que as competições estão voltando aos poucos”, 
afirma o vice-Diretor de Beach Tennis, Marcelo Verano.

Internamente, Verano antecipa algumas novidades 
para o esporte: novas turmas na Escolinha de Beach 
Tennis durante a semana; implantação da equipe 

avançada de treinamento, com todo suporte ao atleta 
para que eles possam disputar torneios levando o nome 
do Iate e trazendo os melhores resultados; e ampliação da 
quantidade de quadras destinadas ao esporte. 

O Iate oferece aulas gratuitas de beach aos finais 
de semana para crianças até os 14 anos. Para mais 
informações, entre em contato com a Secretaria de 
Esportes Coletivos pelo telefone (61) 3329-8783.

BEACH TENNIS
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Nos dias 11 e 12 de outubro, o russo Nikita 
Burmakin - multicampeão de beach tennis e atual 
nº 3 do mundo - ministrou uma clínica para os 
atletas do Iate Clube de Brasília. 

Segundo o vice-Diretor de Beach Tennis, 
Marcelo Verano, "foram momentos preciosos de 
muito aprendizado e admiração”.

Em sequência, foi a vez das crianças da 
Escola de Beach Tennis aprenderem mais sobre 
as técnicas do esporte com o multicampeão. 
Burmakin estava em Brasília para participar do ITF 
Sand Series Brasília 2021, oportunidade em que foi 
o vice-campeão da categoria profissional, ao lado 
do italiano Tommaso Giovannini.

Lições com o multicampeão

BEACH TENNIS
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A PaulOOctavio vem realizando, ao longo dos seus 
46 anos de atuação, diversas ações em favor das artes 
e da educação, sem esquecer do social e filantrópico. 
Dentro de suas empresas, além do investimento 
constante em treinamento e educação dos funcionários, 
com a concessão de bolsas de estudo, um projeto foi 
revolucionário: o de alfabetização dos operários. “Era 
comum o pagamento por semana, e vários operários 
assinavam o contracheque molhando o dedo em 
carimbeiras”, conta Paulo Octávio.

Ele buscou uma saída definitiva para a situação. 
“Decidi montar salas de aula nas obras, em 1990. Todos 
os dias, o trabalhador saía mais cedo e ia aprender a 
ler e escrever”, lembra. A iniciativa deu resultado e a 
PaulOOctavio alfabetizou mais de dois mil operários. 
Tempos depois, passou a cuidar dos filhos deles. A cada 
ano, desde 2012, distribui kits com material escolar. 
“Percebemos que os pais precisavam dessa ajuda. E os 
kits fizeram os pais acompanharem melhor os estudos 
dos filhos”, avalia.

Com o advento da internet, empresa e operários 
estavam diante de um novo dilema: como acompanhar 
o mergulho dos filhos no mundo digital? Surgiram então 
cursos ministrados nos canteiros. “Eles aprendiam desde 
como ligar um computador até a criar contas em redes 
sociais, aproximando-se dos filhos e da família”, lembra.

O olhar social da PaulOOctavio

O apoio à sociedade sempre foi outra marca, com 
patrocínio a diversas iniciativas. O grande destaque foi 
a construção da Escola Classe Juscelino Kubitschek, no 
Sol Nascente/Pôr do Sol, unidade pública pensada para 
receber 960 alunos em dois turnos e que conta com 
equipamentos de ponta, inaugurada em 2020. Outro 
investimento educacional importante foi participar 
da reconstrução do Caseb, primeira escola de Brasília, 
inaugurada por Juscelino Kubitschek e que fora 
parcialmente destruída em um incêndio. 

Ex-aluna da unidade, a primeira-dama e secretária 
de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha, 
liderou o projeto para recuperar o prédio, o que ocorreu 
neste ano. Também ex-aluno do Caseb, Paulo Octávio 
doou 1,2 mil litros de tinta. “O Caseb é uma marca da 
cidade. Sou grato porque ali moldei minha personalidade 
e caráter”, conta.

Nas artes, a PaulOOctavio vem apoiando inúmeras 
iniciativas culturais, sendo a mais recente o Iate in Concert, 
do qual participa tradicionalmente. Após o concerto da 
Orquestra Sinfônica de Brasília deste ano, a empresa 
decidiu homenagear o maestro Cláudio Cohen, dando 
o nome dele ao seu mais recente empreendimento, no 
Guará II. “Essa é uma maneira de valorizar nossos espaços, 
que começou com JK. Os empreendimentos eternizam os 
destaques da nossa história”, avalia o empresário. 

PARCEIROS

Além de apoiar as artes, empresa tem longo 
histórico de ações em favor dos carentes
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CLUBE DE CORRIDA

Paixão esportiva e 
força solidária

O Iate Clube de Brasília se destaca pela estrutura 
de ponta, pelos atletas empenhados e por diversos 
campeonatos conquistados todos os anos. Por outro 
lado, a Família Iatista tem como um de seus principais 
focos a ação social em prol da comunidade brasiliense. 
Nesse sentido, o Clube de Corrida do Iate organiza 
eventos que buscam unir a paixão pelo esporte com a 
força da solidariedade. 

Firmando uma parceria com o Instituto Juntos 
pelo Bem, o Clube de Corrida deu origem a projetos 
esportivos e sociais, sendo eles os longões solidários e 
a Progressive Run. 

A cada edição dos longões, realizados aos sábados 
pelas ruas de Brasília, os atletas experimentaram 

diversos tipos de inclinações, terrenos e ritmos. 
A proposta da atividade, conduzida com apoio da 
assessoria MR Runners, é treinar os corredores para 
os diferentes tipos de provas. Oportunamente, eram 
arrecadados alimentos, roupas e cobertores. 

