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Piscina suspensa nova de novo
Para os apreciadores de sossego e da curtição de
uma das paisagens mais bonitas de BH, o dia 5 de setembro foi uma data bem especial. Totalmente revitalizada, a piscina suspensa e seu entorno foi entregue aos
associados.
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Dia da Criança

Recreação e brinquedos,
elas merecem!
19 de outubro, Dia da Criança,
vai ser um dia e tanto para a garotada do Iate. Brinquedos infláveis,
atividades de recreação, brincadeiras diversas, tudo está sendo
cuidadosamente planejado para
divertir os pequenos iatistas. Vá
se preparando para trazer seu filho, a estrela da festa.

jun/jul 2013

ago/set 2014

Vem chegando a primavera
De repente, sem que a gente perceba de imediato, as buganvílias
se debruçam sobre os muros, as praças matizam-se de flores, ipês
colorem a paisagem e os beija-flores esvoaçam por todos os lados.
É o grito da primavera, com seus dias bonitos e ensolarados, um
convite para aproveitar a vida ao ar livre.
O Iate é um dos mais aprazíveis espaços da cidade para curtir
a nova estação que se inicia. A beleza da Lagoa da Pampulha e
os amplos e confortáveis espaços do Clube atendem a todos os
gostos, seja na prática de esporte ou apenas para lazer.
Venha, traga sua família, convide os amigos para conhecer o
Iate. Não é uma boa oportunidade para aumentar a nossa família
iatista? Pois é primavera, curta tudo que você merece!

Réveillon: luzes, brilho e
glamour na maior festa do ano
Tradicionalmente reconhecido com uma das melhores
e mais animadas festas de BH, o réveillon do Iate promete
superar a expectativa dos convidados. Mesas para
associados já estão à venda e o pagamento pode ser
parcelado no cheque ou cartão de crédito. Para garantir
o seu lugar, procure a Secretaria do Clube.

Esportes
Jogos emocionantes, dribles sensacionais, defesas incríveis marcaram o Campeonato Inglês de Futebol
Society. Liverpool é o campeão, seguido do Arsenal.
Na PÁGINA 4 você fica sabendo
de todos os detalhes e também quem
foi destaque.
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Horário de verão:

uma hora a mais para você curtir o Clube
Quem não gosta de curtir o Iate por mais tempo
durante os dias mais ensolarados do ano? Céu azul,
sol a pino, bate aquela vontade de dar um tibum na
piscina ou de esticar a tardezinha ou a noite para um
bate-papo animado com os amigos. Pensando nisso,
o Iate decidiu estender o horário de fechamento do
Clube durante a vigência do horário de verão, de 19
de outubro a 15 de fevereiro. É ou não é uma boa?

Luciano Mori de Faria
Presidente
falecomopresidente@iatebh.com.br

Segundas-feiras: fechado
Terças e quintas-feiras: das 7h às 23h
Quartas e sextas-feiras: das 7h às 18h

Bicletas, skates, patins: melhor em outros lugares
É claro que a garotada gosta e muito de
bicicletas, skates, patinetes, patins e similares.
Mas o uso desses equipamentos no Clube não é recomendado, pois podem causar
acidente, envolvendo adultos e crianças.
Por isso, pedimos a colaboração de todos, lembrando que o Iate oferece diver-

sas atividades de diversão e esporte, que
não oferecem risco direto aos associados,
como piscinas, quadras e parquinho para
as crianças. Fique
atento! Segurança em primeiro
lugar.

Festas de final de ano:

