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Decoração esmerada, música da melhor qualidade, grandioso 
show pirotécnico, buffet requintado e muita gente bonita vão 
garantir o sucesso do melhor réveillon da cidade. Isso tudo e 
mais a vista privilegiada da Lagoa da Pampulha. 

Sucesso absoluto de público e crítica, quem comanda a 
festa no Iate é o badalado cantor Cristiano Araújo, revelação da 
música sertaneja, o grupo mineiro de pagode Sunga de Pano, 
além do grupo Bartucada, sucesso no carnaval de Diamantina. 
Nos intervalos, a animação fica por conta das apresentações 
musicais de Djs.

Com serviços de open bar, sistema nota 10 na opinião do 
público, as mesas para os associados podem adquiridas na 
secretaria do Clube, com pagamento parcelado no cheque ou 
cartão de crédito. 

Para o público em geral, os ingressos (pista, premium, 
camarote e mesas) podem ser adquiridos por meio do site www.
nenety.com.br. Mais informações em www.reveilloniate.com.br 
ou na secretaria do Clube.

Os ingressos são limitados, por isso garanta logo o seu lugar. 

A festa é sua! 
Garanta logo o seu lugar no evento 
mais badalado do ano

out/nov  2014

Marcada por atividades de recreação, 
brinquedos infláveis, guloseimas e muita alegria, 
a comemoração recebeu aprovação total da 
garotada, que lotou o Clube no dia 19 de outubro. 
Um sucesso e tanto, Confira na página 3

Festa das crianças, com 
gosto de “quero mais!” 

Que as luzes do Natal brilhem em 
todas as nossas casas e iluminem 
as nossas vidas, para que possamos 
caminhar com alegria e segurança. 

Que em 2015 tenhamos, juntos, muitos 
momentos felizes, que consolidem a 
nossa parceria e amizade. 

F eliz N atal! 
Ótimo Ano-N ovo!

A diretoria do Iate não mede esforços para trazer mais conforto 
aos associados.

Página 7

Revitalização das saunas e 
do mobiliário da área de lazer



Dia Nacional dos 
Clubes Esportivos 
Sociais
Parabéns, Iate!

O Iate Tênis Clube merece os parabéns pela passa-
gem do Dia Nacional dos Clubes Esportivos Sociais, 
comemorado em 9 de outubro. O dia foi escolhido 
por ser a data da fundação da Confederação Brasilei-
ra de Clubes (CBC), entidade que congrega e repre-
senta o segmento clubístico do país. 

Representa um incentivo à valorização dos clubes 
esportivos sociais brasileiros, uma vez que eles são 
responsáveis por formar vários atletas e incentivar 
a prática esportiva e de lazer, levando qualidade de 
vida às pessoas. 

ÁGUA 
Sabendo usar 
não há de faltar

Estamos atravessando um período de escassez 
de água em todo o país. Embora tenhamos en-
trado no período chuvoso, o que pode minorar 
a situação, ainda estamos longe da resolução do 
problema. Não tão cedo os reservatórios voltarão 
ao nível normal. E, mesmo se voltarem, daí para 
frente, como diz a música, tudo vai ser diferente. 

Aqui, no Clube, é comum as pessoas usarem a 
água sem se preocupar com o desperdício. Dei-
xam as torneiras abertas por um longo período, 
sem necessidade; tomam banhos demorados, en-
fim, jogam água pelo esgoto, sem conhecimento 
de que é um produto finito. Isso mesmo, e não tão 
abundante quanto pode parecer. Não é por acaso 
que cada vez mais pessoas e organizações estão se 
unindo em defesa de seu uso racional. 

Apesar de 70% da superfície terrestre ser co-
berta de água, apenas 2,5% é de água doce. E 
99,7% desse volume está concentrado na forma 
de geleiras, coberturas de neve e águas subterrâ-
neas. Ou seja, apenas 0,3% desse recurso próprio 
para o consumo está disponível em rios e lagos. 
Se os atuais padrões de consumo e poluição não 
mudarem, em 2025 bilhões de pessoas no mundo 
viverão escassez absoluta de água doce.

A saída é poupar esse bem raro e precioso, e o 
esforço tem de ser coletivo. Use a água das tor-
neiras de forma racional. Não desperdice! Quando 
tomar banho, molhe o corpo, feche a torneira, se 
ensaboe e só então abra de novo, para se enxaguar. 
Tenha sempre uma atitude consciente. Sabendo 
usar, a água não há de faltar!

