
Iate abre as portas 
para visitas noturnas

O Circuito da Pampulha Noturno, promovido pela PBH, agi-
tou a região no dia 11 de abril, quando deu a largada para visitas 
noturnas ao Conjunto Moderno da Pampulha e outros pontos 
turísticos da região. O Iate agora está de portas abertas todas as 
terças-feiras, até às 21 horas, para visitas guiadas gratuitas.

PÁG. 7

Meu amigo-bicho
A pose de Pandora

Toda faceira e sapeca, a amiga-bicho de 
Isabela Lara Queiroz, engenheira quími-
ca, filha do associado e vice-presidente 
financeiro do Iate, Romero Rangel de 
Queiroz, é a Pandora, uma shitzu, de 1 
ano e quatro meses. Bebê ainda, ela não 
vê a hora de sair à rua, encantando todo 
mundo. “É uma filhinha adorável, doce e 
linda!”, garante Isabela, que está moran-
do em São Paulo, contratada pela empresa 
Nitroquímica do Brasil. “Morro de sauda-
des dela, até choro, às vezes”. E com razão!

Faça como Isabela e exiba pra todo 
mundo o seu animalzinho de estima-
ção. Peixe no aquário, tartaruga, cão ou 
gato... Não importa. Envie uma foto, 
com boa resolução, para o e-mail: dire-
toria@iatebh.com.br. Envie também o 
nome do pet e alguma curiosidade sobre 
ele. Claro, não se esqueça de inserir os 
seus dados.

mar/abr 2017

Antes de chegar à passarela nacio-
nal, no dia 30 de abril, em Campinas, 
Marina Migliard Caetano, de 24 anos, 
a musa do Iate Tênis Clube, que con-
quistou o título estadual, conversa com 
o “Iate Amigo” e conta a sua emoção e 
responsabilidade em representar o nos-
so Clube. Confira na página 3 todo o 
brilho dela!

Musa Iate 2017 concorre 
a título nacional

Seja no tênis, na pelada, no futevô-
lei, na peteca, na piscina, o esporte está 
em efervescência no Clube, movimen-
tando toda a galera. 

Confira nas págs. 4 e 5

Esportes

Crianças e adultos atenderam ao cha-
mamento da Banda Bororó e fizeram 
da pérgula um animado sambódromo. 
Com fantasias criativas e lindas, a ga-
rotada participou do concurso de fan-
tasias. Grande expectativa dos pais e 
dificuldade de escolha dos jurados. 

Página 3

Clube esquenta os 
tamborins, e foliões 
caem no samba

A Páscoa existe para nos lembrar que a vida é um eterno 
renascimento. Uma grande chance para agradecer tudo o 
que temos. E nova oportunidade para um caminhar cheio 
de luz e solidariedade.

Feliz Páscoa pra você e toda a família!
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EXPEDIENTE
Avenida Dr. Otacílio Negrão de 
Lima, 1.350, São Luiz
CEP: 31365-450 
Belo Horizonte/MG
Telefones: 
(31) 3490-8400 
(31) 3490-8404
Fax:  
(31) 3490-8410 
iatebh@iatebh.com.br
www.iatebh.com.br 

Presidente
José Carlos Paranhos de Araújo

Vice-presidentes
Romero Rangel de Queiroz
Nario da Silva Gama
Ney Pereira Leal
José Wanderley Pinto
Nilson Tacchi Gonçalves
Paulo Roberto de Lacerda Brito
Robson Fayer Terra
Raymundo José Oliveira Junior
Leandro Dias Baptistelli
Wener Cristiano Gomes 
Ricardo Gatti

Conselho Deliberativo
Dálcio Amorim Carneiro, 
Hélio Magalhães Abreu, João 
Domingos Gomes, Francisco 
Campos Pires Moraes, João Luiz 
Antonio G. de Paulo, Elpídio 
Landolfi, Antônio Canuto de 
Sousa, José Messias Vieira Melo, 
Antônio José Nogueira, Vilfredo 
Dias Baptistelli, Eduardo de Assis 
Rossi, André Luis Rocha Roberto, 
Adair Alípio, Luciano Marcolino 
Lana, Manoel Augusto Franca da 
Silva, Geraldo Lázaro dos Santos, 

Antônio Carlos da Silva Abreu e 
Alisson Alvarenga

Conselho Fiscal
 João Pedro Andrade Salomão, 
Reginaldo Ribeiro Nazir, Cleber 
Celso de Abreu, Eduardo Márcio 
Teixeira Nery e Edvaldo Soares 
dos Reis.