“O Clube de Corrida adotou a comunidade do 
Capão Comprido. Fizemos o mapeamento de todas as 
famílias que vivem no local e, além das doações, temos 
ajudado em outras demandas, pois são pessoas em 
situação de extrema vulnerabilidade”, afirma a vice-
Diretora do Clube de Corrida, Ana Paula Mantovani. 

Em outubro, os corredores deram início ao 
circuito Progressive Run, que consistiu em três provas 
com distâncias progressivas realizadas durante o último 

Clube de Corrida do Iate se empenha 
em iniciativas que unem os vieses 
esportivo e social
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trimestre. A iniciativa teve como objetivo a melhora 
das performances individuais dos atletas, o aumento 
da regularidade de seus treinos e a arrecadação de 
donativos. A cada etapa, o corredor doava uma cesta 
básica e recebia um kit.

A primeira prova do circuito aconteceu próximo à 
Concha Acústica e, ao todo, 120 atletas participaram do 
evento, sendo 45 do Clube de Corrida. Foram disputadas 
provas de 5, 10 e 12 quilômetros. No mês seguinte, no 
dia 6 de novembro, ocorreu a segunda etapa, realizada 
na orla da Ponte JK, com a presença de 50 corredores. 
As provas foram de 10, 12 e 16 quilômetros. 

Por fim, no dia 4 de dezembro, houve a 
realização da última etapa do evento, que contou 
com a participação de 50 corredores e se concentrou 
na QI 3 do Lago Sul. Mesmo com chuvas fortes, os 
corredores mantiveram os ânimos e disputaram as 

CLUBE DE CORRIDA

provas de 8, 16 e 21 quilômetros. Para encerrar de 
forma festiva, a cantora Juliana Müller se apresentou 
e contagiou os atletas. 

Os eventos organizados pelo Clube de Corrida ao 
longo de 2021 arrecadaram mais de 300 cestas básicas, 
além de outros donativos, que foram entregues ao 
Instituto Juntos pelo Bem, responsável por direcioná-
los à população do Núcleo Rural Capão Comprido. 

Ana Paula Mantovani afirma que “os atletas se 
superaram em todos os sentidos. A cada quilometragem 
ultrapassada, eles demonstraram como nossos treinos 
foram valiosos. Muito além disso, poder fornecer 
suporte às famílias do Núcleo Rural Capão Comprido 
foi algo muito especial. Saber que a cada passo dado 
estávamos  ajudando uma pessoa é algo único, e, 
por isso, pretendemos manter forte o laço que une o 
esporte e a solidariedade”.
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INTEGRAÇÃO ENTRE A FAMÍLIA IATISTA

O Emiate organizou eventos culturais, 
sociais e esportivos, além de ter 

realizado doações às entidades de 
assistência social

Há mais de 20 anos, o Encontro Master 
do Iate Clube (Emiate) realiza iniciativas sociais 
diversas, visando a integração entre os sócios de 
diferentes idades e a participação do Clube em 
projetos solidários. 

Nesse sentido, em agosto, o Emiate realizou 
uma festa agostina com os alunos dos cursos de 
pintura, ritmo, Viva Mais e mosaico para celebrar 
o fim das atividades do primeiro semestre e as 
novidades que estavam por vir.

No mesmo mês, em parceria com a Diretoria 
Cultural, a exposição coletiva “A arte do isolamento” 

EMIATE

coroou um trabalho importante conduzido pelo Emiate: 
as aulas on-line de pintura em tela realizadas durante 
o período de isolamento social, em razão da pandemia. 

“A exposição foi um sucesso, muito prestigiada 
pelos sócios. O resultado do projeto foi além das 
expectativas. Nos piores momentos da pandemia, 
pudemos estar próximos, e, dia após dia, fomos 
evoluindo em conjunto. Reunir todas as obras para 
coroar esse esforço coletivo foi muito gratificante”, 
afirmou a Presidente do Emiate, Eliete de Pinho Araujo.

Evento tradicional no calendário do Emiate, 
a oficina de arte realizada em outubro reuniu avós, 
pais e filhos em uma agradável manhã de sábado. A 
partir das instruções da professora Jaqueline Salete 
Marafon, eles interagiram entre si e produziram belos 
quadros com o tema “Halloween”.



77

EMIATE

No mês de novembro, os associados marcaram 
presença no vernissage da exposição coletiva 
“Reencontro”, cujo mote foi igual ao da “A arte do 
isolamento”, mas que apresentou também os trabalhos 
dos alunos da turma de mosaico. Na ocasião, houve 
a apresentação dos alunos matriculados nas aulas de 
violão do Emiate, além da performance da cantora 
mirim Anna Júlia Magalhães. 

Por fim, para encerrar as atividades de 2021, no 
dia 4 de dezembro, o Encontro Master do Iate Clube 
organizou um brunch especial para os membros. “Foi 
uma oportunidade para celebrarmos mais um ano 
de projeto e as conquistas alcançadas individual e 
coletivamente, e para colhermos sugestões para 2022”, 
concluiu a Presidente.
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AMIZADE E 
SOLIDARIEDADE 

As edições de 2021 da Caminhada da Amizade 
reuniram mais de 60 associados, entre eles a esposa 
do Comodoro, Chris Pimentel; a presidente do Emiate, 
Eliete de Pinho Araujo; e a sócia e membro da Comissão 
do Emiate, Maria da Conceição Mayrink.  

A cada evento, os participantes fazem doações 
de alimentos, roupas, agasalhos e  produtos de 
higiene pessoal. Após reuni-los com as outras doações 
recebidas pelos projetos Amigos Voluntário, em 
setembro, a Coordenação do Emiate entregou os 
donativos aos responsáveis pelas instituições Lar dos 
Velhinhos Francisco de Assis, Fraternidade Assistencial 
Lucas Evangelista Colônia Agrícola dos Aidéticos 
(FALE) e Creche Comunitária Monte Moriá, as quais 
realizam projetos sociais com famílias em situação de 
vulnerabilidade social. 

