
Diversão, momentos alegres, práticas 
de esportes, conheça a melhor 
maneira de curtir o período de férias.
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Colônia de férias: 
inscrições abertas

Vá se preparando! 
Vai ser no dia 09 de 

julho o grande Arraiá do 
Iate, que promete arrebatar 
a galera ao som da Banda 
Skorpius, composta por 30 

integrantes. Com a previsão de um 
inverno rigoroso, as barraquinhas, com 

suas comidas típicas (caldos fumegantes, 
tropeiros, churrasquinhos, canjica, entre 

outras delícias) serão também o ponto alto da 
festança. Decoração esmerada, fogueira, atrações 

para adultos e crianças e muita animação.

Garanta logo o seu lugar no mais animado 
“arraiá” de Belo Horizonte. Mesas e 

ingressos à venda na secretaria 
do Clube. Mesa (4 lugares): 

R$120,00; convites para 
sócios: R$ 15,00; convites 

para não sócios: 
R$ 30,00.  

VEM AÍ O 
“ARRAIÁ” 

DO IATE

mai/jun 2016

Eta trem bão, sô!

TOP, TOP, TOP!
Pequenas obras 
embelezam o Clube

Pinturas, troca de peças, ampliação de sinal da 
internet, portaria on-line, entre outras ações, 
garantem o embelezamento e conforto de nosso 
Clube. Com todos os espaços bem cuidados, o Iate 
reflete o trabalho da nova administração.

Página 3

Muitos associados estão com o cadastro junto ao Clube 
desatualizado, dificultando o processo de comunicação. 
Por isso, solicitamos a você que atualize logo o seu 
cadastro (endereço, celular, e-mail), 
para facilitar a comunicação entre 
nós. A atualização pode ser feita 
na secretaria do Iate ou pelo e-mail 
secretaria@iatebh.com.br.

Associado, atualize 
seu cadastro!

Lances disputados no futebol 
society, resultados incríveis no 
tênis, diversão para a criançada 
e muitas novidades para 
movimentar ainda mais a galera.

 Confira nas páginas 4 e 5

Atletas dão show 
nos esportes
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Em tempos de graves problemas econômicos, 
acentuadas pelas sérias dificuldades políticas 
pelas quais passa o Brasil, a administração do 
Iate Tênis Clube não tem medido esforços para 
manter o Clube em dia com todos os seus com-
promissos financeiros e responsabilidade social.

A palavra de ordem é muito trabalho em bus-
ca de novas fontes de recursos: comercialização 
de espaços publicitários na área física do Clube 
e no jornal e site; campanha para aumento do 
quadro de associados; divulgação dos espaços de 
festa, entre outras ações. Não tem sido fácil. A 
crise tem estendido suas garras por todos os se-
tores da economia. 

Aqui, no Iate, estamos fazendo cortes de 
despesas, para equilibrar o orçamento. Sabe-
mos que algumas delas impactam diretamen-
te os sócios, causando transtornos. Felizmen-
te, a maioria tem compreensão da necessidade 
de se tomar ações para reduzir custos. Enten-
dem que, se em suas casas são obrigados a re-
planejar o orçamento doméstico, no Iate não 
é diferente. Receita e despesa têm de andar de 
mãos dadas.

Todos nós sabemos que crises são passagei-
ras e podem se transformar em momentos de 
crescimento e fortalecimento, quando se sabe 
administrá-las. Sempre há uma saída. Toda a 
diretoria está mobilizada para fazer o melhor na 
busca de recursos imediatos, para mantermos 
nosso Clube como tem sido até agora: um es-
paço moderno e confortável para os associados.

Mas, precisamos de sua ajuda, associado! Sua 
colaboração é essencial neste processo e, para 
recebê-la, estamos de portas abertas. Dê a sua 
sugestão. Sempre será bem-vinda! Apresente 
o Clube aos amigos. Convide-os a desfrutar 
um dia no Iate. Quem sabe, não se juntarão à 
grande família iatista? Com isso, você também 
ganha. Após três meses de fidelidade do novo 
sócio, você recebe, no quarto mês consecutivo, 
uma bonificação de  um mês de isenção da taxa 
de manutenção. Ótimo para ambas as partes. 
Aproveite!