Coordenador do Informativo
Alfredo Lomasso Neto

Jornalista Responsável:
Jussara de Queiroz Mesquita 
MTb 2888

Fotos: 
Arquivo do Iate
Léo Araujo

Projeto gráfico e produção:
Pauta Comunicação e Marketing 
(31) 3427-0000

Tiragem: 3.000 exemplares 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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O verão se despede levando as altas tem-
peraturas. Um clima ameno e gostoso vai 
tomando conta de tudo. De repente, a gen-
te volta a olhar a casa, as plantas e, aos pou-
cos vai se aninhando no sofá e acalmando 
o espírito. Cessa o excesso de gestos, de 
movimentos, de fala, abrindo espaço para 
o aconchego e a intimidade. 

Também no Iate, as portas já estão aber-
tas para receber o outono. Luzes douradas 
banham a Lagoa da Pampulha, para onde 
a nossa visão converge. Amigos se reúnem, 
falam em tom mais comedido e repartem 
cumplicidade, com belas ref lexões. 

Dias lindos e ensolarados, céu de briga-
deiro e temperaturas agradáveis trazem aos 
associados uma sensação de aconchego, 
de amadurecimento, de gestação de novos 
projetos. Época de se desapegar do que não 
serve mais e de se abrir a um novo tem-
po. Intimidade, ref lexão, bate-papos lon-
gos e demonstração de amizade verdadeira 
em frente da bela paisagem da Pampulha. 
Tempo de apreciar as árvores trocando de 
roupa, à medida que nós trocamos de pele. 
Para que mais?  

Assim, sentindo o clima da nova estação, 
a diretoria não tem medidos esforços para 
trazer ao nosso Clube mais modernidade e 
conforto para os associados. A reforma do 
sanitário masculino foi executada em tem-
po recorde, para não causar muitos trans-
tornos. Agora prosseguem as obras do sani-
tário feminino, que estará pronto em breve.

E nesse caminho de manutenção esme-
rada de nosso espaço físico, prosseguem 
os cuidados especiais com a qualidade das 
águas das piscinas, tidas como as mais lím-
pidas e saudáveis de BH. E também toda a 
manutenção de nossa área de jardins, para 
receber o outono e os sócios, que se senta-
rão à sombra ou ao sol, para uma calorosa 
celebração da vida e da amizade.

E tanto falamos em outono, que não dá 
para esquecer as saunas – seca ou a vapor -, 
que fazem tão bem à saúde, proporcionando 
momentos ainda mais prazerosos na nova es-
tação. E também os comes e bebes deliciosos 
dos nossos bares/restaurantes e quiosques. 
Aproveite tudo de bom que o Iate oferece a 
você no outono, pratique esportes, relaxe e 
agradeça o dom da vida!

José Carlos Paranhos de Araújo
Presidente

Outono, estação 
da alma

Revitalização em andamento, associados satisfeitos

Com muita rapidez, o Iate terminou as 
obras de reforma do sanitário masculino. O 
feminino deverá ficar pronto até o final do 
mês.  Os associados ficaram satisfeitos com 
o atendimento da demanda e elogiaram a ad-
ministração pela constante preocupação em 
manter em ótimas condições a estrutura do 
Clube.

Para a pedagoga Perla Braz Lopes, associada 
há 18 anos, o cuidado com a estrutura do Clu-
be e conforto é muito importante. “Banhei-
ros com instalações adequadas demonstram a 
preocupação constante com os associados. A 
diretoria está de parabéns pela ação”, come-
mora. 

O professor universitário Luiz Carlos Mo-
rais entende que a busca por excelência nas 
instalações é o ponto de partida para rece-

Quem é quem na 
nova diretoria do Iate

O economista João Pedro de Andrade Salomão, 
presidente do Conselho Fiscal, e o comerciante Ro-
bson Fayer Terra, vice-presidente de Serviços e Pro-
dutos, são a garantia de ações positivas e sempre em 
benefício dos associados. 