Já no final de novembro, o Emiate fez a entrega de 
mais donativos, os quais foram destinados às instituições 
Creche Maria Moriá, Movimento de Apoio ao Paciente 
com Câncer (MAC) e Velejando pela Cidadania.

EMIATE
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ESFORÇOS 
QUE TRAZEM 

CONQUISTAS

Nadadores do Clube participaram de diferentes campeonatos por todo o país e 
conquistaram ótimos resultados para o Clube

Ao lado da vela e do tênis, a natação é um dos 
esportes mais tradicionais do Iate. Das turmas de iniciação 
aos veteranos, todos os dias, as piscinas do Clube são 
tomadas por atletas das mais diferentes idades.

As grandes performances dos atletas ao longo de 
2021 levaram o Iate a ocupar a 13ª colocação no Ranking 
Nacional de Clubes 2021, entre mais de 100 clubes, sendo 
o melhor classificado de todo o Centro-Oeste.

Em agosto, durante a Taça Brasília de Natação 
- Troféu Maurício Gomes Cerveira -, nas provas das 
categorias Mirim, Petiz e Absoluto, os Iatistas garantiram o 
1º lugar na pontuação geral de clubes, com 705 pontos, e 
foram vice-campeões nas três diferentes categorias. 

Na categoria Absoluto, 36 nadadores do Clube 
participaram das provas e adquiriram, ao todo, nove 
medalhas de ouro. Já nas categorias Mirim e Petiz, 23 
atletas do projeto Touca Estrela triunfaram com sete 
medalhas de ouro e se consagraram como vice-campeões 
em ambas as categorias. 

No mês de outubro, 29 nadadores do Clube 
participaram da disputa do Troféu ASBAC de Natação 
Master. Essa foi a maior equipe da categoria formada na 
história do Iate, e os atletas se destacaram ao superarem 
recordes e se tornarem campeões em suas categorias. Com 
as vitórias, o Iate alcançou a 2ª posição na classificação 
geral da competição. 

NATAÇÃO
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Dando início ao mês de novembro, o Rádio Clube 
de Campo Grande (MS) foi sede do Festival CBDA Centro-
Oeste Mirim e Petiz de Natação, e os sócios defenderam 
a bandeira do Iate e conquistaram, após 12 provas, quatro 
medalhas de ouro, uma de prata, três de bronze, além de 
três e um quinto lugar.

Três atletas do Iate participaram do Campeonato 
Brasileiro Interclubes Infantil de Verão – Troféu Maurício 
Bekenn –, realizado na cidade de Colombo, no Paraná. 
Ao todo, 750 atletas de 114 clubes foram à competição. 
Os nadadores do Clube competiram em diversas provas e 
obtiveram evoluções pessoais. 

No Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil de 
Verão – Troféu Carlos Campos Sobrinho –, ao disputar as 
provas de 100m e 200m costas, Isabela David conquistou 
duas medalhas de prata e também o 4º e o 5º lugares nas 
provas de 200m e 400m medley, respectivamente. 

Victor Moreno ocupou a 5ª, 7ª e 8ª posição nas 
provas de 1500m livre, 200m borboleta e 800m livre, 
respectivamente. Por fim, João Emanuel Leite obteve a 8ª 
colocação na disputa pelo 100m costa. 

A equipe de revezamento formada por João 
Emanuel Leite, Victor Moreno, Victor Hugo Azevedo e 
Lucas Marcondelli foi a sétima colocada no 4x100m livre 
masculino. Ao todo, o Iate disputou nove provas finais, 
terminando a competição com a 15ª colocação geral entre 
os 110 clubes participantes. 

Miguel Garcia e Leonardo Medeiros, atletas da 
categoria Júnior, competiram no  Campeonato Brasileiro 
Interclubes Júnior de Natação – Troféu Júlio de Lamare. 
Garcia conquistou duas medalhas de bronze nas provas de 
1500m livre e 200m medley, além de ter ficado entre os 
oito melhores do Brasil em mais quatro provas. Leonardo, 
por sua vez, disputou três provas e acabou entre os oito 
melhores do Brasil em duas provas que disputou.

Leonardo Medeiros, por sua vez, obteve a 5ª 
colocação ao competir na prova de 100m livre e conquistou 
a 7ª posição nas provas de 50m livre e 100m borboleta. 
Ao todo, o Iate disputou nove provas finais, terminando a 
competição com a 13ª colocação geral. 

NATAÇÃO
No Campeonato Brasileiro Interclubes Sênior de 

Natação – Troféu Daltely Guimarães –, nas piscinas do 
Flamengo, Kalebe Andrade e Luiza Celidônio foram os 
representantes do Iate e garantiram a 17ª colocação geral 
para o Clube. 

A vice-Diretora de Esportes Aquáticos, Ignez David, 
expressou contentamento pelo ano repleto de vitórias e 
evoluções: “Por mais que 2021 tenha permanecido atípico, 
toda a equipe Iatista continuou focada em desenvolver 
os atletas do Clube, garantindo a evolução contínua dos 
nadadores. Com essa atitude, pudemos finalizar 2021 com 
numerosas conquistas”.

Ela lembra ainda que a equipe de formação Touca 
Estrela cresceu muito nos últimos meses do ano, a partir do 
excelente trabalho realizado pelos técnicos responsáveis. 
Os professores identificaram novos talentos para compor o 
time de base que, futuramente, irá para a equipe federada 
representar o Clube nas competições locais e nacionais. 