sua comemoração pode ser aqui
Final de ano é tempo de festa, de congraçamento,
de encontros descontraídos com a família e amigos. E
nada melhor que comemorar a vida no Iate. À disposição dos associados para locação o Espaço Gourmet e as
quadras esportivas.
O Espaço Gourmet, com churrasqueira, equipamentos e mobiliário apropriado para recepção, só pode
ser reservado pelo titular da cota, para as 3as e 5as -feiras e sábados, domingos e feriados (exceto no mês de
dezembro).
As quadras de esporte estão à disposição dos sócios e
não sócios que queiram promover jogos com os amigos
e utilizar toda infraestrutura que o Iate oferece. As quadras poliesportivas e o campo de futebol society podem
ser locados às 2as, 4as e 6as-feiras, mediante pagamento prévio da taxa de locação. Os interessados devem
entrar em contato com a gerência de Esportes por meio
do telefone (31) 3490-8419.
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As tardes no Iate estão cada vez mais belas. A Lagoa da Pampulha, agora sem cheiro, ref lete em suas águas um lindo pôr do
sol, anunciando uma primavera colorida .
Um bronzeado, um bom bate-papo, uma
cervejinha gelada e a tranquilidade para repor as energias. Faltava aquele “lugarzinho”
gostoso e aconchegante para curtir tudo
isso. O Iate não se esqueceu de vocês e inaugurou esse espaço totalmente revitalizado. A
piscina suspensa.
Além da piscina, piso, juntas de dilatação
e todo o maquinário foram trocados. O controle de segurança de emergência da bomba de sucção também não foi esquecido. É
mais uma obra dessa diretoria entregue aos
sócios.
Agora vem aí um novo desafio: a tão sonhada sauna masculina. Sei que o público
feminino vai questionar. Mas a masculina é
uma obra emergencial. Seu maquinário está
sucateado e tem que ser trocado. Como sempre destaco, nossas obras não são maquiadas
e, sim, feitas para durar.
É muito importante que você, sócio, venha para o Iate buscar a paz, deixando suas
tensões em casa para não prejudicar aquele
que busca esse objetivo. Afinal, o Iate existe
para isso mesmo, para momentos de lazer e
de busca da saúde física e mental.
Para dar suporte a nossa concessionária
de alimentação, estamos contratando uma
nutricionista. Com isso, esperamos resolver
definitivamente a qualidade dos produtos
oferecidos, higiene e atendimento aos associados. Aí, sim, poderemos solicitar aos sócios que não tragam alimentos de fora.
Fico orgulhoso em saber que o réveillon
do Iate é reconhecido como um dos melhores no Brasil pelo público jovem. É uma demonstração que estamos no caminho certo.
Mas este ano não vamos autorizar a cobrir
as piscinas, atendendo assim aos sócios que
estarão de férias em janeiro e que gostam
de curtir o Iate.
O verão vem aí, tempo de malhação também. Lembramos aos associados que o Iate
tem uma das melhores academias de Belo
Horizonte (Corpore) e salão de beleza, com
profissionais capacitadas a preços especiais
para todos. Aproveitem todos os benefícios
e curtam, ao máximo, o nosso Clube

Sábados, domingos e feriados: das 8h às 20h

Convide seus amigos para conhecer o Iate!
Nosso clube vem fazendo melhorias constantes
em suas instalações para garantir cada vez mais
conforto a seus associados. Que tal convidar seus
amigos para conhecer tudo que temos? Após o
término dos convites cortesia, o associado poderá
adquirir novos convites na Secretaria, mediante
pagamento de taxa e apresentação, no ato da compra, da identidade do convidado.

EXPEDIENTE

Presidente
Luciano Mori de Faria

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
Jornalista Responsável:
Jussara de Queiroz Mesquita
MTb 2888

Foto: Pedro Nicoli

Novas obras,
novo Iate
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Totalmente revitalizada, piscina suspensa
é entregue aos associados
Visando proporcionar uma experiência de lazer
cada vez mais agregadora a seus frequentadores, a
diretoria do Iate entregou aos associados a piscina
suspensa e o seu entorno totalmente revitalizado,
durante a realização de um happy hour, no dia 5 de
setembro, com serviço de bar e música ao vivo.
Suspensa para uso, por causa das obras, durante
tres meses, a piscina suspensa passou por troca de
filtros, reforma geral de sua casa de máquinas, substituição de toda a rede hidráulica, troca de pastilhas
nas bordas, substituição das pedras no entorno, com
polimento e impermeabilização e instalação de dis-

positivo de segurança, que agora desliga as bombas
automaticamente em situações de emergência. Também foi feito tratamento especial de vedação das juntas de dilatação, pintura do guarda-corpo, incluindo
paredes de proteção e grades.
Na opinião do analista de sistemas Ronaldo Tibério, que frequenta sempre o Clube acompanhado
da mulher, Claudiene Ribeiro (contadora), e do filho
Cauã (1 ano e meio), com a revitalização, ficou ainda
melhor aproveitar o espaço. Ele diz que é um lugar
para passar os fins de semana com a família, por ser
tranquilo e ter uma vista incrível. “O que mais gos-

Claudiene Ribeiro, Ronaldo Tibério e o filho Cauã

to no Iate é a piscina suspensa, já que ela possibilita
uma visão perfeita da lagoa, aumentando a sensação
de paz e tranquilidade”.
O gerente administrativo Alexandre Queiroz de
Oliveira aproveita as idas ao Clube para se divertir
na piscina com a filha Bruna Bessa de Queiroz, de
8 anos. Ele elogia muito a estrutura e ressalta a beleza da piscina suspensa: “Gostamos dela por estar
em um local sossegado, livre da agitação”. Com a
reinauguração, é bom perceber a ótima manutenção
feita por aqui, também estendida a todas as áreas do
Iate. Todos percebem e elogiam”, finaliza.