Falecimento
“Ficam as lembranças para contar como foi sua vida 

e restam as saudades para lembrar a falta que ela fará.”
Este mês, o Iate está mais triste com o falecimen-

to de nossa associada Helena Cristine Costa Araújo, 
esposa do presidente do Iate, José Carlos Paranhos 
de Araújo (Zelão), ocorrido dia 28 de março. Asso-
ciada há 34 anos, Helena esteve sempre presente na 
vida social do Clube, deixando aqui muitas amizades 
e saudades. Ao Zelão e aos filhos, Isabela e Hetore, os 
sentimentos de toda a diretoria e amigos.
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ber bem sócios e convidados. “Vestiários e 
banheiros são cartões de visita. É uma boa 
iniciativa manter o patrimônio atualizado”, 
acredita Luiz Carlos, que aprendeu a nadar no 
Iate, quando era criança, e que possui longa 
história com o Clube.



Com muito samba no pé e alegria total, os foliões 
do Iate, crianças e adultos, abriram o carnaval 2017.  
Com decoração colorida na pérgula e animados pelo 
samba e marchinhas carnavalescas da Banda Bororó, 
todos caíram na folia na terça-feira gorda de carnaval.

Com belas e sugestivas fantasias e adereços, a folia 
infantil começou ao meio dia.  O concurso de fanta-
sias infantis movimentou a banca julgadora, que teve 
dificuldade para apontar os campeões: Davi Lima 
Rabelo Toledo (Peter Pan), Lívia Simões Rocha(Frevo 
da Mineirinha) e Lara Bahia Silveira (Cinderela).

Iate abre alas 
para o carnaval
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Musa Iate 2017 esbanja beleza e simpatia

Marina Migliard Caetano, de 24 anos, estudante de 
arquitetura, encheu de orgulho os associados do Iate 
Tênis Clube ao vencer o concurso de beleza da Fede-
ração dos Clubes de Minas Gerais (FECEMG). Ela 
será a nossa representante durante um ano em vários 
eventos em que o Iate marcar presença. 

O “Iate Amigo” bateu um papo com a Marina, para 
que todos os sócios conheçam a nossa musa, que dis-
puta agora o Concurso Musa dos Clubes Sociais do 
Brasil 2017. A vencedora será conhecida na noite de 30 
de abril, durante o Congresso Brasileiro de Clubes – 
Campinas 2017.

Iate Amigo: Marina, como foi representar o Iate na 
disputa interclubes? 

Marina Migliard: Foi um momento muito impor-
tante para mim. Recebi o carinho da diretoria e de 
todo o Clube no evento. Quando soube que iria ser a 
representante, vi que era uma grande responsabilidade. 
Mas me senti honrada pela confiança que depositaram 
em mim. 

Iate Amigo: No dia do concurso como foi sua prepara-
ção emocional? Como estava se sentido?

Marina Migliard: Fiquei ansiosa no início. As 
meninas eram bem bonitas e fiquei pensando nas 
concorrentes, mas depois relaxei. Foquei no meu tra-
balho naquele momento, pois sabia que estava bem 
assessorada. Muitas pessoas me ajudaram a manter a 

calma e concentrar nas coisas boas durante a prepa-
ração. Mantive firme os cuidados com o corpo, com 
muita academia e alimentação balanceada, além de 
ter sempre uma postura positiva antes do desfile. 

Iate Amigo: E como foi a sensação na hora da coroa-
ção, após a vitória? 

Marina Migliard: Ah, foi um momento emo-
cionante. Vi que todas eram boas concorrentes e as 
observei. Quando anunciaram a terceira colocada, 
em seguida, a segunda, fiquei tensa. Ao ouvir o 
meu nome, tive uma mistura forte de alívio e feli-
cidade. Um sentimento muito bom, que foi impor-
tante não só para mim, mas também para quem 
acreditou no meu potencial. A sensação foi incrível 
e espero repetir esse sentimento representando o 
Iate mais vezes. 

Iate Amigo: Sabemos que trabalhou muito e mostrou 
talento e profissionalismo. Mas, quem é a Marina no dia 
a dia? O que ela busca no futuro? 