Segundo Ignez, 2022 promete ser um ano ainda 
melhor. “Com uma rubrica maior de investimentos para 
os esportes aquáticos, após a aprovação do orçamento, 
estamos muito otimistas. Serão adquiridos novos materiais 
e equipamentos, além da realização de clínicas de 
aperfeiçoamento e outros eventos. Nossa meta é melhorar 
ainda mais o posicionamento do Iate Clube de Brasília no 
ranking nacional da CBDA e do CBC”.
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EM ÁGUAS 
ABERTAS

Desde o início do Campeonato Brasileiro Interclubes 
e Copa do Brasil de Maratonas Aquáticas, os atletas do 
Iate marcaram presença. Em diferentes regiões do país, 
incluindo o Distrito Federal, os nadadores venceram as 
adversidades e se superaram a cada etapa.

Em setembro, foi a vez do Iate receber os eventos ao 
sediar, pela primeira vez na história, a 4ª etapa, a qual levou 
o nome de Troféu Fabíola Molina, atual secretária nacional 
de Educação, Esporte e Lazer e Inclusão Social.

Os anfitriões, 24 no total, representaram bem o nome 
da Família Iatista, ao conquistarem excelentes colocações, 
inclusive, pódios. Na ocasião, a CBDA realizou ainda uma 
prova de 1 km para atletas da categoria Petiz, como forma 
de iniciar os pequenos na modalidade olímpica. 

Nas provas de 2,5 km, os Iatistas Vinícius Hemetrio 
de Menezes, Carlos Roberto de Deus, Fernanda Pires 
e Fábio Paiva da Costa conquistaram o 1º lugar em suas 
respectivas categorias. Vinícius ainda se destacou com a 5ª 
posição no resultado geral da prova masculina.

Luísa Queiroga, Felipe Humberto Carloni e Marco 
Antônio Secco foram os vice-campeões das categorias 
Infantil 1, Sênior e Sênior G, respectivamente. Arthur Castro 

ficou com o 3º lugar do Juvenil masculino; já na Juvenil 
feminino, Cibele Gomes garantiu a quarta colocação, Júlia 
Couto ficou em 8º, seguida por Helena Lacerda. 

Na prova de 10 km do CBI de Maratonas Aquáticas, 
Brunno Santoro ficou em 10º lugar na categoria Sênior 
CBDA. O atleta também conquistou o 1º lugar na classe 
Sênior A da prova de 5 km da Copa Brasil, além de figurar 
como o 1º colocado no resultado geral da prova masculina. 
Ainda na competição dos 5 km da Copa Brasil, Helena 
Lacerda foi a sexta colocada da classe Juvenil feminino.

NATAÇÃO
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Os nadadores também se destacaram nos 5 km 
do CBI de Maratonas Aquáticas: na categoria Juvenil 
masculino, Kenue Santana e Arthur Castro ficaram em 
10º e 17º lugares, respectivamente; na categoria Júnior 
masculino, Miguel Garcia ficou em 7º lugar; e Thiago 
Gomide foi o 10º colocado na Sênior CBDA. 

Na 5ª etapa, realizada em São Paulo, na categoria 
juvenil, Helena Santos Lacerda foi a 3º e 6º colocada nas 
provas de 2,5 km e 5km, respectivamente; Júlia Couto 
ficou com a 4ª posição na prova de 2,5km e a 7ª na de 5km; 
já Kenue Teixeira, na prova de 5km, foi o 11º colocado e, na 
de 10km, o oitavo. 

A última etapa do ano aconteceu em Salvador. Na 
prova de 10km do CBI, Kenue Santana foi o 9º colocado na 
categoria juvenil e 20º na geral absoluto. Nos 5km, o atleta 
conquistou o 11º lugar na juvenil e 20º na geral.  

Victor Moreno ficou com o quarto lugar da categoria 
juvenil tanto na prova de 5km quanto na de 10km do CBI. 
O atleta ainda foi o 11º da geral absoluto nos 10km e 10º 
lugar da geral masculino.

NATAÇÃO
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ENTRE OS MELHORES 
DO DF

DO BRASIL

Guilherme Rabelo, membro da equipe master do 
Iate, recebeu da Associação Brasileira de Masters de 
Natação (ABMN) o medalhão de “TOP 10 FINA 2019”, 
ranking mundial da categoria master. O atleta é recordista 
sul-americano e está entre os dez melhores nadadores 
mundiais nas provas de 100m e 200m costas.

Além de Guilherme, o nadador Glauber Silva, ex-
membro da equipe Master do Iate, também recebeu a 
premiação, referente às provas de 50m e 100m borboleta, 
e 200m livre, ocasião em que representava o Clube.

Na divisão feminina, a atleta Erika Xavier foi destaque 
após os ótimos resultados no Circuito Brasileiro de 2019, 
se classificando entre as melhores nadadoras nacionais em 
provas de curtas e longas distâncias. 

Os prêmios foram entregues pela vice-Diretora 
de Esportes Aquáticos, Ignez David, e pelo presidente 
do Conselho Deliberativo da ABRAMN, Edward Cattete 
Pinheiro Filho. 

A delegação do Distrito Federal encerrou sua 
participação nos Jogos Universitários Brasileiros 
(JUBs) com 20 medalhas ao todo, sendo oito de ouro, 
cinco de prata e sete de bronze (nas provas individuais 
e por equipes).

Do total de medalhas, a Iatista Luiza Celidônio 
(foto ao lado) conquistou três: uma de prata nos 200m 
e duas de bronze nos 50m e 100m, todas no estilo 

NATAÇÃO

E DO MUNDO

Em dezembro, o Iate sediou a XIII Copa Comodoro 
Master de Natação. Ao todo, 16 times estiveram presentes 
na competição. Entre eles, a equipe anfitriã do Clube, 
composta por 43 nadadores, maior número de participantes 
no evento desde a sua criação.

