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Embalados por marchinhas tradicionais e ritmos 
variados, ao som da banda RP2000, foliões animados 
sacudiram a pérgula na terça-feira gorda de carnaval. 
Uma folia pra ninguém botar defeito. A pista de dança 
ferveu o tempo todo e deixou saudades. Confira nas 
páginas 6 e 7

Sem medo de ser 
feliz, foliões caem 
no samba do Iate-BH

08 de março - Dia Internacional da Mulher

Ousadas, cheias de graça e de sonhos, vocês, 

mulheres, são a música do mundo.

Com determinação e delicadeza, transformam 

as nossas vidas. Uma benção, todos os dias do ano.

Parabéns!

O Iate está sob nova ges-
tão. Os novos dirigentes to-
maram posse no dia 1º de 
março e assumem com dis-
posição e vontade de fazer 
o melhor pelo Iate, garan-
tindo lazer para associados. 
Romero Rangel de Queiroz 
é o novo presidente.

Pág. 03

A nova gestão do Iate conta com o en-
gajamento dos sócios para ampliar o nú-
mero de associados. O sócio que indicar 
novos membros para fazer parte do nos-
so Clube será premiado com um mês de 
condomínio grátis, após o terceiro mês 
de associação do indicado. O incentivo é 
restrito a um mês de condomínio.  Traga 
os amigos e familiares para somar a essa 
família unida e desfrutar as nossas opções 
de lazer e descanso.

Vem pro Iate, vem!

Posse da
nova diretoria 
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FECHAMENTO TEMPORÁRIO
O cuidado com a saúde dos associados e o cumprimento 

do Decreto no 17.304, da PBH, levaram o Iate-BH a fechar 

temporariamente suas dependências a partir do dia 20 de 

março.

A medida foi adotada em momento sem precedentes: a 

pandemia da Covid-19. Nossa principal preocupação é su-

perar o momento com segurança. Nesse período, o Clube 

conta com a compreensão dos associados, uma vez que vai 

continuar honrando todos os seus compromissos e estará, 

imediatamente após a liberação, nas melhores condições 

para o uso e frequência dos associados.    
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Iniciamos nossa gestão com desafios, mas 
também com bastante garra e disposição para 
cuidar muito bem do nosso Clube. O período 
que estamos vivendo, com problemas de toda 
sorte, nos impulsiona a agirmos com firmeza 
para manter o Iate-BH no ranking dos melho-
res clubes de BH. Um Clube em dia com todos 
os seus compromissos financeiros e com receita 
equilibrada, sem perder o foco principal de nossa 
gestão: atender aos anseios dos associados.  

Não poderíamos olhar para frente sem an-
tes agradecer à gestão anterior, que investiu em 
melhorias e tomou iniciativas para reforçar o 
conforto e a segurança dos associados; cuidou 
muito bem do calendário esportivo e social, com 
eventos, torneios e campeonatos que animaram 
ainda mais nossos espaços, entre outras ações 
significativas. Nosso trabalho agora é de conti-
nuidade, seriedade e transparência em todas as 
ações. Conclamo a todos a dar uma contribuição 
efetiva, para vislumbrarmos novos tempos!

O Iate-BH é de todos nós, e, além do empe-
nho e trabalho dos diretores, precisamos da cola-
boração dos associados para manter a nossa casa 
cheia. Com sua ajuda, convidando amigos e fa-
miliares e apresentando o Clube aos conhecidos, 
aumentaremos o número de sócios, que virão 
somar à grande família iatista. Só com trabalho 
conjunto, caminhando de mãos dadas e unidos, 
tornaremos o Iate-BH ainda maior e mais forte. 

Como cantava Jobim, as águas de março 
chegam para fechar o verão, e depois dos dias 
de temperaturas altas e calor, vem chegando o 
outono, uma época que nos convida à calma, à 
serenidade.  Uma vez que estamos enfrentando 
dias conturbados na guerra contra o Covid-19, 
quando todos devemos nos unir e nos nortear 
pelas determinações das autoridades de saúde, 
o Iate-BH está tomando medidas efetivas para 
proteção da saúde dos associados e seus familia-
res e dos empregados. 

A luta continua, a vitória está longe do final, 
mas a certeza de que chegaremos lá nos impul-
siona à ação. Outono é tempo de repor energias, 
de repensar o ritmo da vida que estamos viven-
do, assoberbados de trabalho e responsabilida-
des. É tempo de fazer novas escolhas. O Iate-BH 
convida você a dar as boas-vindas ao outono!