Marina Migliard: Sou uma pessoa muito positiva 
e determinada. Não deixo de buscar meus sonhos e 
objetivos. Além de representar bem o Clube, quero 
conciliar minha carreira de modelo e eventos com a 
arquitetura, outra paixão em minha vida. Espero de-
senvolver bons projetos no futuro e ser uma profissio-
nal bem-sucedida nas áreas que escolhi para minha 
caminhada. 
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No dia 18 de março, os tenistas atleticanos 
do Clube promoveram uma “invasão” para 
comemorar antecipadamente o aniversário do 
time de coração (25 de março). Participaram 
do evento 31 torcedores do Galo. A “invasão” 
durou mais de cinco horas nas quatro quadras 
de saibro, em jogos de simples e duplas. Ale-
gria contagiante em preto e branco.

Invasão atleticana 
no Iate
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Bernate (campeã) e Ana Paula (vice) - feminino A

Tênis de 
primeira no Iate

Com a participação de quase 50 jogadores, o Tor-
neio de Tênis movimentou o Iate no período de 11 
a 26 de março. Disputado nas categorias Masculinas 
A, B e C; Feminino A e B e “Os Maiorais”, o evento 
mostrou garra e talento de sobra nas quadras, para a 
alegria dos atletas e da torcida.  

Agradecemos o apoio da Cânfora, que presenteou 
os participantes com Laby Lip Care Sport e Cânfora 
Hot. Tivemos também a parceria com o fotógrafo 
Mario Chrispim, que fez toda a cobertura do evento, 
registrando os melhores lances da bolinha amarela. 

Outra grande apoiadora e patrocinadora foi a Rena-
ta Alves, revendedora Mary Key, que disponibilizou 
protetor solar para os jogadores do torneio se prote-
gerem do sol forte. Agradecemos também aos patro-
cinadores: Ana Paula, da Central Gás; Lin, Pousada 
Sossego da Pampulha; Vacil, da HiperMotos e Nilson, 
da Odontodoc. 

O êxito do torneio também se deve aos sócios Pedro 
(Chopp Aleluia) e Weber pelo patrocínio no churras-
co de encerramento. Uma força e tanto foi dada pelo 
Luiz, o “Bigode”, que colocou a mão na massa e reali-
zou o evento com muita competência. 

Fiquem ligados que vêm aí mais eventos de 
qualidade!

Daniel - campeão masculino A Rafael - vice-campeão masculino A Mayrink - campeão masculino B

Lin - campeão masculino C Michael - vice-campeão masculino CAdriano - vice-campeão masculino B

Fábio - campeão “Os Maiorais” Jabuti - vice-campeão “Os Maiorais”
Izabella - campea feminino B,
Renata - vice feminino B
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Pelada Society: 
vem pra cá, vem!

Venha participar da pelada dos sócios. Atle-
tas animados e focados em suar a camisa, dri-
bles fantásticos, passes inteligentes, jogadas 
incríveis, tática e talento. 

Todos os domingos, a partir das 9h30. Mais 
informações, procure a secretaria do Iate. 

Duelo de Tênis 
sacode o Clube

No dia 11 de fevereiro, o Iate recebeu os jo-
gadores da AABB para um confronto de tênis. 
O torneio de equipes teve partidas de simples 
e duplas. Com jogos disputadíssimos, o Iate 
sagrou-se campeão do evento. No fim, tudo 
acabou em pizza, com uma confraternização 
deliciosa, com rodízio, para os participantes. 

Interclubes Futevôlei: competições e churrasco
O Iate recebeu representantes de cinco clu-

bes para a realização de um torneio amistoso, 
nos dias 18 e 19 de fevereiro. Jogadores do PIC, 
AABB, Belo Horizonte, Clube da Caixa e Jara-
guá fizeram um interclubes de Futevôlei de alto 
nível. Após as disputas e ótimas exibições, hou-
ve uma confraternização animada, com chur-
rasco. Confira a classificação: 

1º lugar: Doni e Breno (AABB)

2º lugar: Alexandre e Pedro (Clube da Caixa)

3º lugar: Cavalinho e Marcelo (Clube Belo Horizonte)

Carnaval na piscina
A turma de hidroginástica, com pais e alunos da natação in-

fantil, entrou no clima de carnaval e fizeram a festa na piscina. 
Com direito a marchinhas e fantasias, a alegria não ficou de fora.

