TUDO COMO ANTES

Iate garante compromissos assumidos até 2017
Em reunião, no dia 28 de março, representantes do Ministério Público de Minas
Gerais, PBH e do Iate Tênis Clube assumiram compromisso de não adotar qualquer
medida que comprometa os eventos já
agendados para realização nas dependências do Clube, no mínimo, até 31 de
dezembro de 2017.
Segundo o presidente, José Carlos
Paranhos de Araújo, o termo de compromisso assinado é de importância capi-

tal para o Clube: “Todos os compromissos
que assumimos e que serão realizados em
nossas dependências estão completamente
garantidos até o final de 2017. Não há motivo
para preocupação nem especulação. Ponto
final nesta questão”, concluiu.
A reunião deu prosseguimento ao trabalho de se encontrar um consenso favorável
a todos na questão aberta com o decreto
da PBH.

Confira o editorial e pág. 3

mar/abr 2016
José Carlos Paranhos de Araújo, presidente eleito do Iate

PRA LÁ
DE BOM!
Traga um sócio
e ganhe um mês
de condomínio
O associado que indicar um
novo sócio que mantiver fidelidade com o Clube por, no mínimo,
três meses, no quarto mês consecutivo receberá bonificação de
um mês de isenção da taxa de
manutenção. Nesses tempos bicudos, bom demais!

Bem-vindos, convidados!
Aproveitem e convidem os amigos para conhecer o Iate e, quem sabe, se associarem ao nosso
Clube. No período de 1º de maio a 31 de julho, os
sócios em dia com suas obrigações sociais terão
direito de trazer um casal de convidados para co-

nhecer o Clube. Essa deliberação é válida para
sábados, domingos e feriados e não é válida para
sócios com cota suspensa ou cancelada, inclusive dependentes. Atenção: não será permitido convidar o mesmo casal por mais de duas vezes.

Temos nova
diretoria
Saiba quem vai dirigir
o Clube pelos próximos
dois anos

Página 2

Calendário
esportivo
Inscrições abertas
para futebol society,
tênis e peteca. Garanta a sua vaga!

Página 5

Requinte,
tradição, estilo
Conheça os salões de
festa do Clube e também
os outros espaços disponíveis para locação.

Página 7
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Ouvidoria:
mais um canal
de comunicação

Pra frente, Iate!
Começamos a nossa gestão enfrentando
tempos complicados, com a medida abrupta
determinada pelo Decreto nº 16.229, da Prefeitura de BH. No momento exato em que as
partes buscavam uma solução conjunta, que
favorecesse a conquista do título de “Patrimônio Cultural da Humanidade” para o Conjunto Moderno da Pampulha, em que está
inserido nosso Clube, sem prejuízo para os
associados e nem para o patrimônio do Iate.
Estamos lutando bravamente pelo Clube do
nosso coração. Concordamos até mesmo em
“amputar” uma parte dele, embora doa em
nós como uma parte a ser seccionada de nosso
próprio corpo. Em contrapartida, queremos
apenas garantir a sobrevivência do Clube,
mantendo renda que nos permita dar continuidade ao trabalho.
Quando esperávamos apenas a assinatura
da PBH para a conclusão do entendimento,
veio o golpe duro e autoritário. Obstinado
com a conquista do título, o prefeito de BH,
Marcio Lacerda (PSB), revelou que teria feito
proposta ao Minas Tênis Clube para que assumisse o Iate e fizesse as obras de adequação
exigidas pela Unesco. A proposta, mesmo que
tivesse sido feita, não poderia ser aceita, por
não significar benefício para nossos associados. Além disso, os problemas continuariam
os mesmos, sem busca definitiva de soluções,
como para a despoluição da Lagoa da Pampulha.
Permanecemos abertos a todas as possibilidades de negociação. O clube tem participado
de reuniões com o Ministério Público e a própria Prefeitura, com esta finalidade. Recentemente, foi firmado um importante termo de
compromisso, que garante manter todos os
contratos de locação dos espaços do Clube
firmados, no mínimo, até 31 de dezembro
de 2017. Portanto, a receita advinda com essas
locações está garantida.
Com tudo isso, vamos pra frente, com disposição e vontade de fazer o melhor pelo nosso
Clube e seus associados. Nada nem ninguém
vai nos deter nessa caminhada, em busca da
garantia da manutenção de lazer prazeroso e
sadio para todos. E aos interessados na realização de eventos em nossas dependências,
garantimos a locação de um espaço disputadíssimo pela iniciativa pública e privada. A
cobiça tem lá sua razão: o Iate é um paraíso
na Pampulha e é todo nosso!
José Carlos Paranhos de Araújo
Presidente
Falecomopresidente.com.br

Já está em fase de implantação a Ouvidoria, um novo canal de comunicação
entre os associados e órgãos de administração do Iate. Por meio dele, os associados poderão encaminhar reclamações,
sugestões, elogios, denúncias e solicitação de informações, que serão examinadas e respondidas com urgência. No
site, a comunicação será dirigida ao vice-presidente Ouvidor, Wener Cristiano
Gomes.
Participe e dê a sua opinião. A Ouvidoria é um instrumento de participação e
exercício da cidadania e importante ferramenta de mensuração da qualidade de
nossos serviços.