Aproveite também a festa julina, em 09 de ju-
lho, garantindo logo o seu lugar. Convites para 
sócios e não sócios e mesas já estão à venda. Va-
mos driblar a crise neste momento e curtirmos 
juntos o grande “arraiá” do Iate, aquecendo-nos 
com muita música animada, comidas típicas, 
no calorzinho da fogueira de São João. São esses 
momentos que fazem a vida melhor, muito mais 
rica. Então, “balancê”, minha gente!

José Carlos Paranhos de Araújo
Presidente do Iate Tênis Clube

Em busca de soluções
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Patrimônio Cultural da Humanidade
Iate aguarda confirmação do título

Em clima de grande expectativa, estamos 
aguardando a confirmação do Título de Pa-
trimônio Cultural da Humanidade para o 
“Conjunto Moderno da Pampulha, no qual 
o Iate Tênis Clube está inserido. O título é 
concedido pela UNESCO a monumentos, 
edifícios, trechos urbanos e ambientes natu-
rais de importância paisagística que tenham 
valor histórico, estético, arqueológico, cientí-
fico, etnológico ou antropológico.

É inegável o nosso orgulho em participar da 
candidatura. O título vai fortalecer a nossa 
marca, levando o Iate à posição de destaque 
como único clube de lazer no país a fazer par-

te do Patrimônio Cultural da Humanidade. 
Pela conquista do título, os órgãos públicos 
terão a obrigação de promover diversas inter-
venções e permanente manutenção do patri-
mônio, com inegáveis benefícios para toda a 
cidade, como a despoluição total da Lagoa da 
Pampulha.

Em reunião, em 28 de março, representan-
tes do Ministério Público de Minas Gerais, 
PBH e do Iate Tênis Clube assumiram com-
promisso de não adotar qualquer medida que 
comprometa os eventos já agendados para a 
realização nas dependências do Clube até fi-
nal do ano de 2017.

Quem é quem na nova diretoria do Iate
ROM E RO R A NGE L DE QU E I ROZ 

(vice-presidente financeiro), empresário e 
representante exclusivo da Volkswagen para 
vendas ao governo de Minas Gerais. Sócio do 
Iate há 30 anos, vem participando da diretoria 
do Clube desde 2008, como vice-presidente. 

JOSÉ CARLOS PARANHOS DE ARAÚJO 
- “Zelão” – presidente (gestão 2016/2018). Na 
presidência do Iate pela terceira vez, vem regis-
trando sua marca: dinamismo, integração e ad-
ministração compartilhada com os associados. 
É economista e sócio do Clube há 38 anos.
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Obras prosseguem e rejuvenescem o Clube
Se estamos enfrentando em nossas casas um 

crise econômica difícil de superar, assim tam-
bém está acontecendo no Iate. Mesmo assim, 
nesse cenário desfavorável, a nova adminis-

tração não mede esforços e vem conseguindo 
manter o Clube em alto nível, superando ex-
pectativas.

Todas as ações de melhoria visam à como-

didade dos associados e de suas famílias e a 
valorização de nosso patrimônio, garantindo 
um lazer saudável e melhor qualidade de vida 
para todos. 

Revitalização: saiba o que 
está sendo feito

Prevenção e combate 
a incêndio e pânico
Guarda-corpos passam 
por adequação

Sempre pensando na segurança e bem-estar dos as-
sociados, o Iate está realizando mais uma etapa das 
obras de prevenção e combate a incêndio e pânico. 
As obras fazem parte de cronograma aprovado e ela-
borado pelo Corpo de Bombeiros, com o objetivo de 
tornar os sistemas mais seguros. A nova etapa das 
adequações consiste em aumentar a altura do guarda-
-corpo, principalmente nas áreas que dão acesso à La-
goa. O trabalho já está sendo realizado, garantindo 
ainda mais proteção a adultos e crianças, evitando a 
ocorrência de acidentes. 

 Sanitário e vestiários - troca de vasos 
sanitários (mais modernos, mais econômi-
cos, mais confortáveis) e tampa sanitária 
com sistema “slow close”, que permite que 
desça devagar, sem bater no assento.

Implantação de um sistema de Wi-Fi mais 
ágil, com troca de equipamento, que am-
pliou o acesso à internet em quase todas 
as áreas do Clube. 