Alexandre Queiroz de Oliveira, com a filha Bruna Bessa de Queiroz

Revitalização aprovada
Não são somente os adultos que se encantam com a piscina suspensa, o lugar
também é um dos preferidos da criançada. Esse grupo de garotos fez festa no dia
ensolarado, mostrando muita disposição para curtir a piscina e se divertir diante
da paisagem maravilhosa da Pampulha. Eles mergulharam várias vezes e se mostraram encantados com o novo visual do espaço.

Melhoria também para
o futebol society
A revitalização do campo de futebol society, com a substituição de uma faixa de 400 metros quadrados de grama sintética,
também agradou em cheio os associados

Fotos: Acervo Iate
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Arsenal

Newcastle

Liverpool - Campeão invicto do Campeonato Inglês 2014

Futebol Society Iate 2014
Atletas fazem bonito!
Torcida numerosa aplaude
Realizado no primeiro semestre e mais conhecido
como Premier League, o Campeonato Inglês de Futebol Society Iate 2014 teve a participação das seis
equipes mais tradicionais do futebol inglês: Liverpool, Arsenal, Newcastle, Manchester City, Manchester United e Chelsea.
Com início em 27 de abril e término dia 15 de
junho, o torneio teve sete rodadas, com jogos sempre aos domingos pela manhã, nos horários de 9h,
10h e 11h. Ao todo foram 19 jogos, com 162 gols
marcados, somando uma média espetacular de 8,5
gols por partida, garantindo a alegria dos artilheiros
e a tristeza dos goleiros. Competiram 72 atletas na
disputa do título.

Manchester City

Tanto a disputa de 3º lugar, quanto a final, empolgaram o público, que compareceu em grande número e aplaudiu as jogadas emocionantes dos atletas,
principalmente na final. O Liverpool sagrou-se campeão invicto, feito inédito no Iate.
Os jogos finais foram disputados pelo Newcastle,
que empatou em 7 a 7 com o Manchester City, vencendo por 2 a 1 na disputa de pênaltis, e pelo jogo
final entre o Arsenal, que marcou 5 gols, perdendo
para o grande campeão, o Liverpool, que balançou
a rede nove vezes.

Manchester United

Parabéns aos atletas por mais um grandioso campeonato.

Coordenadores das equipes elegem os destaques
Liverpool

CRAQUE

Camisa número 10 do Liverpool, Ricardo Antônio
Pires Morais Jr., caracterizado por sua liderança, lealdade nas jogadas, bom passe e bom preparo físico
em campo.

Josiel (diretor de
Futebol), Ricardo
Júnior (Craque)
e Luciano Mori
(presidente do Iate)

DESTAQUE / REVELAÇÃO

Camisa número 09 do Liverpool, José Alberto Martins Magalhães Júnior, caracterizado pela habilidade, movimentação em campo e ótimo poder de
finalização.

Júnior (Revelação) e
Luciano Mori

Chelsea

GOLEIRO DESTAQUE

Arqueiro camisa número 01 do Liverpool, Hamoud
Nassib Hamzi Filho, caracterizado por belas defesas,
segurança na saída de bola e tranquilidade que passou para sua equipe.

Josiel, Hamoud
(Melhor Goleiro) e
Luciano Mori

ARTILHEIRO

Com 13 gols em 7 jogos, uma média de 1,8 gols por
jogo, atleta número 02 do Arsenal, Leandro Henrique Batista Almeida, caracterizado pelo bom cabeceio, presença de área e poder de finalização.

HOMENAGEADO

Sócio e amigo de todos, Ney Pereira Leal, pelo caráter, amizade, alegria, incentivo ao esporte e por ter
colaborado ativamente em todos os campeonatos esportivos de futebol society do Iate.

RESULTADO FINAL
LIVERPOOL
CAMPEÃO
ARSENAL
VICE-CAMPEÃO
NEWCASTLE
3º COLOCADO
MANCHESTER CITY
4º COLOCADO
PREMIAÇÕES INDIVIDUAIS
EQUIPE

Leandro Henrique
(Artilheiro) e Luciano
Mori

NOME DO ATLETA

DESTAQUE

MANCHESTER UNITED

Ney Pereira Leal

HOMENAGEADO

ARSENAL

Leandro Henrique
Batista Almeida

ARTILHERIO

LIVERPOOL

Hamoud Nassib
Hamzi Filho

MELHOR GOLEIRO

LIVERPOOL

José Alberto Martins
Magalhães Junior

REVELAÇÃO

LIVERPOOL

Ricardo Antônio
Pires Morais Jr.