Clinica de Tênis
Os professores Eduardo Versiani e Marcelo 

Gramlich promoveram uma clínica de tênis 
para os associados, no dia 6 de fevereiro. Mes-
mo com o tempo chuvoso, os tenistas aprovei-
taram para aprimorar a técnica no esporte. Fi-
quem atentos para as próximas edições!
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O vovô Pedro dos Santos, aposentado, bate um bolão com o 
neto Gabriel, de quatro anos 

Dona Nely: vitalidade e amor 
incondicional pela vida

Prestes a completar 80 anos bem vividos, 
Nely Rocha Lopes, aposentada, é um exemplo 
de como ter atitude positiva na vida garante 
longevidade, saúde e bem-estar. Ela se orgulha 
de frequentar, há 20 anos, a academia e de ir a 
pé para o Iate sempre que tem vontade. Sua fi-
gura emana serenidade e energia de quem ain-
da tem muito para fazer. E sempre com ótima 
disposição. 

Sócia desde 1977, portanto há 40 anos, Dona 
Nely se lembra dos tempos áureos da Pampulha 
e do Clube “quando ia ao baile dos marinheiros 
e a todos os eventos bonitos do Iate”. Sua histó-
ria de vida se confunde com a do Clube. “Meus 
quatro filhos vinham comigo e meu marido. 
Eles cresceram correndo aqui dentro”, conta, 
com saudade. 

“Quando eu vim para a Pampulha, onde 
moro era um sítio, vi tudo isso mudando, cres-
cendo. Aqui tinha iate, barcos. Era um cenário 

maravilhoso. Fiquei muito feliz em saber que 
está liberada a prática de esportes náuticos na 
lagoa. Isso vai reavivar as lembranças”, desta-
ca. Recentemente a prefeitura de BH anunciou 
que vai liberar a prática de esportes náuticos 
na Lagoa da Pampulha, fato que não ocorria 
desde os primeiros anos de dona Nely na região 
e no Clube. 

 Sua predileção por esportes e boa convi-
vência com os amigos de longa data e os mais 
recentes inclui uma cervejinha bem gelada e 
horas de boa prosa. Vaidosa, não deixa de man-
ter o visual em dia. Quando chega ao Clube, 
recebe o carinho de todos, que veem nela um 
modelo para seguir de como viver de bem com 
a vida. “Sempre gostei de estar no Iate. Os ami-
gos e a diretoria são muito carinhosos comigo. 
Me sinto acolhida e venho aqui sempre. Man-
tenho minha rotina e quero fazer e participar 
de muita coisa”, finaliza. 

O aposentado José Campolina, o JC, de 80 anos, é um dos membros mais antigos da sinuca dominical, 
que é realizada há mais de dez anos, com muita amizade e descontração

O representante comercial Wellington Guedes, o Tanaka, em momento musical com os amigos, após a pelada 
de domingo, sempre às 9h15 da manhã 

6

Raone Barbosa Rocha, servidor público, aproveita o Iate com a 
namorada, Tálita Saene, professora, em todas as épocas do ano 
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O Iate abre as portas aos visitantes
Desde a conquista do título de Patrimônio Cul-

tural da Humanidade outorgado ao Conjunto Mo-
derno da Pampulha pela Unesco, a região não para 
de se reinventar e surpreender os mineiros. 

Desta vez, deu a largada, no 11 de abril, na cria-
ção do Circuito da Pampulha Noturno, com visi-
tação pública ao Iate Tênis Clube, Museu de Arte 
da Pampulha, Casa do Baile, Igreja São Francisco 
de Assis, Aquário da Bacia do Rio São Franscico, 
Museu Casa Kubitschek, Museu do Futebol, Mi-
neirão, Cat Veveco, Pampulha Retrô Tour, Tuk 
Tour, Praça Dino Barbieri e Praça Dalva Simão. 

Promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte, 
por meio da Secretaria de Cultura e Belotur, e 

com o apoio de representantes de todos os monu-
mentos da Pampulha, o Circuito prevê a abertura 
dos espaço turísticos todas às terças-feiras do mês, 
até às 21 horas. 

Inicialmente, para convidados, o tour percorreu 
todo o patrimônio histórico-cultural da Pampulha, 
em uma charmosa jardineira retrô, com guias que 
apresentaram a história e as curiosidades da região. 
No Iate Tênis Clube, os convidados foram recep-
cionados ao som de músicas dos anos cinquenta 
e sessenta, especialmente as mais apreciadas pelo 
então prefeito Juscelino Kubitschek, interpretadas 
pelo músico Tony Ribas. 