Substituição da tela sombrear do alambrado da qua-
dra de tênis (em parceria com a Seguradora Lions).

Implantação de novo sistema na portaria, agora 
on-line. Controle de sócios e convidados. Mais 
dinamismo e segurança. 

Em breve, criação de um ponto de apoio para a 
Polícia Militar, na portaria principal. Mais seguran-
ça para sócios e população em geral. 

Revitalização do campo de futebol society 
(gramado, pintura de traves)Pintura do guarda-corpo da piscina suspensa

 Pintura do Salão Espelho d´Água, para receber con-
vidados com o glamour que merecem.

Fo
to

s: 
Le

o 
Ar

au
jo



4

TORNEIO DE TÊNIS
Quase 100 jogos de 
lances disputadíssimos

O Iate segue com resultados incríveis em um 
dos seus esportes mais tradicionais. No período 
de 29 de abril a 22 de maio, 40 atletas disputa-
ram os 94 jogos do Torneio de Tênis, divididos 
em sete categorias: Feminino simples, Masculino 
simples A, B e C, Duplas mistas, e Duplas A e B, 
contando com a participação animada de asso-
ciados do Iate. 

Os atletas deram um show de técnica e mostra-

ram um excelente domínio de jogo. No encerra-
mento, foi realizada confraternização na piscina 
suspensa, com direito a rodízio de pizza, pela Lu 
Ribeiro Buffet e mobiliário da Chequer Festas, 
garantindo um evento lindo e delicioso.  

O Iate agradece aos patrocinadores Vacil (Hi-
per Motos), Nilson (Odontodoc) e José Eduardo 
(Chequer  Festas). A parceria de todos é funda-
mental para abrilhantar nossos eventos.

Feminino
Campeã: Bernadete Aleixo de Oliveira 
Vice-campeã: Deborah Franco Ferreira Lial

Simples A
Campeão: Daniel Borato 
Vice-campeão: Renato Bonome

Simples B
Campeão: Nário Gama 
Vice-campeão: Oscar Morgado

Simples C
Campeão: Ismar Vacil 
Vice-campeão: Rogério Marcondes

Dupla Mista
Campeões: Débora Lial e Rafael Lial 
Vice-campeões: Bernadete Aleixo e 
Evandro Mata (Filé)

Dupla A
Campeões: Daniel Borato e Edgar Douglas 
Vice-campeões: Renato Bonome e Evandro Mata (Filé)

Dupla B
Campeões: Luiz Carlos e Frederico Maders 
Vice-campeões: Oscar Morgadoe e Paulo Castro

Confira os campeões:

TORNEIO DO GALO
Tênis segue com tudo

Dando continuidade ao show dos nossos tenistas, 
os atleticanos da modalidade se reuniram para dis-
putar o Torneio do Galo, que contou com a vibração 
da torcida e lances cheios de talento e garra. A atu-
ação segura dos tenistas elevou o nível da disputa. 

As finais, a confraternização e a premiação dos 

vencedores foram realizadas no dia 29 de maio, sa-
grando-se campeão Fernando Canaan. A seguir, Lau-
ro Avellan (vice-campeão), Roger Dias (3º  lugar) e 
Leonardo Oliveira (4º lugar). Parabéns aos campeões!

Mais novidades: vem aí o Torneio de Duplas. Par-
ticipem!

Bernadete e Deborah 
Campeã e Vice-campeã 
da categoria Feminina

 Nário Gama - Campeão da 
Simples B

Evandro e Renato 
Vice-campões da Dupla A

Daniel Borato  - Campeão 
da Simples A

Oscar Morgado  - Vice-campeão 
da Simples B

Luiz e Fred - Campeões 
da Dupla B

Evandro e Bernadete - Vice- 
campeões da Dupla Mista

Ismar Vácil - Campeão 
da Simples C

Daniel e Edgar - Campeões da 
Dupla A

Rogério - Vice-campeão da 
Simples C

Renato Bonome - Vice-campeão 
da Simples A

Deborah e Rafael - Campeões 
da Dupla Mista

Oscar - Vice-campeão 
da Dupla B
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França

SuéciaPortugal

Itália

Turquia

FUTEBOL SOCIETY
Clima de competição europeia domina campeonato

Os atletas do Futebol Society do Iate estão viven-
ciando um clima de competição digno dos campos 
da Europa. A bola já está rolando desde o dia 15 de 
maio, início do campeonato, que tem como tema a 
Eurocopa 2016. A disputa acirrada vai até o dia 4 de 
setembro, quando serão conhecidos os campeões do 
torneio disputado lance a lance.