Aprendi com meu pai que, na vida, temos que 
traçar objetivos e buscá-los; que honestidade é 
obrigação e não virtude; que respeitar o próximo é 
o meio mais simples de conquistar amizades; que 
agradar a todos é muito difícil e  mesmo que a in-
satisfação seja da minoria, busque entendê-la; que 
lamentar a falta de oportunidade de crescimento 
por causa “da política no Brasil” é a desculpa de 
acomodados. Portanto, meus amigos, levantem a 
cabeça e mãos à obra. 

Esta diretoria tem muito que comemorar, esse 
ano foi de realizações e de satisfação de ver nos-
sa administração aprovada. Foi árduo nosso tra-
balho, nossos colaboradores mostraram que são 
competentes, o apoio dos sócios e da diretoria foi 
fundamental para essa administração. 

Iniciamos a tão sonhada reforma da sauna mas-
culina, com equipamentos novos e modernos. 
Também autorizamos a compra de mais mesas, 
cadeiras e acolchoados para as espreguiçadeiras 
para maior conforto dos sócios. Esse  ano teremos 
mais um réveillon maravilhoso no Iate, com Cris-
tiano Araújo e bandas. Por respeito aos sócios, as 
piscinas não serão cobertas. 

Nosso Projeto de Prevenção e Combate a In-
cêndio e ao Pânico finalmente foi aprovado. Bem, 
meus amigos, agora um momento de reflexão. 
Pense em coisas boas, olhe um pouco para os la-
dos e veja quanta gente gostaria de estar em seu 
lugar; pense em Deus ou em quem você acredita e 
agradeça pela saúde, pelo seu trabalho, pelo bem 
que você fez. E, se não o fez, tente fazer. Se  preju-
dicou alguém, peça desculpa, e, se o orgulho for 
maior, simplesmente não o faça mais. 

Nesse final de ano que se aproxima, gostaria de 
desejar a vocês, sócios, colaboradores e diretores, 
um Natal e Ano-Novo  maravilhoso, juntamente 
com seus familiares. Vamos torcer para que 2015 
seja um ano de realizações. Vamos em busca dos  
nossos objetivos, da paz, da compreensão e do 
amor. Conto com vocês.

Luciano Mori de Faria
Presidente

falecomopresidente@iatebh.com.br        
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A exposição, organizada um domingo por mês 
no Iate, das 9h às 16h, é um grande atrativo para 
os associados que curtem artesanato e produtos 
gourmet. Cerca de 15 expositores exibem seus tra-
balhos para um público exigente e não há quem 
não se encante.

A coordenadora da feira, Rita Loureiro, acredita 
que o Iate é uma excelente lugar para divulgação 
dos produtos dos artesãos e designers. “Nosso di-
ferencial é a exclusividade dos artigos, que são to-
dos feitos à mão”, garante. A artesã Paula Laender 
Norte destaca que expor no Iate tem uma signifi-
cação especial para ela: “Toda a minha família é 
associada do Clube”. Maria do Carmo Coimbra, 
também expositora, conta que ficou impressiona-
da com a estrutura do Iate e, por isso mesmo, se 
inscreve para participar sempre.

Se você ainda não conhece a nossa feirinha, 
marque aí na sua agenda:  23 de novembro e 14 de 
dezembro, véspera de Natal, domingos especiais 
no Mercado Charme Chique.

Mercado 
Charme Chique 
atrai associados

Saldo positivo e 
previsão otimista

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 
e-mail: iatebh@iatebh.com.br
www.iatebh.com.br 

Presidente       
Luciano Mori de Faria

Vice-presidentes         
Zaner de Araújo Abreu
José Carlos Paranhos de 
Araújo
Paulo Roberto Lacerda Brito
Jader Gonçalves de Almeida
Ney Pereira Leal
Romero Rangel de Queiroz
Jose Wanderley Pinto
Carlos Alberto Pereira Tavares
Raymundo José Oliveira Junior
Robson Fayer Terra
Fernando Leal Terra