Romero Rangel de Queiroz

Presidente do Iate-BH

Nova diretoria, 
novos tempos 
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Depois de muito tempo e esforço dispendido, 

a diretoria decidiu não instalar o APP Iate-BH, 

que vinha apresentando problemas seguidos 

na fase de testes. Pedimos desculpas aos 

associados pela expectativa criada. Um novo 

aplicativo, já testado e aprovado por um grande 

número de clubes de lazer, vai ser adotado 

pelo Iate-BH, proporcionando benefícios aos 

associados e agilidade nos serviços do Clube. 

APP IATE-BH 

Com preocupação constante com a saúde 

dos associados, o Iate-BH trata toda a água 

distribuída em seus espaços. Para isso, 

mantém contrato com a empresa Acquasalles 

Tecnologia em Tratamento de Água e Eluentes, 
que monitora regularmente a qualidade da 

água do poço artesiano e faz mensalmente a 

análise físico-química e de microbiológicos, 

de acordo com as exigências da vigilância 

sanitária. Além disso, a empresa realizada o 

monitoramento diário para manter o nível 

de cloro, feito pelo pessoal da manutenção 

do Iate, e entrega relatório mensal com todas 

as análises e procedimentos executados. 

Nós cuidamos da água para você, mas, para 

preservar a natureza, é preciso sempre praticar 

o consumo consciente. 

Água é vida! 

O im de semana no nosso Clube está mais 
harmônico e silencioso graças aos nossos 

associados que aderiram à ideia de um espaço 

mais tranquilo e deixaram de ouvir som alto 

nos seus momentos de lazer. Agradecemos 

a todos! Agora reiteramos o pedido aos que 

frequentam o Clube durante a semana para 

que também iquem atentos, pois os aparelhos 
sonoros só devem ser utilizados com fone de 

ouvido, respeitando os demais frequentadores 

e seguindo as regras do Iate-BH.

Silêncio e tranquilidade 
é o que todos queremos

Luta árdua
A diretoria do Iate Tênis Clube-BH se 

mantém atenta e adotando judicialmente 

todas as providências cabíveis na defesa 

do seu patrimônio, com relação à iniciativa 

do Ministério Público contra o Clube, para 

demolição do anexo construído no imóvel. 

Essa medida faz parte das exigências da 

Unesco para a conquista deinitiva do título 
de Patrimônio Cultural da Humanidade pelo 

“Conjunto Moderno da Pampulha”.  

Higienização do 
estacionamento 
As chuvas que castigaram Belo Horizonte 

nos últimos meses causou danos também 

ao Iate, provocando o transbordamento da 

Lagoa da Pampulha. As águas cobriram 

o estacionamento e parte da academia 

de ginástica que funciona no local. 

Para garantir a segurança e saúde dos 

sócios e frequentadores, já foram feitos a 

higienização e dedetização do local.
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Toma posse a nova diretoria do Iate-BH

Foram empossados no dia 1º de março os 
membros eleitos para o Conselho Deliberativo, 
Diretoria e Conselho Fiscal, gestão 2020/2022. 
A posse foi prestigiada por associados e con-
vidados. Romero Rangel de Queiroz é o novo 
presidente do Clube e, juntamente com os de-
mais integrantes, vai administrar o Iate-BH 
por dois anos. 

A nova diretoria assume com o objetivo de 
dar continuidade às melhorias no Clube, pen-
sando novas estratégias que possam beneficiar 
os associados e tornar o nome do Iate ainda 
mais consolidado como uma entidade esporti-
va e de lazer de grande tradição em BH. 

Confira quem são os novos dirigentes do 
Iate-BH:

DIRETORIA

Presidente: Romero Rangel de Queiroz

Vice-presidentes: José Carlos Paranhos de 

Araújo, Dálcio Amorim Carneiro, Robson 

Fayer Terra, José Wanderley Pinto, João Do-

mingues Gomes, Ney Pereira Leal, Leandro 

Dias Baptistelli, Salvador José Pereira Vas-

concelos, Nario da Silva Gama, Francisco 

Campos Pires de Morais e Hélio Magalhães 

Abreu.

Suplentes: Marcos Antônio de Resende, An-

tônio Alves de Araújo, Cézar Barroso Mourão, 

Sérgio Antônio Prata de Lima, Walter Lúcio 

Alves de Freitas e Joel Lery Santos Filho.