Os atletas do Iate garantiram 85 medalhas para o 
Clube (43 de ouro, 21 de prata, dez de bronze, quatro de 4º 
lugar, seis de 5º lugar e uma de 6º lugar). Os Iatistas ainda 
superaram vários recordes da competição. 

Ao final do evento, pela primeira vez na história da 
competição, o Iate foi o primeiro colocado geral, com a 
somatória de 1.297 pontos.  

peito. “Cumpri minha promessa de voltar com medalha 
nas três provas que nadei e melhorei minhas marcas 
pessoais”, comemorou Luiza. 
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RETORNO ÀS 
COMPETIÇÕES 

Na modalidade do polo aquático, a equipe master do Iate voltou a fazer bonito nas competições de 
alto rendimento, ao trazer para casa o vice-campeonato no Torneio Master de Polo Aquático, realizado 
no Minas Brasília Tênis Clube. O evento reuniu 180 atletas de 12 equipes de vários estados brasileiros, 
além do Uruguai. 

O time também foi o vice-campeão da Liga Nacional de Polo Aquático Divisão II, realizada em 
Salvador (BA), em novembro, que reuniu oito clubes dos estados da Bahia, São Paulo, Paraná, Pernambuco 
e Distrito Federal, classificados após as etapas regionais.

O time venceu os campeões na fase classificatória, mas não na final. Ficaram com o vice-
campeonato e com MVP (Most Valued Player = melhor jogador) com o atleta Gilberto Mendes. 

Parabenizamos os nossos atletas que jogam juntos há mais de 30 anos, e que fazem do polo uma 
festa do esporte e da amizade.

Em 2022, caso deseje aprender mais sobre o esporte, saiba que o Iate Clube vai iniciar as aulas da 
Escola de Polo Aquático. Mais informações pelos telefones (61) 3329-8752/8753.

POLO AQUÁTICO
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PEQUENOS ATLETAS, 
GRANDES CONQUISTAS

Jogadores do Iate alcançam importantes títulos em competições regionais e nacionais

Desde o começo de 2021, as equipes de futebol 
do Clube participaram de diversas competições regionais 
e nacionais, adquirindo grandes conquistas em cada uma 
delas. Durante o segundo semestre, não foi diferente. 

A equipe Sub-9 de Fut 7 do Iate voltou a erguer 
um troféu esse ano ao vencer a série prata da IberLeague 
do Distrito Federal. Na disputa contra o time Guerreiros 
Futebol e Formação, o time Iatista se sobressaiu e 
venceu, de virada, o jogo decisivo.

Na Iberleague Goiás, a equipe Sub-9 de futebol 
(nascidos em 2012) sagrou-se campeã invicta. O time 
ainda trouxe para casa os títulos de melhor treinador 
(Gilson), de defesa menos vazada (goleiro Pedro) e vice-
artilheiro (Luca Navarrete). 

Com a conquista, a equipe do Iate garantiu a vaga 
para disputar o Campeonato Brasileiro das Iberleagues, 
que acontecerá em São Paulo, em 2022.

Durante a 4ª edição da BSB Cup, o Iate marcou 
presença em seis categorias (Sub-8 a Sub-13). Na classe 
ouro da competição, as equipes Iatistas das categorias 
Sub-9 e Sub-11 se destacaram com a posição de vice-
campeãs em suas respectivas divisões. Já na classe prata, 
o time Sub-8 trouxe para casa o troféu de vice-campeão.

Em outubro, a equipe de futebol 2010 do Iate fez 
bonito em solo mineiro, ao se sagrar campeã do torneio 
Méritus Cup, um desafio disputado contra atletas das 

três grandes bases de Minas Gerais: Atlético Mineiro, 
Cruzeiro e América Mineiro. 

Além do título, a equipe Iatista garantiu o 
melhor ataque e a melhor defesa da competição. Com 
o bom resultado, outras equipes de base do cenário 
nacional já manifestaram interesse em enfrentar 
nossos atletas da categoria.

No torneio Ney Cup 2021, as equipes do Iate das 
categorias Sub-8 a Sub-12 balançaram as redes várias 
vezes e trouxeram conquistas para casa. O time Sub-
9 venceu o Guerreiros Futebol Clube por 4x2 e foi a 
grande campeã da categoria; a equipe Sub-8 garantiu 
o vice-campeonato após perder para o M7 Sports com 
um placar de 2x1; por fim, o grupo Sub-12 também 
conquistou o vice-campeonato ao perder para o Santos-
DF por 3x1.

Em mais um campeonato, a 7ª edição da Go Cup, 
o time Sub-8 alcançou a 3ª colocação após disputar a 
semifinal contra a equipe do Goiás. Enquanto isso, a 
equipe Sub-9 enfrentou os jogadores do Grêmio durante 
a partida final e, ao perder por dois gols, se consagrou 
como vice-campeã. Já os esportistas Sub-10, depois de 
enfrentarem os atletas do Grêmio, tornaram-se os 3º 
colocados de sua categoria. As três colocações foram 
conquistadas na série ouro de cada divisão.

 As equipes Sub-11 e Sub-12 perderam na semifinal 
e nas quartas de final, respectivamente, da série prata.
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INÍCIO COM O PÉ DIREITO 

O basquete vem crescendo progressivamente nas 
dependências do Clube, com aulas sendo ministradas 
semanalmente para turmas de diferentes idades. 

Cada vez mais novos interessados surgem e,  por 
isso, não demorou muito para que o Iate formasse a 
primeira equipe de competição.

A equipe masculina precursora de basquete Sub-
14 do Clube participou, no último final de semana de 
novembro, de um torneio amistoso no colégio Marista 
e se destacou ganhando três partidas. 