Conselho Deliberativo
Sebastião Eustáquio Oliveira
Wener Cristiano Gomes
Nilson Tacchi Gonçalves
Valmir Laguna
Reginaldo Ribeiro Nazir
João da Silva dos Santos
Márcia Duarte Tertuliano
João Cyrino Nogueira Neto
Milton Dias Filho
Toshiharu Ogawa
Heleno Marta 
Marcelo Salum Terra
Afrânio Salum Terra
Romel Salum Terra

Marcelo Ferreira Moraes
João de Deus Dias Guimarães
Maria Helena Rocha Benfica
Cleber Celso de Abreu

Conselho Fiscal
José Fonseca Neto
João Pedro Andrade Salomão
Epaminondas de Miranda Pires
Lucas Gomes Quadros Junior
Leandro Dias Baptistelli

Comissão Coordenadora do 
Informativo
Fernando Leal Terra    
Alfredo Lomasso Neto

Jornalista Responsável:
Jussara de Queiroz Mesquita 
MTb 2888

Fotos: 
Arquivo do Iate
Léo Araujo

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

Tiragem: 3.000 exemplares 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Apos 12 anos de luta, o Iate conseguiu a aprovação do projeto 
de Prevenção e Combate a Incêndio e ao Pânico (PPCIP), junto 
ao Corpo de Bombeiros, e agora pode dar início a sua imple-
mentação. Dado o longo tempo de discussão, parte das interven-
ções já foram executadas. 

O projeto estava em pauta desde 2002, mas, por causa de sua 
complexidade, demandou esforços e incansáveis reuniões com os 
órgãos competentes, Corpo de Bombeiros, com o envolvimento do 
Ministério Público Estadual. O Clube é tombado pelos três  órgãos do 
Patrimônio Histórico e Cultural: Federal (IPHAN), Estadual (IEPHA) e Municipal (Fundação 
Municipal da Cultura). 

Incêndio e pânico: 
projeto de combate aprovado
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Um dia bonito e ensolarado e uma festa preparada 
com muito carinho especialmente para os baixinhos. 
Um convite e tanto, atendido por um público com-
posto de mais de 350 crianças, que compareceram 
com suas famílias ao Iate, no dia 19 de outubro.  

Em homenagem ao Dia das Crianças, o Clube se 
transformou em um grande parque de diversão, de-
corado com balões coloridos, e com brinquedos in-
fláveis, cama elástica de piscina (bastante aprovada 
pela criançada por causa do calor) e apresentação dos 
personagens Mickey, Minnie e Peppa Pig. Não falta-
ram também, é claro, atividades recreativas do grupo 
de gincana Recreart, que realizou diversas brincadei-
ras e distribuiu brindes e prêmios, além de algodão 
doce e pipoca. 

Quem foi, gostou e como!
Ana Luisa Vieira Rocha (6 anos), participou da 

festa com a amiguinha Maria Eduarda Silva Rocha: 
“A gincana foi superanimada, mas minha brinca-

deira preferida foi a do estalinho, muito legal!” Já 
Leonardo Ayrola de Campos Teixeira (9) aproveitou 
a festa para fazer novos amigos e curtiu à beça o fu-
tebol de sabão e a cama elástica na piscina.

Nathalia Rodrigues Coelho (educadora física) 
acompanhou a priminha Clara Rodrigues e avaliou 
o evento: “Acho importante a realização de ativida-
des como essas. A garotada se sente mais pertencen-
tes ao espaço que frequentam. A festa de hoje é um 
belo exemplo disso.”

A pequena Clara também aprovou: “O que eu 
mais curti foi o brinquedo inflável de futebol de sa-
lão. É muito legal quando o Clube prepara ativida-
des para nós, e a gente encontra os amiguinhos que 
vêm aproveitar a festa”. 

Felipe de Araújo Cunha, aviador, garantiu a presença 
do filho Gabriel (6 anos): “Acredito que apesar de ser 
uma festa direcionada às crianças, esse é um momento 
legal também para relacionamento entre os pais.”

A família Goulart, Gisele (professora), Omar (ad-

vogado), Letícia (5), Mariana (3) e Isabela (1) não 
podia ficar de fora da festa. “Nós frequentamos o 
Clube quase todos os fins de semana e achamos 
importante trazer as meninas para desfrutar esse 
momento especialmente criado para elas”, destacou 
Gisele. “Eu gostei principalmente dos brinquedos in-
fláveis”, completou a filha Letícia. 