CONSELHO FISCAL

Presidente: João Pedro de Andrade Salomão

Conselheiros: Anderson de Oliveira, Antônio 

Carlos da Silva Abreu, Alberto Carlos Gomes 

da Costa e Reginaldo Ribeiro Nazir.

Suplentes: Nely Rocha Lopes, Maria Aline 

Resende Rolla, Leonardo Augusto Genero-

so, Romel Salum Terra e Maria Helena Ro-

cha Benfica. 

CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente: Zaner de Araújo Abreu

Conselheiros: Wener Cristiano Gomes, Fá-

bio Maria Franco, Rômulo Caldeira Ribeiro, 

Ricardo Antônio Pires de Morais Jr., Marcelo 

Salum Terra, Ricardo Gatti Magalhães, Elpí-

dio Landolfi, Adair Alípio, Jorge Luiz Costa, 

Epaminondas de Miranda Pires, Manoel Au-

gusto França da Silva, José Messias Vieira 

Melo, Márcia Duarte Tertuliano, Edvaldo So-

ares dos Reis, Antônio José Nogueira, Maria 

Christina da Silva e Francisco de Assis de 

Pinho Tavares.

Suplentes: Vilfredo Dias Baptistelli, Olindo Ba-

tistelli Filho, João de Deus Dias Guimarães, 

João Vicente de Souza, Cleber Celso de 

Abreu, Marco Antônio Siqueira, Márcia de Oli-

veira Jakitsch, Lúcio Gonçalves, Valmir Lagu-

na, Vicente Ribeiro do Vale Filho, Agostinho 

Resende Rolla e Djalma Antônio de Melo. 

“Estou ciente do compromisso que acabo de 
assumir. O país tem passado por tempos difíceis, 
que exigem muito esforço, trabalho e criativida-
de. E assim também o Iate-BH, que tem procu-
rado a todo custo harmonizar receita e despesa, 
proteger o seu patrimônio e manter e modernizar 
os serviços oferecidos aos associados. De mãos 
dadas com toda a diretoria e com os associados 
que hão de se juntar a nós, vamos procurar fazer 
um trabalho de porte e manter o nosso Clube no 
ranking dos melhores de BH. Com entusiasmo e 
dinamismo, deixaremos uma marca forte na his-
tória de nosso Clube”. 

Romero Rangel de Queiroz

“Embora a hora seja de partida, não há des-
pedida de minha parte. Como vice-presidente, 
continuo na diretoria, irmanado nos mesmos 
ideais de quando assumi por duas vezes a pre-
sidência do Iate-BH. Com coragem e disponi-
bilidade, vamos dar continuidade ao nosso tra-
balho, para que possamos alcançar os objetivos 
traçados. Agradeço a todos os companheiros 
que caminharam conosco, aos associados que 
se juntaram a nós e também a todos os empre-
gados do Iate-BH, responsáveis pelo excelente 
andamento de nosso Clube, que tantas alegrias 
nos proporciona. Sejam bem-vindos novos e 
antigos companheiros!”

José Carlos Paranhos de Araújo

Compromissos sérios



TÊNIS

RANKING

1ª fase:  1º de fevereiro a 31 de 
outubro

Fase final:  1º a 26 de novem-
bro

DUPLA MISTA

29/fevereiro a 08 de março 

SIMPLES

12 a 31 de maio, com inscri-
ções até 26 de abril

PETECA
De 21 a 29 de março

FUTEBOL
Torneio:  Início no dia 5 de abril

Torneio:  26 de abril a 28 de 
junho (jogos nos dias 26/04, 
17/05, 24/05, 31/05, 07/06, 
21/06 e 28/06)

Inscrições: até 29 de março

FUTEVÔLEI
04 de abril

CALENDÁRIO ESPORTIVO DO 1º SEMESTRE 
HORA DE GARANTIR A SUA VAGA
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Tênis: conheça nossos campeões
O tênis vem se consolidando como um dos espor-

tes amados pelos brasileiros. E nossos atletas levam 
esse amor a sério, desempenhando um papel brilhan-
te nas competições que participam dentro e fora do 

Iate. Os campeões do RANKING DE TENISTAS 
2019 podem se orgulhar de conquistar marcas im-
pressionantes em sua trajetória no esporte. Confira os 
atletas que se consagraram no ranking: 

E em 2020 tem novidade! O ranking será dividido em 
duas modalidades: simples e duplas. A primeira fase teve 

início em fevereiro e as finais ocorrerão a partir do dia 1º 
de novembro. Consulte o regulamento e participe!