Estão inscritos 42 sócios, divididos nas equipes: 
Suécia, Portugal, Turquia, Itália e França. Jogado-
res de peso, representando nações de peso no espor-
te. Com jogadores bem preparados e motivados a 
buscarem a vitória, as torcidas podem esperar lances 
espetaculares e jogos cada vez mais disputados. 

Colônia de Férias à vista
Alegria e diversão para a garotada

As férias da garotada estão chegando, e o Iate, pensando em pro-
porcionar mais uma opção de lazer para esse público, retorna com 
a tradicional e imperdível Colônia de Férias, realizada em parceria 
com o Grupo Fábrika de Eventos. A colônia será realizada na última 
semana de julho, no período de 25 a 29, com acampamento no dia 
28, quinta-feira. 

Estão programadas oficinas de artes, música, brincadeiras na pisci-
na, sessão cinema,  contação de histórias e diversas outras atividades.

As inscrições já estão abertas para sócios e não sócios, de 3 a 14 
anos, que podem participar das atividades em período integral, das 
8h às 17h, ou meio período, das  8h às 12h ou de 13h às 17h. In-
formações e reservas na secretaria do Iate, por meio do telefone (31) 
3490-8400 ou diretamente com a parceira, Grupo Fábrika de Even-
tos: (31) 99757-0002 – Beto ou (31) 99813-0001 – Rosa.

Já conferiu as 
novidades? 

“Tem brincadeira?” “Tem, 
sim, senhor!” Todo 2º do-
mingo do mês é um dia 
especial para os peque-
nos, com muita diversão, 
sob a supervisão de pro-
fissionais especializados.  

Domingo 
da Criança

Muita alegria e animação 
aos domingos de manhã. 
As aulas de hidroginástica 
têm sido um sucesso e são 
realizadas no 2º e no último 
domingo do mês. 

Hidroginástica

Bola rolando com técnica e 
agitação total nas aulas de 
futsal, realizadas aos sába-
dos, a partir das 10 horas, 
sob a supervisão do profes-
sor Nilson. Garotada feliz à 
beça. Encoraje seu filho a 
fazer parte dessa equipe! 

Aula de Futsal 
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Mais informação sobre todas as novidades no e-mail renata@iatebh.com.br 
ou pelo telefone 3490-8400.
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Brincadeiras por todo o Clube! Os irmãos Igor Costa (13 anos) e Guilher-
me Costa (11) aproveitam todas as opções de lazer oferecidas à garotada, mas 
a atividade preferida é o tênis de mesa.

Dia ensolarado pede um dos espaços mais disputados 
do Iate: a piscina! O local é o favorito de Laura Vascon-
celos, advogada, que curte o momento para descansar.

Diversão em família é a dose de descontração do fim de se-
mana para o avô Marcelo Aguiar, consultor logístico,  e o ne-
tinho David Aguiar (4 anos). As brincadeiras do pequeno na 
água têm segurança garantida com a supervisão do vovô.

6

Breno Campelo, administrador, prefere aproveitar o 
dia ensolarado desfrutando a bela vista das piscinas e da 
Lagoa da Pampulha ao fundo.

Sol, água fresca e um bom livro para relaxar! Essa é 
a receita da Laura Mattos, consultora, para aproveitar 
bem seu domingo no Clube.

Comemore 
a vida no Iate
Mais estilo! 
Mais tradição! 

O Iate continua operando todos os espaços, 
sem nenhuma mudança até 2017. O Clube pos-
sui uma excelente infraestrutura e disponibili-
za espaços gourmet e quadras esportivas para a 
realização dos mais diversos eventos. São vários 
locais à disposição dos sócios e visitantes, com 
ótima localização e vista privilegiada da Lagoa 
da Pampulha. 

Comemore aqui, com bom gosto e elegância, 
seus momentos especiais. Para eventos de maior 
porte, como festas de debutantes, casamentos, 
formaturas e eventos empresariais, o Clube conta 
também com os salões de festa Espelho D´água e 
Portinari, que vão tornar sua comemoração mui-
to mais especial, em um espaço cheio de  tradição 
e elegância. 