Elen Karina Albuquerque (enfermeira), mulher do 
diretor de Peteca Flávio Albuquerque, levou a filha 
Ana Clara Albuquerque (8 meses) para curtir a apre-
sentação do grupo Recreart. 

A promotora do evento Jussara Araújo credita o 
grande sucesso do evento ao planejamento cuidado-
so. “Agradecemos a presença em massa dos nossos 
sócios nas festas que são organizadas aqui”, salien-
tou. Acrescentou que também tem de agradecer o 
retorno positivo que sempre recebe dos associados, 
por meio de e-mails, telefonemas e comentários. 
“Essa avaliação é muito importante para que nossos 
eventos sejam cada vez melhores”. 

FESTA ATRAl
A GAROTADA NO

DlA DA
CRlANÇA!

A família Goulart: Leticia, Omar, Mariana, Gisele e Isabela Elen Karina, Ana Clara e Peppa Pig Jussara Araújo, promotora do evento

Nathália Rodrigues e a priminha Clara MariaAna Luisa e  a amiguinha Maria Eduarda Felipe Araújo  e o filho Gabriel
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TORNEIO SUPER 100 DE TÊNIS 
Jogadas sensacionais nas quadras de saibro

O nosso glamouroso Torneio SUPER 100 de Tê-
nis, promovido no período de 20 a 28 de setembro, 
com belas demonstrações táticas de jogo, agradou de 
cheio atletas e associados. O sucesso foi tanto que em 
2015 continua no calendário de torneios internos do 
Iate, com a renovação das cotas de patrocínio. 

O Super 100 consiste em jogos de tênis na cate-
goria dupla, em que a somatória das idades dos par-
ceiros deve ter, no mínimo, 100 anos. Desta vez, 
disputaram o torneio 38 atletas de variadas idades, 

formando 19 duplas, distribuídas em duas catego-
rias, A e B, em jogos eliminatórios. Para ganhar os 
jogos foi necessária muita disposição, concentração e 
afinidade com sua dupla.

Um verdadeiro encontro de gerações, com amiza-
de, respeito ao parceiro e aos adversários, vontade de 
vencer e belas táticas de jogo. As quadras de saibro 
foram testemunhas de grandes jogadas e do sensa-
cional encontro entre duplas, que chegaram a somar 
até 110 anos.

A confraternização de encerramento ocorreu no 
dia 28 de setembro, no espaço gourmet, fechando o 
evento com chave de ouro, com agradecimentos, de-
poimentos, homenagens merecidas e premiação dos 
campeões.

Nossos agradecimentos aos tenistas, que entende-
ram os objetivos desse torneio, e aos patrocinado-
res Cosmos Corretagens de Seguros e Bel Montes 
Transportes.  

Confira a classificação final:

Equipe do tênis do Iate

Premiação dos Campeões Ogawa e Rômulo, Classe A

Participantes Super 100

Jader , Luciano Mori, Cristina e Ogawa

Premiação do Vice-campeão Dupla A,  com Renato Bonome

Confraternização no espaço gourmet...

Premiação do Vice-campeão Dupla B,  com Adalgisa e Igor

Arlindo e Nário, Campeões Super 100

Premiação do Campeão Dupla A,  com Ogawa e Rômulo

... reúne gente animada...

Ogawa, Cristina e Candinho (patrocinadores)

Final Tênis Dupla B

Premiação do Campeão Dupla B, com Arlindo e Nário

... e fecha o evento com chave de ouro

Campeões categoria A: Rômulo e Ogawa

Vice-campeões A: Dino e Renato Bonome

Campeões categoria B: Arlindo Marcos e Nário Gama

Vice-campeões B: Igor Cunha e Adalgisa
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Torneio Interno de Futevôlei
Premiação na areia

Iate revela talentos no tênis

Marcado por partidas emocionantes e muita 
técnica, foi realizado o Torneio Interno de Fu-
tevôlei, entre os dias 14 e 21 de setembro. Sob 
um sol escaldante, oito duplas suaram a camisa 
em busca do cobiçado título de supercampeões 
da areia. 

Os jogadores foram divididos em dois grupos 
com quatro duplas cada, com jogos em turno 
único, classificando-se os dois primeiros coloca-
dos de cada grupo para a fase decisiva e elimina-
tória, a semifinal e, posteriormente, a final.

A final foi marcada por dois sets disputadíssi-
mos. A dupla formada por Gustavo Pedra e Bru-
no Vital demonstrou mais competência nas bolas 
decisivas. 