Categoria A
Campeão: Alberto / Vice: Leonardo 

Categoria C
Campeão: Rogério / Vice: Lin 

Categoria B
Campeão: Mayrink / Vice: Maurício

Categoria Feminina
Campeã: Bernardete / Vice: Ana Paula

Clínica de Tênis
Chuva, que nada! 
Todo mundo em quadra

Experiência e habilidade em quadra para atender os 
diferentes níveis de aprendizado de mais de 20 partici-
pantes, que compareceram à primeira clínica de Tênis 
do Iate, mesmo com o tempo chuvoso. O aulão, gra-
tuito a sócios de todos os níveis de tênis, foi realizado 
pelos professores Eduardo Versiani, Henrique Dias e 
Rômulo Ribeiro, no dia 9 de fevereiro. O sucesso da 
aula só reforça a nossa tradição no esporte e o segredo 
é este: atletas dedicados! 

Lugar de mulher 
também é no
futebol

O Iate está buscando sócias 
interessadas em jogar futebol 
no Clube. Vocês, mulheres, 
que gostam e têm interesse em 
fazer parte do nosso time, en-
trem em contato com Renata 
pelo telefone (31) 98716-2306 
e venham fazer parte da equipe 
que vai agitar ainda mais a nossa 
agenda esportiva. O dia e horário 
da primeira pelada será marcado 
conforme adesão. Chamem as 
amigas e participem!

Tendo em vista o fechamento temporá-
rio do Clube a partir do dia 20 de março, 
por tempo indeterminado, fica suspenso 
provisoriamente o Calendário Esportivo 
do 1º Semestre. 

Os associados interessados em partici-
par das competições de tênis, peteca, fu-
tebol e futevôlei deverão aguardar a defi-
nição de novas datas, a ser divulgadas no 
site do Clube.

Nossa preocupação, nesse momento, é cui-
dar da saúde e da proteção dos associados.

Calendário 2020 / 1º semestre 
Suspenso temporariamente



5

Férias de verão para lá 
de animadas!

Carinho e cuidado com os pequenos! É isso 
que o Iate oferece em sua colônia de férias. 
Amizade, interação, brincadeiras, atividades 
artísticas e recreativas, que são diversão garan-
tida nas férias. De 20 a 24 de janeiro, crianças 
de 3 a 14 anos curtiram as tardes do período 
no Iate-BH e o acampamento, no dia 23, em 
local seguro e aconchegante, com uma equipe 
acolhedora, preparada para divertir as crian-
ças. A colônia de férias é aberta a sócios e não 
sócios. Fiquem atentos ao próximo evento e ga-
ranta a diversão do seu filho!

TORNEIOS DE TÊNIS 

Carnaval combina com... tênis! Esse foi o 
programa de alguns sócios que se reuniram 
no já tradicional torneio de tênis realizado em 
São João del Rei.  Os pontos mais importantes 
foram os da amizade e confraternização entre 

mais de 30 participantes, que reuniram ainda 
familiares e amigos. A final do torneio foi rea-
lizada no dia 08 de março nas quadras do Iate, 
com disputa entre as duplas Edgar e Adriano 
(campeões) e Luiz e Denis (vice-campeões). 

A cada movimento da raquete, entusiastas 
do tênis, familiares e torcida ficaram vidrados 
acompanhando os atletas, sócios e não sócios, 
disputarem partidas apertadas em busca do 
topo do ranking do Pampulha Open. O tor-

neio foi realizado pelo professor Eduardo Ver-
siani e contou com tenistas que já têm uma 
trajetória no esporte e vêm conquistando cada 
vez mais as quadras de saibro.

Os vencedores foram:

Torneio de Carnaval em São João del-Rei

Tenistas do Iate fazem bonito 
no Pampulha Open

4a classe masculina acima de 11 anos
Campeão: Lucas França

Vice: Douglas Alcântara (Iate)

4a classe feminina acima de 11 anos
Campeã: Maria Eduarda Casaes

Vice: Renata Gonçalves (Iate)

4a classe masculina acima de 35 anos
Campeão: Leonardo Reis

Vice: Luiz Eduardo Guedes (aluno do Iate)

5a classe masculina acima de 35 anos
Campeão: Maurício Ceolin (aluno Iate)

Vice: Délcio Filho

Torneio Dupla Mista 
Especial

O Torneio de Dupla Mista Especial foi 
iniciado no dia 29 de fevereiro com 12 du-
plas inscritas.  As disputas foram de arrepiar, 
com 17 jogos em apenas dois finais de sema-
na. A final aconteceu no dia 8 de março en-
tre as duplas  Isabella e Leonardo versus Isis 
e Mauricio, jogo superdisputado, só decidido 
no tie break. Isis e Mauricio sagraram-se cam-
peões e Isabella e Leonardo, vice-campeões. 