Os participantes visitaram o Salão Portinari, 
onde puderam apreciar os painéis de Cândido Por-

tinari e Roberto Burle Marx, e receberam folhetos 
institucionais. 

Na ocasião, o presidente do Iate Tênis Clube, José 
Carlos Paranhos de Araújo, e membros da diretoria 
deram as boas-vindas aos visitantes. “É uma hon-
ra e dever abrir nossas portas a todos que queiram 
apreciar a obra monumental de Oscar Niemeyer, 
Cândido Portinari e Burle Marx. Aqui, às margens 
da Lagoa da Pampulha, elas resplandecem”, desta-
cou, com orgulho.

Segundo ele, o complexo da Pampulha foi tom-
bado como patrimônio cultural federal, estadual 
e municipal, sendo reconhecido como símbolo da 
história do Movimento Moderno Brasileiro e de 
identidade da capital mineira.

História Monumental
A beleza deslumbrante do Iate Tênis Clube é desta-

que no Conjunto Moderno da Pampulha, com a assi-
natura de importantes nomes da arquitetura e das artes, 
como Oscar Niemeyer, Roberto Burle Marx e Cândido 
Portinari.

Inaugurado em 1943, o Iate Tênis Clube, planejado 
pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, recebeu o 
nome de Iate Golfe Clube.  Com a forma de um barco, 

que se lança pelo espelho d´água da lagoa, o recém-criado 
espaço de esportes e lazer chegou a ser, nos seus primeiros 
anos, sede de um clube de regatas. 

Desde que os portões do novo clube foram abertos, a 
administração estava sob a responsabilidade do muni-
cípio. No entanto, na tentativa de sanar problemas de 
abastecimento de água na capital mineira, em 1960, a 
prefeitura tomou a decisão de vender alguns imóveis, 

entre eles o Iate, para arrecadar dinheiro e financiar 
obras. Adquirido pela iniciativa privada, passou a se 
chamar Iate Tênis Clube, palco de grandes festas da 
sociedade mineira.

Além de sua bela arquitetura, o Clube exibe os painéis 
de Cândido Portinari (O desafio da Consciência) e “O 
esporte”, do pintor e paisagista Roberto Burle Marx, que 
também projetou um jardim próximo ao Salão Portinari. 

Agenda para visitantes
Terça a domingo: das 9h às 17 horas.
Informações: (31) 3490-8400  /   www.iatebh.com.br
Não é necessário agendamento prévio. Basta se 
apresentar na secretaria do Clube, com documento 
de identidade. 
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CIRCUITO
PAMPULHA
NOTURNO
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O primeiro carro a 
gente nunca esquece
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 “Meu primeiro carro foi um Celta. Eu era recém-formado, nem tinha contracheque ainda, mas fui lá e con-
quistei esse bem. Fiquei três anos com ele, até à época do meu casamento. Um bom companheiro”. 

Daniel Guedes, engenheiro, sócio há um mês 

“Tive um Fox preto, que minha avó me deu em 2011. Foi uma escolha bem a minha 
cara. Meu carro era a carona dos amigos. Eu não bebia e levava o pessoal para a di-
versão. Eles adoravam. Bons tempos.”

Isabella Murad, estudante

“Quando passei em concurso público, senti a necessidade de ter um carro para lazer 
e trabalho. Em 2013, comprei um Gol. Ele era muito o meu perfil. E foi uma grande 
conquista. Tenho boas lembranças, pois me ajudou muito no dia a dia.”

Nathália Abjaudi Araújo, designer de interiores

“Meu primeiro carro foi uma Saveiro vermelha, que comprei em homenagem a um tio 
que tinha um modelo mais antigo. Uma lembrança boa foi aprender a estabelecer priori-
dades. Como cabiam só duas pessoas, claro que eu levava minha namorada. Meus amigos 
brincavam comigo, mas, graças ao carro, soube fazer a escolha certa”.

  Lucas Pinto Fernandes, servidor público

“Tive um primeiro carro bem usado. Um Celta. Era o que eu podia comprar à época. Bem 
básico, sem nada, mas foi companheirão para trabalho, lazer, para tudo. Ele me levou a mui-
tos lugares e ainda dava carona para vários amigos. Foi uma grande aquisição”. 

Patrícia Carvalho de Oliveira, farmacêutica, recém-associada
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