CRAQUE

Fotos: Acervo Iate
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Traga seu filho
para a Escola de
Futebol Society
A prática regular de exercícios físicos com um
treinamento bem orientado proporciona benefícios
a crianças e jovens. É com esse conceito que o Iate
Tênis Clube trabalha na sua Escola de Futebol Society.
O desenvolvimento físico, técnico e psicológico
dos alunos, por meio da prática do esporte, monitorado por um profissional graduado e capacitado,
garante aos alunos um grande desenvolvimento na
modalidade e ganho na qualidade de vida.

O professor Fernando César Santos de Souza
conduz o projeto com eficiência e empenho, acompanhando o desempenho dos alunos e promovendo a iniciação ao esporte, disciplina, socialização,
participação, possibilitando, assim, o crescimento
pessoal e o desenvolvimento humano dos atletas
infantis.
Na Escola de Futebol Society, seu filho (sócio e não
sócio) recebe treinamento com os fundamentos da
modalidade, como domínio de bola, passe, condução,

cabeceio e chutes a gol, além da participação em jogos.
Os treinamentos são realizados às segundas e
quartas-feiras, das 18h30 às 19h30. As turmas são
separadas por grupos que comportam atletas de 5
a 14 anos.
Para saber mais informações ou agendar aulas
experimentais, faça contato por meio do telefone
3490-8419 ou pelo email rodrigo@iatebh.com.br.
Traga seu filho para fazer parte dessa turminha
campeã!

Em 1943, portanto, 71
anos atrás, Juscelino Kubitschek, prefeito de Belo
Horizonte, é homenageado no Iate Tênis Clube,
no dia de seu aniversário,
12 de setembro, ocasião
em que ele completava 41
anos. Políticos e cidadãos
participam do evento e lotam as rampas laterais do
Salão Portinari.

Aulas de Tênis
no Iate Tênis Clube

• Para sócios e não sócios
• De segunda a sexta-feira
• Horários variados
• Todas as idades
Informações: 3490-8419

Fotos: Pedro Nicoli
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Simone Schreiber, psicóloga, e Bruno Pisolante, empresário, curtem a beleza
da paisagem e as atrações oferecidas pelo Iate

A advogada Maria Aparecida Antunes e a filha Ana Paula Antunes (11 anos) relaxam e
aproveitam o dia gostoso para se bronzearem

Meio século de paixão pelo Iate. Esta é a história incrível do associado João Luiz Antônio,
ex-diretor da área esportiva. Joãozinho do Iate,
como é mais conhecido pelos amigos e empregados do Clube, faça chuva ou faça sol, está sempre presente. Diz que não consegue ficar longe
do Clube e de tudo que ele representa: encontro
com amigos, distração, vida saudável para o corpo e mente.
Na hora de falar sobre sua trajetória de vida,
ele se emociona ao lembrar várias passagens vi-

A estudante Clarissa de Castro Gavinote adora curtir espaços mais
tranquilos do Clube, como o recanto entre as árvores, para praticar slackline

A administradora Kátia Moraes aproveita o dia de sol
para relaxar e curtir a piscina

venciadas no Clube. Durante a semana costuma
frequentar o local, mas aos domingos a visita é
obrigatória. Pudera! No Iate, estão os amigos
esperando por ele, para partidas de “buraco”, e
também a sauna, para “recarregar as baterias”.
Bom demais!
Perguntado sobre o que o Iate representa em
sua vida, Joãozinho não hesita um só instante:
“O que dizer do Iate? É a minha segunda casa;
é aqui que me sinto bem”, diz ele, orgulhoso de
fazer parte da história do Clube.

Fotos: Pedro Nicoli
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Limpeza
Essa turma não é de brincadeira
Maria Aparecida Rodrigues