Depois das finais, as turmas se uniram para 
um churrasquinho de confraternização, orga-
nizado por Luiz Bigode, Adriano e Edgar.

F
o
to

s
: 
A

rc
e
v
o
 I
a
te



Entre um mergulho e outro, a Lívia Simões Rocha 
(11 anos) também aproveitou para curtir as atrações 
carnavalescas preparadas especialmente para a garotada

Felicidade é poder curtir a infância com muita brincadeira. Os 
primos Beatriz Farnezi (9) e João Lucas Farnezi (7) aproveitam 
cada momento dos últimos dias do verão na piscina

Carnaval, sol, cervejinha gelada, piscina e música 
animada ditaram o ritmo do feriado de carnaval 
para Eder Elias Vieira, piloto de avião

Carnaval e curtição foi o sonho das amigas 
Kelly Loureiro e Ana Cristina Andrade, ambas 
pedagogas, que se jogaram na folia do Iate-BH

Feriadão pede família reunida! E foi assim que Washington Cruz (jornalista), sua mulher, Karina Soares 
(turismóloga), ao lado dos filhos Thiago e Caio e da vovó Maria Helena Soares curtiram o momento de descanso.
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Muito samba, suor e alegria

a alegria dos foliões
Carnaval do Iate-BH faz

Abre alas para 
a garotada!

Uma festa mais que especial foi preparada para 
os pequenos. Sol, clube lotado e carinhas felizes, 
ao lado dos pais, que também curtiram pra valer 
a folia infantil e o concurso de fantasias, com a 
participação de 53 crianças, recorde de candidatos 
em comparação com outras festas já realizadas. 
Sucesso total! A torcida aplaudiu com entusiasmo. 

Animação não faltou para Renato Gilo Ro-
drigues Drumond (4 anos), Roberta Gilo Ro-
drigues Drumond (2) e João Pedro Gilo Rodri-
gues Simões (1 ano e 3 meses) que desfilaram 
orgulhosos de Pedrita e Bambam, dos Flints-
tones. O Renato aguardou ansioso o concurso: 
“Acho muito legal participar. Minha avó fez as 
nossas roupas, e eu adorei ficar igual o Bam-
bam”, conta animado.

Daniela Luz: felicidade
se chama Iate-BH

Os finais de semana de Daniela Luz, personal trai-
ner, associada do Iate-BH, são pra lá de movimentados 
e gostosos. O dia começa com uma saudável corrida na 
Lagoa da Pampulha, onde ela se exercita e curte a pai-
sagem. A seguir, vêm momentos prazerosos no Clube, 
desfrutados na companhia dos amigos. 

Ela diz que o Clube é tudo de bom na vida dela: 

“O Iate-BH oferece várias atrações esportivas e de 
lazer em um ambiente familiar superagradável. É 
um Clube para se curtir com os amigos, um local 
para esvaziar a cabeça, se energizar e descansar. Um 
grande diferencial é que oferece tudo o que sonha-
mos e precisamos para relaxar em um só lugar, in-
clusive, alimentação variada, com qualidade e pre-
ço justo. Um espaço completo para curtir o fim de 
semana. Gosto de ver as crianças brincando por aí 
e aproveitando os espaços e as opções de lazer. Essas 
cenas contribuem para esse clima familiar e acolhe-
dor que temos aqui”. 

Daniela conta que frequentar o Iate-BH torna 
seus domingos muito especiais. Um de seus hobbies 
favoritos é curtir os shows de música ao vivo. “É 
muito bom aproveitar um espaço que oferece di-
versão para todos, crianças, jovens, adultos e idosos. 
Turmas de amigos, casais, pais com crianças. Essa 
interação faz com o Iate seja muito vivo, cheio de 
alegria. Aqui podemos fazer amizades e conhecer 
novas pessoas.”