Novo crachá para
o estacionamento
O crachá do estacionamento está sendo substituído por
novo modelo, que traz mais vantagens para os associados.
O crachá antigo era fixo no carro. O novo é móvel, podendo ser utilizado pelos condôminos e seus dependentes
diretos. Mas atenção: O antigo crachá ainda vale e será
substituído aos poucos.

Tudo novo
de novo!
Manutenção é assim mesmo, não
dá para cruzar os braços e achar
que tudo está perfeito. Ciente disso, as obras no Iate prosseguem, garantindo aos associados um espaço
moderno, confortável e seguro.
Receberam nova pintura as
quadras de peteca, tênis e todo o
piso do clube. As grades que circundam as quadras de peteca e as
mesas também foram pintadas. Os
alambrados das quadras de tênis
estão novinhos.
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Conheça a
nossa nova
diretoria
Em 10 de março, foi empossada a nova
diretoria do Iate Tênis Clube, para o biênio 2016/2018, eleita em votação direta
pelos associados. Confira!
Presidente
José Carlos Paranhos de Araújo
Vice Presidentes:
Vice-presidente Financeiro: Romero Rangel de Queiroz
Vice-presidente de Desenvolvimento Estratégico: Nario da Silva Gama
Vice-presidente de Esportes: Ney Pereira Leal
Vice-presidente de Patrimônio e Manutenção: José Wanderley Pinto
Vice-presidente de Patrimônio Histórico e Cultural: Nilson Tacchi Gonçalves
Vice-presidente de Promoção e Eventos: Paulo Roberto de Lacerda Brito
Vice-presidente de Serviços e Produtos: Robson Fayer Terra
Vice-presidente de Tecnologia: Raymundo José Oliveira Junior
Vice-presidente Administrativo: Leandro Dias Baptistelli
Vice-presidente Ouvidor: Wener Cristiano Gomes
Vice-presidente Secretário: Marco Antônio Resende

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.

Audiência pública debate decreto da PBH

Com a presença da diretoria e associados, vereadores, associações de moradores, representantes
de clubes de lazer de BH e moradores da região
da Pampulha, foi realizada uma audiência pública da Câmara Municipal no Iate Tênis Clube, no
dia 8 de março. O objetivo foi discutir e procurar
soluções a medida determinada pelo Decreto nº
16.229, da Prefeitura de Belo Horizonte, considerada necessária para a obtenção do título de “Patrimônio Cultural da Humanidade”, para Conjunto
Moderno da Pampulha”.
Promovida pela Comissão de Meio Ambiente e
Política Urbana, da Câmara, a audiência pública
questionou a necessidade da iniciativa, considerada
intempestiva pelo vereador requerente, Sérgio Fernando Pinho Tavares (PV): “Uma solução tem que
ser encontrada e a solução virá do diálogo e não da
truculência”, afirmou o vereador durante o evento.
A Prefeitura de Belo Horizonte não enviou representantes para a audiência e foi criticada pelos
participantes, por impedir desta forma o diálogo
entre as partes. Os presentes se mostraram indignados com o descaso do poder público para resolver questões de forma amigavel. A PBH justificou
a ausência pelo fato de a reunião ter sido realizada
fora das dependências da Câmara Municipal.

A opinião do Iate
Luciano Mori de Faria, ex-presidente do Iate
Tênis Clube e integrante da comissão de nego-

ciação com a PBH, ainda perplexo com a medida, reafirmou que espera voltar a negociar com
a PBH em termos amigáveis. “Há mais de cinco
anos o Iate colabora com o poder público em prol
deste título e nada justifica a iniciativa adotada”,
lembrou.
Acrescentou que o Clube aceita a demolição do
anexo, responsável por 65% de sua receita, mas
espera que a PBH ofereça um novo prédio para
realocação das atividades desenvolvidas nele.
“Sem essa área, cerca de 200 famílias vão para a
rua. Estamos prontos para encontrar uma solução que atenda a todos”, destacou.

sabemos se ela vai dar conta de cumprir”.
As lembranças de um passado desfrutado na
orla da lagoa estão presentes na memória do vereador Heleno de Abreu Oliveira (PSDB), também
presente à reunião. Ele também tem dúvidas se
a prefeitura terá condições de manter os espaços
públicos do Conjunto Moderno da Pampulha.
“Não é justo que a conta venha para o Iate. Estamos 40 anos atrasados para atender a todos
os quesitos impostos para a obtenção do título”.
Existem outras prioridades aqui”, enfatizou.