Regina Resende

Um clube limpo e sempre bem organizado. Não
há quem não elogie. Essa visão do nosso Iate se
deve em grande parte ao papel desempenhado
pela equipe da limpeza. Composta por 20 empregados, divididos em três turnos, ela deixa as dependências um brinco. Isso significa um ambiente
gostoso e saudável. Os associados agradecem, os
visitantes elogiam.
Por todos os lados que se olhe, lá estão eles, limpando piso, espanando móveis, esfregando sujeira, higienizando banheiros e saunas, dando uma
geral nas piscinas, nos brinquedos, nas quadras,
nos salões... Ufa! É muito serviço, mas a turma
da limpeza nem pensa nisso. Armados de vassouras, esfregões, baldes, detergentes e de todo artesanal apropriado para o serviço, eles partem para
o trabalho, feito um batalhão, dispostos a colocar
o Iate no ranking dos clubes mais limpos e bem
cuidados da capital.
Maria Aparecida Rodrigues faz parte desse
grupo. É encarregada de limpeza e trabalha no
Iate há 14 anos. Ela acha prazeroso o que faz e
diz que “veste mesmo a camisa do Clube”. Sobre o relacionamento da equipe, revela que é de
muita amizade e camaradagem: “Trabalhamos
em conjunto, unidos e bem-dispostos, e temos
também um convívio muito legal fora daqui.

José Geraldo de Miranda

Filtro solar: use e abuse,
sem restrição
Os dias ensolarados estão aí, um convite para todos os associados curtir o Iate ao máximo, seja pegando um “bronze” nas piscinas ou praticando esportes. Mas curtir essas
delícias somente é válido se as pessoas se lembrarem do filtro solar, que protege a pele
dos efeitos nocivos do sol.
Seu uso evita o risco de queimaduras na pele, o envelhecimento precoce, e até
mesmo o perigo de desenvolver algum tipo de câncer de pele. Portanto, use e abuse
dos protetores solares, só assim você aproveitará o sol sem preocupações futuras.
Outras dicas são: evitar a exposição ao sol entre 10h e 15h, passar filtro solar
com proteção FPS 30 e com proteção contra UVA (ultravioleta), no mínimo,
15 minutos antes da exposição solar. Reaplicar a cada 2 horas ou após banhos
de piscina. Complemente sua proteção com itens como chapéus, óculos de
sol, guarda-sóis, etc.
Proteja-se e curta o sol no Iate sem se preocupar!

Orgulhosa em fazer parte da equipe, Maria
Aparecida conta que fez muitos amigos no Iate
e que sempre saem juntos: “A convivência entre
nós é bastante agradável, tanto aqui nas dependências do Clube quanto em nosso convívio lá
fora”. Essa integração entre a equipe, na avaliação dela, é primordial para que o trabalho saia
cada vez melhor.
Outra que faz parte da equipe é a Regina Resende, que atua na limpeza e higienização da sauna
feminina, no Iate há 11 anos. Como grande diferencial no trabalho, ela destaca o tratamento cordial e educado dos associados com os empregados.
“Eu amo o que faço e, assim, faço o melhor. Em
troca, tenho o respeito e o reconhecimento dos
associados, e isso é muito gratificante”. E revela:
“Gosto de fazer parte da família Iate”.
Também faz parte do time José Geraldo de Miranda, jateador. Há dois anos no Iate, já tem muita história para contar. Na opinião dele, o melhor
do Clube é a vista maravilhosa da Pampulha, “verdadeiro colírio para os olhos”. Ele elogia também
o excelente relacionamento com o pessoal da área
administrativa e diretoria. “Nosso relacionamento
é baseado no diálogo e no respeito mútuo”, explica, acrescentando que, por isso mesmo, sente
orgulho em trabalhar no Iate.

Fotos: Pedro Nicoli
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DESAPEGA,
DESAPEGA!
O que você não quer
passar pra frente?

“Não tenho apego a muita coisa, mas o que certamente não troco
por nada é o meu time. Meu querido Cruzeiro é insubstituível, não
o trocaria por nenhuma outra equipe; é amor eterno.”

“Porserumobjetoimportantenomeutrabalho,tenhoumciúmeenormedomeu
notebook, não deixo ninguém usá-lo. Não o trocaria por nada, tem valor muito
além do material.”

Felipe Cássio Ferreira, representante comercial

Thacya Mattos, ao lado do marido Marcelo Rodrigues
e das filhas Emanuela e Luiza

“A coisa que mais tenho ciúme na vida é do
meu carro. Acho que todo homem é um pouco
ciumentonesteponto.Assumomesmoquenão
empresto o meu a ninguém.”

“Como sou apaixonado por tênis, o meu maior
tesouro é uma camisa de Roland Garros. Não a
venderia por nenhum valor, nem a trocaria por
nada. Ela representa muito para mim, por ser de
um torneio muito importante para o esporte.”

“Não me separo do meu violão. Ele sempre me
faz companhia nas horas vagas, é um amigo. Por
dinheiro nenhum, não o passaria para a frente. É
um objeto de grande valor para mim.”

Vinícius Ferreira, empresário

Solimar de Paula Junior, vendedor

Bruna de Castro Gavini, estudante