Com os resultados positivos, o vice-Diretor de 
Basquete, Ricardo Mansueto, já planeja novas equipes 
e participações para o ano que vem: “Em 2022, o 
time Sub-14 irá representar o Clube nos torneios 
promovidos pela Federação de Basquetebol do Distrito 
Federal. Outras equipes também serão formadas no 
próximo ano, obedecendo as faixas etárias, conforme 
as regras da Federação”.

Mansueto adianta que, em fevereiro do próximo 
ano, terá início uma turma de basquete master, com 

Iate Clube de Brasília forma a sua primeira equipe competitiva; 
vice-Diretoria já planeja outras

BASQUETE

frequência de um treino semanal noturno. Destaca, 
ainda, que há também idealizações de turmas femininas: 
“Certamente há muitos talentos ainda escondidos em 
nosso Clube, entre as centenas de meninas e meninos 
frequentadores, que precisam de estímulo para o seu 
desenvolvimento. Por isso, convidamos todos para 
que venham participar das turmas, onde irão descobrir 
novas possibilidades em suas vidas esportivas”.
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R ECO N H EC I M E N TO

No dia 9 de dezembro, houve a premiação da 
XXXIV Copa Candanga de Futsal, realizada na Câmara 
Legislativa do Distrito Federal (CLDF), e o Iate Clube de 
Brasília obteve reconhecimento por seu desempenho 
na competição.

Na categoria Sub-9, a equipe Iatista se consagrou 
como campeã invicta e ainda conquistou os títulos de 
melhor defesa e melhor ataque, enquanto a equipe da 
categoria Sub-11 se tornou vice-campeã. Por fim, na 
categoria Sub-13, os atletas do Clube se esforçaram e 
chegaram até as quartas de final. 

Outrossim, os membros da Família Iatista também 
alcançaram títulos em suas respectivas escalações, 
sendo eles: melhor treinador (Gilson), defesa menos 
vazada (goleiro Pedro) e artilheiro (Luca Navarrete). 
Paralelamente, o jogador Davi se destacou e conquistou 
seu espaço na seleção do campeonato. 

O Diretor de Esportes Coletivos, Luciano Ponte, 
parabeniza os atletas pelo exímio desempenho: “Todos 
se saíram muito bem, pois jogaram com determinação e 
mais uma vez elevaram o nome do Iate, com destaque 
aos campeões: Pedro, Lucão, Luca, Digão, Nabil, 
Mendes, Guilherme e Babo”.

Atletas do Clube são premiados pelo desempenho na 
XXXIV Copa Candanga de Futsal
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ENCONTRO DOS MELHORES
O Campeonato de Seleções de Peteca 2021 reuniu mais de 200 atletas durante 

três dias de jogos. Ferreirinha foi o homenageado do ano

Entre os dias 13 e 15 de novembro, o Iate foi a sede 
do 32º Campeonato de Seleções de Peteca 2021. Mais 
de 200 atletas, representando sete estados (AL, MG, SP, 
GO, PR, RO e RR), estiveram presentes no maior evento 
organizado pela Confederação Brasileira de Peteca. 

Como acontece em todas as edições, o clube 
anfitrião participa da competição com um time específico, 
além da seleção local. 

Nesta edição, o homenageado foi o petequeiro 
e sócio do Iate José Ferreira, mais conhecido como 
Ferreirinha, falecido logo após a realização do evento. O 
atleta foi o maior expoente da modalidade, tendo sido 
ganhador de 25  edições do Campeonato de Seleções, além 
de vários outros títulos locais e estaduais.

A equipe Iatista ficou com a 5ª colocação geral do 
evento, sendo a equipe mineira a grande campeã. Nas 
categorias, o time Iate foi o vice-campeão da Master IV 
Masculina; além de dois 5º lugares na Sênior Masculina e 
na Master III Masculina; e outros dois 4º lugares na Master 
I Masculina e na Adulto Masculina.

O vice-Diretor de Peteca, Vinícius Resende, prestou 
condolências ao atleta Ferreirinha: “No dia 18 de novembro, 
a peteca perdeu um dos seus grandes entusiastas, o 
nosso querido Ferreirinha, personalidade fundamental 
na massificação da modalidade. Felizmente, pudemos 
homenageá-lo a tempo, respeitando o seu legado de 
comprometimento, doação, amor e valorização do esporte”.

A edição de 2021 do campeonato teve apoio da 
Bali/Fiat, Pequita, Limp e Três Lobos PRO.

PETECA
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ENTRE REBATIDAS E VITÓRIAS
Atletas conquistaram ótimos resultados nas competições internas e externas 

SQUASH

Há mais de 13 anos o Iate oferece uma estrutura 
de ponta para os amantes do squash. Por se tratar de um 
esporte que fornece diversos benefícios aos jogadores, 
a modalidade tem conquistado o apreço dos sócios.

 Como forma de estimular os praticantes, 
semestralmente, é realizado o Torneio Interno de 
Squash, que atualmente está em sua 8ª edição. Em 
2021, o evento reuniu cerca de 50 atletas. Além dos 
jogos tradicionais, ocorreu uma acirrada disputa entre 
o professor Rodrigo Dias, detentor atualmente do 6º 
lugar do ranking nacional, e o associado João Vitor 
Viana, 20º colocado do ranking nacional.

Os jovens Matheus Frabetti, Lucas Avila e Clara 
Braga são exemplos dos resultados que podem ser 
alcançados quando há comprometimento e disciplina. 
Os três atletas começaram seus treinos na escolinha 
do Clube e, durante os torneios, demonstraram os 
resultados de tanto esforço, alcançando, mesmo com 
pouca experiência, títulos de campeões e vices em suas 
respectivas categorias. 