Confira o resultado:

Parabéns aos atletas! O departamento de Es-
portes enaltece o espírito competitivo dos atletas 
e a importância das amizades criadas durante a 
competição.

O Iate Tênis Clube oferece aulas sociais para crian-
ças a partir de 4 anos até  adultos da 3ª idade. Um 
trabalho sério, desenvolvido com cuidado e muito 
entusiasmo. Além das aulas, os alunos participam de 
torneios em vários clubes e academias, que revelam 
talentos, colocando à prova o aprendizado adquirido 
durante as aulas.

Nossa turma de atletas se destaca dentro e fora do 
Clube. Na Copa ABB de Tênis, realizada em agosto 
desse ano, entre os vencedores na categoria 10 anos 
masculino, os dois primeiros colocados são do Iate. 
Parabenizamos os atletas Gabriel da Matta Melgaço 
(campeão) e Pedro Filizzola (vice-campeão).

Campeões Gustavo e Bruno

3º colocados Alejandro e Gabriel

Diretor Binha (centro) com os 
campeões Bruno e Gustavo

Vice-campeões Eduardo e Guilherme

4º colocados Júnior e Wellington

Diretor Binha com os 
Vice-campeões Guilherme e Eduardo

Gustavo Pedra e Bruno  CAMPEÃO

Guilherme Gavino e Eduardo 2º LUGAR

Alejandro e Gabriel Pedra 3º LUGAR

Júnior e Tanaka   4º LUGAR



Os amigos Raimundo Campolina (aposentado da área comercial), Jose Roberto Vilela (corretor), Fábio Gomes (empresário), 
Alejandro Vauchel (empresário) e Hélio Moraes (vendedor aposentado) se divertem em uma partida de sinuca

Valéria Lopes de Morais, professora aposentada e sócia 
do Iate há mais de 25 anos, aproveita o dia bonito para se 

refrescar da forte onda de calor

O tempo livre de Geraldo da Cunha Borges 
Filho (52 anos), oficial reformado, associado do 
Clube há 2 anos, é bem aproveitado nas depen-
dências do Iate. Casado com Lilian Marques 
da Cunha Borges (instrutora) e pai de Gabrie-
la Marques (25 anos) e Gustavo Marques (20 
anos), ele curte o Clube vários dias da semana. 

Geraldo gosta de frequentar o Iate aos domin-
gos, principalmente para utilizar a sauna, mas 
também desfruta dos espaços às terças, quintas 
e sábados. Ele associou-se ao Iate por morar nas 

redondezas, mas principalmente, por apreciar o 
ambiente familiar proporcionado pelo Clube.

“Minha família vem mais aos fins de semana. 
Meu filho joga futebol na equipe do Iate, e sem-
pre conferimos de perto a atuação dele. Como 
tenho mais tempo livre, venho também em ou-
tros dias da semana, mas no domingo não pode 
faltar uma boa sauna e a cervejinha com os ami-
gos. Quando não estou lá, estou conferindo os 
jogos dos campeonatos ou na piscina suspensa, 
com minha esposa, que adora a vista de lá.”
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O casal Vanessa Soares (publicitária) e Josias Alves Lima (gerente de manutenção 
de aeronaves), com os filhos Rafael Alves (7 anos) e Gabriel Alves (2), 

aproveitando a festa das crianças para curtir um momento especial em família

Alexsandra Fernandes (contadora) e Valney Nunes (funcionário público) 
curtem a primavera, tomam sol e colocam o bronzeado em dia

Anderson Thales Alves Mattos (engenheiro), juntamente com a esposa Alessandra Valéria (gerente 
administrativo), a filha Ana Clara de Carvalho Mattos (9 anos) e Thales Eduardo de Carvalho (12 ), 

aproveitam o dia de descanso para curtir a vista da Lagoa da Pampulha

Erika Bretas (psicóloga), com as filhas Júlia Bretas (14 anos) Laura Bretas (9) 
e a amiguinha delas, Fernanda Armelini (13)
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Saunas masculina e feminina
Novos equipamentos e duchas

Para atender reivindicação dos associados, o 
Iate deu início à revitalização das saunas mas-
culina e feminina do Clube. Considerada obra 
emergencial, uma vez que todo o maquinário se 
apresenta em condição precária, foram adquiridos 
novos equipamentos, que vão proporcionar aos 
usuários mais bem-estar, conforto e segurança.