Nosso site traz informações detalhadas e ca-
racterísticas dos espaços disponibilizados  no 
link “Aluguel de Espaço”, clique e confira! 
Mais informações e reservas na secretaria do 
clube, pelo telefone (31) 3490 8400, ou e-mail 
secretaria@iatebh.com.br.

Veralice Trópia é contadora aposentada e as-
sociada do Clube há 10 anos. Desde que se asso-
ciou, não imagina seu domingo longe dos ami-
gos, que fazem parte de sua atividade favorita: 
encontrar a turma e bater um bom papo. Ela cur-
te também apreciar a bela paisagem da Pampulha 
e aproveitar as atrações musicais preparadas para 
animar os presentes.

Veralice garante que frequentar o Iate lhe 
proporciona muita felicidade, mais qualidade 

de vida e rejuvenescimento, confirmado pelos 
seus amigos também frequentadores assíduos do 
Clube. “Aqui, recarrego minhas energias para 
a semana inteira, bato papo com meus amigos, 
vou passando de mesa em mesa para conversar 
e aproveitar a companhia de todos”, explica ela. 
Sorridente e feliz, ela completa: “Cada domingo 
aqui é único. Cada um me traz uma felicidade 
diferente, sempre completada pela presença dos 
meus amigos”. 

Veralice Trópia: Amizade e papo em dia
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Lazer: com ele, 
viver é muito melhor

 Você já parou para pensar como a vida seria chata sem lazer? Além 
de melhorar a qualidade de vida, ele promove a saúde e o bem-estar 
oferecendo uma variedade de oportunidades, e cada um pode escolher 
as atividades que se adequem às suas  necessidades e desejos. 

Alguns dos benefícios do lazer são combate ao stress, relaxamento, 
bem-estar social, socialização, bom humor e auto-estima elevados. Sa-
bemos que o principal meio de prevenir os males da saúde é garantindo 
atividade para nosso corpo e mente. É possível sim, por meio da quali-
dade de vida, prevenir o surgimento de várias doenças.

O lazer contempla atividades que dão prazer, como conversar, des-
cansar, apreciar uma paisagem ou refletir, mas podem ser ainda mais 
benéficas quando requerem movimento e esforço físico. como andar, 
correr, caminhar, praticar esportes, etc. Essas formas de lazer ativo po-
dem contribuir ainda mais para uma saúde plena. É importante lembrar 
que, antes da prática de atividades físicas, é necessário procurar orienta-
ção médica e orientação de um profissional da área de Educação Física, 
para avaliar seu nível de condicionamento físico. 

Que tal um exemplo bem próximo de quem associou o 
lazer ativo à promoção da saúde? Com uma história para 
motivar muita gente, a sócia Natália Rocha Mazoni decidiu 
emagrecer, colocando sua saúde em primeiro lugar e chegou 
onde queria. Ela compartilha sua experiência com todos, para 
que sirva de exemplo: com força de vontade é possível buscar 
uma vida saudável. Adotando a prática de atividades físicas 
e reeducação alimentar, ela perdeu 50 quilos e ganhou mais 
disposição e auto-estima. Confira!

Exemplo de busca 
pela saúde

Iate: A felicidade 
mora aqui

Há mais de 75 anos, o Iate oferece completa infra-
-estrutura para diversão, descanso e prática esportiva, 
uma combinação perfeita, defronte a uma das mais belas 
paisagens de Belo Horizonte, a Lagoa da Pampulha. 

Os sócios podem desfrutar a ampla e moderna estrutu-
ra, com quatro piscinas, inclusive uma aquecida; espaço 
gourmet e churrasqueiras; playground, com brinquedos 
infláveis; atividade supervisionadas de recreação infantil; 
salão de jogos, quadras poliesportivas e prática de diver-
sas modalidades esportivas, com promoção de torneios 
e eventos recreativos; espaços de alimentação saudáveis; 
saunas, sinuca, serviços de massagem, academia (tercei-
rizada), entre outras opções, garantem a toda a família 
iatista momentos saudáveis e inesquecíveis. 