Já no âmbito de competições externas, entre 
os dias 29 de outubro e 2 de novembro, ocorreu o 
42º Campeonato Brasileiro de Squash, maior torneio 
da modalidade do país. O evento foi realizado na 
Capital Squash Center de Brasília e contou com 
360 participantes, entre os quais vários Iatistas, 
que conquistaram ótimos resultados, com títulos de 
campeões e vices em diferentes categorias.

Em novembro, ocorreu o Circuito Goiano de 
Squash, que contou com a presença de Fabiano e 
Matheus Frabetti, pai e filho que representaram o 
Iate e alcançaram grandes marcas. Matheus se tornou 
campeão das categorias Juvenil Masculino e 4ª classe 
Adulto Masculino, enquanto Fabiano se consagrou 
campeão da categoria Master C. 

Matheus Frabetti também participou, entre os 
dias 12 e 15 de novembro, do Campeonato Brasileiro 
Juvenil de Squash, realizado em São Caetano, São 
Paulo. Ao final do evento, o jovem atleta alcançou a 3ª 
posição geral da categoria Sub-15. Com os resultados 
alcançados, Matheus hoje figura como 3º colocado no 
Ranking Brasil de Squash na categoria Sub-15.
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Cultura e esporte em sintonia

Atividades diversificadas e ensinos teóricos são 
cruciais para o aperfeiçoamento do atleta. Pensando 
nisso, a vice-Diretoria de Squash realizou a Clínica 
Infantojuvenil de Squash com Marcelo Abelheira, 
coautor do livro “Como jogar squash”, literatura única e 
exclusiva de grandes referências nacionais do esporte.

Na ocasião, os esportistas puderam realizar 
exercícios e atividades lúdicas, além de disputarem 
jogos adaptados. Ainda no dia 28, no período noturno, 
o autor permaneceu no Iate para apresentar, autografar 
e conversar com os sócios sobre a obra. 

Marcelo começou sua trajetória esportiva no 
Iate, na década de 80, como jogador de tênis. Migrou 
para o squash em 1996 quando se mudou para o 
Rio de Janeiro para cursar engenharia na UFRJ. “Foi 
uma satisfação voltar ao Clube e ver tantas crianças 
praticando esportes, ainda mais na ótima estrutura 
que o Iate oferece”, parabenizou o atleta.

Também na noite do dia 28 de outubro, houve 
a abertura da exposição “História do Squash”, a qual 
apresenta um paralelo entre a história do esporte no 
mundo, no Brasil e no Iate Clube de Brasília.  

“É gratificante notar que os esforços dos nossos 
atletas vêm gerando resultados tão positivos para o 
Clube. Ao montar a exposição, pude ver o quanto o 

esporte está crescendo tanto dentro quanto fora das 
quadras do Iate”, comentou a vice-Diretora de Squash, 
Clarissa Avila.

 Para aqueles interessados em conhecer mais 
os benefícios da modalidade, é só agendar uma aula 
experimental com o professor Rodrigo Dias pelo 
WhatsApp (31) 9.8489-4648.
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TACADAS VENCEDORAS
Iatistas curtiram ótimas partidas ao disputarem a Taça 

Comodoro de Sinuca

Excedendo os esportes de quadra, areia ou água, 
o Iate Clube de Brasília oferece aos associados opções 
esportivas diversificadas, como a modalidade da sinuca, 
a qual contagia diferentes membros da Família Iatista. 

Em 2021, os sinuqueiros do Iate realizaram 
grandes partidas durante a Taça Comodoro de 
Sinuca. O evento reuniu 28 jogadores e proporcionou 
emocionantes disputas nas regras brasileira e inglesa.

Os jogos da regra brasileira foram disputados por 
16 sinuqueiros e, ao final das partidas, os participantes 
Moisés Júnior, Celso Tadeu e José Carlos alcançaram a 
1ª, 2ª e 3ª colocação, respectivamente. 

Já entre os 12 jogadores da regra inglesa, Joaquim 
Gomes foi o grande campeão, seguido por Almerindo 
Torres e Miguel Pedro. Após a realização do torneio, 
foi organizado um jantar de confraternização para os 
sócios participantes, ocasião em que também houve a 
premiação dos jogadores. 

O vice-Diretor de Sinuca, Arnaldo de Oliveira, 
destacou o excelente nível das partidas, além de 

mencionar sua satisfação com a noite fraterna: 
“Acompanhar cada disputa foi uma emoção única, pois 
era nítido o planejamento por trás de cada tacada. Fora 
isso, presenciar a socialização entre os jogadores foi 
algo gratificante, o que nos incentiva a realizar mais 
eventos que proporcionem tais momentos”.

Por fim, o vice-Diretor anunciou a autorização 
que o Comodoro Flávio Pimentel deu para a aquisição 
de duas mesas da marca Jocari, as quais foram entregues 
e instaladas no Salão da Sinuca do Clube, somando-se 
às duas outras aquisições feitas em 2021.

SINUCA
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PRIMEIRO DE MUITOS
TORNEIO INTERNO DE TÊNIS DE MESA FOI SUCESSO ABSOLUTO

Os campeonatos internos do Iate Clube 
de Brasília sempre se mostraram um sucesso 
entre os atletas, gerando partidas acirradas 
e momentos agradáveis de integração. 
Assim, almejando oferecer tal experiência 
às modalidades diversas, foi organizado o 1º 
Torneio Interno de Tênis de Mesa do Iate. 

No dia 21 de novembro, mais de 70 atletas 
do Clube agitaram o Ginásio Poliesportivo ao 
disputarem o campeonato, e foram divididos 
por níveis, sendo eles: 1ª, 2ª, 3ª e 4ª divisões. 
Houve também categorias especiais (feminino, 
60+, mirim e pré-mirim). Ao final do evento, 24 
atletas foram consagrados com o 1º, 2º e 3º 
lugar em suas respectivas categorias. 