Sobre o carnaval, Daniela não economiza elo-
gios: “É um deslumbre para os olhos, com tanta 
fantasia colorida e gente bonita. Isso que faz do Iate 
um lugar especial, hospitaleiro e alegre, onde todos 
são recebidos de braços abertos”. Para finalizar, ela 
convida: “Vem pra cá, vem!” 
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Realizada na terça-feira gorda de 
carnaval, dia 25 de fevereiro, a folia 
do Iate-BH reuniu um grande nú-
mero de associados com muito sam-

ba no pé, dispostos a curtir tudo do 
princípio ao final. Nada faltou para 
fazer a galera cair logo no samba: 
passistas animados, decoração ca-

prichada, marchinhas de carnaval, 
confetes e serpentinas, concurso de 
fantasias. Clima de total descontra-
ção e alegria.

Muito samba, suor e alegria

a alegria dos foliões
Carnaval do Iate-BH faz

Mãe e filha combinaram 
as roupas de gatinha e es-
palharam charme duran-
te a folia. Isabela Martins 
Drumond (4 anos) curtiu o 
baile ao lado da mãe, Nara 
Martins de Melo, funcioná-
ria pública, e foi só elogios. 
“Está muito animado aqui, 
muito confete e crianças 
para brincar. Estou muito 
feliz, porque amo gatos e 
minha fantasia ficou linda”.

Diversão em família é o espírito 
do Carnaval. As primas Eduarda 
Paraíso Lima (10), Mariana Martins 
Cunha (11) e Luisa Portes Cunha 
(3) colocaram “pilha” nos pais para 
comparecerem à festa. “Aqui é ani-
mado, tem música e muita gente 
para brincar. Nós amamos!” 

Outro que aprovei-
tou à beça foi Nickolas 
Saliba (3 anos). Vesti-
do de Mickey, ele pu-
lou, dançou e curtiu 
a festa com músicas 
infantis comandadas 
pelo DJ.

Outra turminha que aprovou a folia foi Maria Clara Santos 
Malschitzky (10), Gabrielle Rébula (11), Ana Carolina Rébula 
(11) e Júlia Oliveira (10). Elas contaram que amam o carnaval 
infantil do Iate-BH, cheio de animação e fantasias bonitas.

Um dos ganhadores do concurso foi anunciado pelo então 
presidente José Carlos Paranhos de Araújo, que agradeceu a pre-
sença dos pais que compareceram e lotaram o Clube em mais 
um concurso de fantasias de sucesso: “Um grande privilégio 
recebê-los aqui, em clima de muita alegria”. As premiações tam-
bém foram entregues pelo presidente eleito do Iate-BH, Romero 
Rangel de Queiroz, e sua mulher, Maria Auxiliadora Lara Quei-
roz. Na ocasião, Romero destacou o clima festivo e familiar do 
Clube no carnaval: “Nossa festa é de família. É muito bom ver 
o espaço repleto de pais e crianças felizes”.

Concurso 
de Fantasia: 
confira os 
vencedores

1º lugar – Kauan Augusto
fantasia de Pantera Negra

2º lugar – Letícia Perdigão
Fantasia de Sereia

3º lugar – Inês Barreto
Fantasia de Pipoca
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“Queremos, acima de tudo, ser livres, respeitadas e ter o direito de conquistar o espaço que 
quisermos sem ser julgadas por nosso sexo. Somos capazes de tudo o que nos propusermos.”

Jéssica Cristina Lisboa, advogada
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08 DE MARÇO
Dia Internacional

da Mulher

O QUE QUEREM
AS MULHERES?

“Nós queremos independência, sermos valorizadas e reconhecidas, tanto no ambiente 
profissional quanto no pessoal.” 

Fabiana Ribeiro, enfermeira

“Queremos direitos iguais. Acredito que liberdade e respeito são palavras que 
deinem o que buscamos no dia a dia. Precisamos ser livres e poder fazer nossas 
escolhas sem preocupar com julgamentos.”

Mírian Miranda, empresária

”A mulher quer ter sua liberdade garantida. Queremos fazer nossas próprias escolhas, ter auto-
nomia e poder fazer tudo que quisermos, com segurança, sem preocupar com ameaças à nossa 
integridade.” 

Ana Maria de Lima Rabelo, aposentada

“Queremos ser felizes, construir uma família, ter liberdade de expressão e respeito, mas sem-
pre mantendo a nossa feminilidade.”

Kate Mary, dona de casa
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