Também os eventos sociais, como réveillon, “Arraiá do 
Iate”, Dia das Crianças, e muito outros, transformam o 
Clube em lugar de congraçamento e alegria. Os salões 
Portinari e Espelho d Á́gua, ricamente ornamentados 
com obras de arte, garantem eventos inesquecíveis. 

“As opções de lazer 
do Clube são boas. Há 
torneios disputados, 
boas quadras e grande 
participação dos atletas 
nos eventos organi-
zados. Acredito que a 
diversidade de opções 
oferecidas atendem a 
todas as faixas etárias, 
mas, na minha opi-
nião, falta o associado 
prestigiar mais tudo 
que é preparado para 

ele e também trazer visitantes, que podem se associar 
e se juntar a nós.”

Aloísio Chaim Werneck – Relações Públicas

“Eu acho que temos 
excelentes opções de 
lazer aqui. Temos espa-
ços completos, garanti-
dos por um ambiente 
superfamiliar. Acredito 
que o Clube deve in-
vestir mais na comu-
nicação e divulgação 
dessas opções convi-
dando novas pessoas 
a usufruírem de tudo 
que é oferecido.”

Rômulo Estêves  
Empresário

“O Clube tem muitas 
opções de lazer. Acho 
que, apesar da maioria 
das atividades serem 
direcionadas à partici-
pação de adultos, nós 
também temos nossos 
espaços. Eu, por exem-
plo, jogo bola, tênis e 
peteca no Clube. Além 
disso, gosto dos espaços 
abertos, das piscinas e 
da tranquilidade que o 
ambiente proporciona.”

Felipe Leandro Tacchi  
(11 anos)

“Gosto das opções de 
lazer oferecidas pelo Clu-
be, mas acho que pode-
riam ser melhoradas com 
pequenas mudanças, 
como a colocação de um 
tobogã e aquecedor na 
piscina e criação de um 
espaço para os adoles-
centes. Acho que eu iria 
amar ainda mais o Clu-
be com essas mudanças, 
pois assim haveria espaço 
para todo mundo.”

Amanda Mazoni 
(14 anos)

A opinião dos associados

Antes Depois
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“38 anos! Esse é o tempo que estamos juntos, e, além de casados, sempre na-
morados. Respeito, amizade e cumplicidade fazem parte da nossa receita para a 
felicidade. O Dia dos Namorados é uma data que reforça ainda mais nosso amor. 
Sempre jantamos fora e tomamos um bom vinho, para brindar o nosso amor”. 

Elza Maria Vilela, publicitária 

“É só amor. Passar o Dia dos Namorados 
ao lado dela é maravilhoso! É uma oportu-
nidade para reforçarmos ainda mais nossos 
laços.”

Emílio Vasconcelos, administrador

“Para nós, o Dia dos Namorados, nestes quatro anos que estamos juntos, representa um dia 
no ano para reforçar o nosso companheirismo, respeito e amor. Este ano, comemoramos a data 
com um jantar entre amigos, compartilhando nossa felicidade com aqueles que torcem por ela.” 

Thaís Vasconcelos, administradora, e João Neto, empresário

“Nós somos namorados, mas acreditamos que, mesmo depois de casados, o Dia dos Na-
morados será uma data especial para nós, para nos lembrar a importância da comemoração 
e relembrar os laços que tornam a união tão sólida. Achamos que, para um casal ser eternos 
namorados, é necessário atenção, amizade, respeito e parceria.”

Renata Camargos Pereira Maldonado, analista fiscal, 
e André Fernandes Nomura, autônomo

“ Eu tenho 20 anos de casada e sou uma eterna namorada. Acredito que o amor faz tudo dar 
certo, coloca tudo no lugar. Aliados a ele, a união, o companheirismo e a parceria contribuem 
para o fortalecimento do relacionamento, que supera qualquer adversidade.”

Cleonice Maria Pereira, secretária

“ Cumplicidade, confiança e carinho são as bases do nosso relacionamento. Além disso, te-
mos muitas coisas em comum e gostos parecidos. Em sete anos de relacionamento, aprendemos 
que o Dia dos Namorados é uma extensão de tudo que é plantado no dia a dia.”

Rebeca Gonçalves e Alexandre Gontijo, educadores físicos

O segredo dos 
casais eternamente 
enamorados
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