TÊNIS DE MESA
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Para o vice-Diretor do Tênis de Mesa, Jaime 
Bicalho, “o 1º Torneio Interno foi um grande sucesso 
e isso se deve tanto ao esforço exercido pelos 
profissionais do Iate quanto à dedicação dos nossos 
mesatenistas. Foi entusiasmante acompanhar cada 
saque, cada rebatida. As partidas foram eletrizantes. 
Com o êxito desse primeiro evento, nossos atletas já 
podem esperar e treinar para a 2ª edição”. 

TÊNIS DE MESA
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ESPERANÇA
Por meio de métodos inovadores, o sócio Davi Haje consegue proporcionar a 

pacientes adultos e crianças uma nova vida

Frequentador do Iate desde a mais tenra idade, 
windsurfista, tenista, mesatenista, nadador ou beach 
tennista nas horas vagas, pai da Isabela e do Rafael, 
casado com a Mariângela, o professor e médico 
ortopedista Davi Haje é referência mundial quando 
os assuntos são patologias do pé, ortopedia infantil, 
deformidades do tórax e da coluna vertebral.

O estudo intenso sobre essas áreas faz parte 
da sua rotina. Um legado do seu pai, o renomado Dr. 
Sydney  Haje, falecido em 2012, que foi conhecido 
internacionalmente por seu trabalho pioneiro em 
deformidades da parede torácica, incluindo a criação 
de um protocolo de tratamento para as condições de 
pectus carinatum (peito de pombo) e pectus excavatum 
(peito escavado). 

SÓCIO EM DESTAQUE

Mas Davi Haje foi além. A partir dos resultados 
obtidos pelos pacientes do seu pai, viu que era possível 
e conseguiu melhorar os dispositivos para tratar pectus 
(o que foi reconhecido como invenção pelo escritório 
de patentes europeu e brasileiro), tendo ainda criado 
um colete para cifose. 

Em outra frente, Davi Haje começou a aplicar o 
método Ponseti para tratar adultos com deformidades 
nos pés. A técnica consiste em engessar semanalmente 
os membros inferiores para remodelar os pés até que 
fiquem em posição natural e, quando necessário, é 
feita uma pequena incisão para completar a correção. 
A terapia, criada na década de 1950 pelo espanhol 
Ignacio Ponseti, era usada apenas em crianças com até 
1 ano de vida.

“Utilizava o tratamento em crianças e 
adolescentes e, dados os êxitos dos casos, resolvi 
testar em adultos também. O que posso concluir, após 
anos de trabalho e estudos clínicos, é que os resultados 
com essa técnica são mais satisfatórios em relação à 
correção com cirurgia”, detalha Davi Haje.

O primeiro caso adulto de reversão já publicado 
na literatura médica ocorreu em 2019, quando o 
médico brasiliense reverteu a anomalia congênita de 
uma mulher de 26 anos. A terapia foi destaque no Iowa 
Orthopedic Journal, dos Estados Unidos, em março 
de 2021, no Journal Bone and Joint Surgery – Case 
Connector e, recentemente, no Journal Foot and Ankle 
Clinics, após convite do Dr. Myerson, ícone mundial da 
cirurgia de pé.

Entre os outros casos de sucesso, Haje destaca 
o da paciente Leiliane Melquíades que, somente aos 
37 anos, calçou um par de tênis pela primeira vez, 
doado pelo médico. Após sete meses de tratamento 
no Hospital de Base, a pernambucana voltou para a 
sua cidade natal, mas, antes disso, pôde realizar outro 
sonho: entrar andando com os pés corrigidos na igreja 
no dia do seu casamento, com o noivo que conheceu 
durante seu tratamento em Brasília.
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SÓCIO EM DESTAQUE

SERVIÇO
Centro Clínico Orthopectus
SMHN – Qd. 2 Bl. “A” Ed. de Clínicas - Salas 804/806
Asa Norte
(61) 3425-1408/1170/ (61) 9 9100-4817
orthopectus@orthopectus.net

Os tratamentos ortopédicos também são 
conduzidos no Centro Clínico Orthopectus. É na clínica 
que o trabalho de ajudar mais pessoas vai além, local em 
que atende vários pacientes de outros estados e recebe 
doações que leva ao SUS. “Hoje, por exemplo, graças às 
doações dos pacientes, conseguimos aumentar o banco 
de órteses do SUS”, revela o doutor.

 Segundo o médico, o tratamento do pé torto 
congênito exige o uso de uma órtese para manutenção 
da correção do pé após a etapa de gessos. Com as 
doações recebidas, será possível viabilizar a retirada de 
gessos mais rapidamente dos pacientes atendidos pelo 
Sistema Único.

Haje conta que é “gratificante proporcionar 
uma nova vida aos meus pacientes. Hoje, compartilho 
os resultados e os estudos do método com médicos 
do mundo inteiro para que mais pessoas tenham a 
oportunidade de vivenciar isso”.
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A escola bilíngue da
Casa Thomas Jefferson

oneschool.br   @oneschool.br

oneschool.org.br  (61) 3774-5800

O futuro bilíngue do seu �lho é agora.Saiba mais:

ONE School é a escola bilíngue da Casa Thomas Je�erson que nasce em Brasília para oferecer um lugar 

lúdico e integrado a novos conceitos de aprendizado. Aqui, todos os nossos espaços, como o Maker Space, 

Ateliê e Splash Pad Space, entre outros, estimulam a experimentação, as descobertas e a criatividade. Aqui, 

nossos alunos estão no centro do processo de aprendizagem para o desenvolvimento da sua autonomia e do 

seu papel de cidadão global a cada experiência.