As mudanças compreendem a instalação de 
dois novos geradores de vapor, com capacidade 
para 40m³ cada um, em substituição aos equi-
pamentos antigos. Também será instalado um 
novo sistema gerador de água quente, com capa-
cidade para 2 mil litros, constituído de um reser-
vatório térmico, em aço inox, e quatro geradores 
de água quente automáticos. 

Estão previstas também a instalação de du-
chas circulares, de quatro arcos e de uma ducha 
cascata, para tornar o banho mais relaxante e 
agradável. Os jatos, distribuídos por meio dos 
arcos, possibilitam atingir toda a lateral do cor-
po e, somados à ducha cascata, proporcionam 

sensação de bem-estar. Todos os equipamentos 
foram adquiridos na Casa dos Aquecedores, em-
presa especializada, e a instalação será feita por 
técnicos treinados e qualificados.

O presidente do Iate, Luciano Mori, destaca 
que as obras são dispendiosas, mas que são feitas 
para durar: “Não são obras maquiadas. Todo o 
processo foi cuidadosamente planejado e sua exe-
cução vai resultar também em economia”. Ele 
explica que a reforma terá como consequência a 
melhoria de todo o ambiente das saunas: “A insta-
lação dos novos equipamentos vai garantir não só 
o seu perfeito funcionamento, mas vai proporcio-
nar também, por se tratar de equipamentos novos 
e normatizados, maior segurança aos usuários”.

Concluída esta etapa, a sauna masculina vai 
passar por uma reforma arquitetônica, com a 
instalação de novo piso, revestimento das pare-
des e acréscimo de sua área em 50 metros qua-
drados, para abrigar sala de relax, massagem, 
sanitários, área de lavatórios e depósito. 
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Quem gosta de tomar sol, vai ficar feliz da vida, ao se deparar 
com as espreguiçadeiras, agora equipadas com colchonetes con-
fortáveis e bonitos, que estão colorindo a área das piscinas. É só 
esticar o corpo e relaxar. Foram adquiridas 25 espreguiçadeiras e 
100 colchonetes.

Também foram adquiridas mais 25 mesas e 100 cadeiras, para 
atender à demanda crescente de sócios, com a aproximação do 
verão. A previsão é atender com conforto a 400 pessoas, a partir 
do final de novembro. 

Relaxe!
Novo mobiliário para 
a área de lazer

         A obra é emergencial e 
vai trazer muito mais conforto 
e segurança aos associados

Luciano Mori
presidente do Iate



O que não pode 
faltar neste verão?

“O verão é a estação que eu mais curto. Nessa época, não podem faltar passeios 
em locais que tenham muita água, piscinas, praias, tudo para amenizar o calor, 
típico dessa época. Impossível é não vir ao Clube, especialmente por causa de 
meu filho, que ama piscina.”

Danielle Mourão, nutricionista, acompanhada do marido 
Giovani Magalhães, empresário, e do filho Vinicius
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 “No meu verão não podem faltar sol, clube e atividades de 
lazer. Se eu tiver tudo isso e minha família e amigos por perto, 
aí, sim, fica perfeito, principalmente completado por essa bela 
vista da Lagoa da Pampulha.”

Vanusa Degasperi (comerciária), ao lado da 
amiga Alessandra Andrade (empresária)

“Adoro o verão e nele não podem faltar 
piscina, sol, uma roupa fresquinha e muito 
bom humor para encarar essa época tão 
gostosa e propícia às atividades ao ar livre, 
garantindo o contato com muitas pessoas.”

Letícia Perigolo, engenheira química

“Não podem faltar água e protetor solar, 
ainda mais que, a cada ano que passa, o calor 
vem aumentando. Sou praticante de natação 
e frequento o Clube o ano todo, mas nessa 
época a piscina fica ainda mais convidativa.”

Eduardo de Motta Maia Sampaio, militar
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“Com certeza, verão combina com clube e sendo 
assim, não pode faltar um com boa estrutura como 
a do Iate. Sou sócio há dois anos e passo os meus 
domingos aqui. Além das boas opções para me 
refrescar, ainda tem as quadras, que curto muito.

 Lauro Casaes, advogado, e o filho João Pedro (7 anos)