Vereadores Heleno de Abreu Oliveira (PSDB),
Pablo César – Pablito (PV) e Sérgio Fernando
Pinho Tavares (PV)
Luciano Mori: “Esperamos voltar a negociar com
a PBH em termos amigáveis”

A opinião dos vereadores
O vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares
(PV) manifestou sua decepção em relação à
postura da PBH em não comparecer à reunião.
“Qualquer decisão ou medida deve ser precedida
de um amplo debate”, explicou.
Também presente à reunião, o vereador Pablo César – Pablito (PSDB) afiançou que não se
pode tolher um espaço importante como o do
Iate por causa de um título, lembrando que “a
questão é irrisória perto de outras objeções que
a Unesco faz à PBH. São encargos pesados e não

Protesto
Momentos antes da audiência pública, manifestantes se posicionaram na porta do Iate, com faixas e apitos, para protestar contra o ato da Prefeitura. Foram distribuídos folhetos para motoristas
e pedestres. Portando faixas, pediam ao prefeito
Marcio Lacerda para buscar uma solução em conjunto com a sociedade, para garantir o trabalho de
200 empregados.

Fotos: Acervo Iate
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Futevôlei: a turma brilha na areia
Bola em quadra, atletas a postos. Animação total
dos participantes, com a participação entusiasmada da
torcida. Realizado nos dias 02 e 03 de abril, o Torneio
de Futevôlei do Iate Tênis Clube contou com a participação de 18 atletas, que não mediram esforços em
nenhuma partida.
A dupla vencedora, Junior e Bahia, elogiou toda a
organização do evento, pelo desempenho e qualidade
do torneio: “Esperamos poder participar sempre dos

campeonatos, que nos enchem de energia”. O 2º lugar
foi para o PC (Paulo Cézar) e o 3º para Juninho e
Marcão.
O torneio foi patrocinado pelos sócios do Iate: Gregório Neto, da Tiradentes Seguros; Alexandro Brandão, da Rede HDS, e de Marco Aurélio, da Academia
da Carne, que ofereceram um almoço de confraternização ao final da disputa. A todos os atletas, nossos
parabéns! Aos patrocinadores, nossos agradecimentos!

Muito tênis,
por favor!

Esportes sem fronteiras:
Iate marca presença

O ranking dos tenistas do Iate vem crescendo com a adesão de um grande número
de atletas. Em um mês de evento, já ocorreram mais de 50 desafios, marcados pelo talento e garra. A premiação vai ser realizada
em dezembro, e as inscrições são gratuitas
e podem ser feitas no Departamento de Esportes.
Não fique fora dessa. Garanta logo a
sua vaga.

Nossos atletas estão representando o Iate e fazendo
bonito em jogos e confraternizações entre clubes da
região da Pampulha. Em março, nossos tenistas participaram de uma partida disputada no Iate com os
associados do Clube Usiminas, que recebeu também
os atletas em sua sede.
No dia 09 de abril foi a vez da equipe de futebol

do Iate disputar uma partida contra os associados do
PIC. Em maio, será a vez da turma do futevôlei representar o Clube no confronto entre Iate e o PIC.
O intercâmbio entre os clubes esta sendo um sucesso entre os participantes e possibilita maior interação
e trocas de conhecimento entre os associados de diversas entidades da capital.

5

Quem dá
as cartas!
Já é tradição no Iate e atrai associados de todas as
idades, que, com as cartas nas mãos, disputam partidas animadíssimas e competitivas. Assim transcorreu o Torneio de Buraco, no dia 20 de fevereiro,
em clima de entusiasmo, que garantiu, mais uma
vez, a qualidade do evento.
O primeiríssimo lugar foi para Marco Antônio
Siqueira. O segundo ficou com Sebastião Eustáquio e o terceiro com José Fonseca Neto. Parabéns
aos campeões!

Chute inicial:
futsal para a garotada
De olho nas reivindicações de seu público
infantil, o Clube agora está oferecendo para
a garoada uma supernovidade: aulas de futsal
infantil, ministradas nas manhãs de sábado.
Além de diversão garantida, o esporte desenvolve habilidades motoras gerais e promove a socialização dos praticantes, desenvolvendo o espírito de equipe.
Para quem não sabe, o futsal, também co-

nhecido como futebol de salão, é uma modalidade esportiva adaptada do futebol de campo
para as quadras, na década de 1930. É muito
praticado no Brasil, fazendo parte de uma das
principais atividades esportivas das aulas de
educação física nas escolas de todo país.
Mais informações diretamente com o
Departamento de Esportes ou pelo email:
renata@iate.com.br

Torneios Esportivos IATE - 1º Semestre 2016
Futebol Society
Início: 15 de maio
Inscrições: até 17 de abril
Jogos: domingos 9h, 10h e 11h

Tênis

Peteca

Início: 26 de abril
Inscrições: até 10 de abril
Jogos: terças, quintas, sábados

Início: 05 de junho
Inscrições: até 15 de maio
Jogos: domingos 05,
12 e 19/06 (finais).
Categorias: Ouro e Prata

Simples, duplas e duplas mistas,
em quadra de saibro.

GARANTA LOGO A SUA VAGA - Informações: 3490-8419 ou renata@iatebh.com.br
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Que refresco! Mariana
Cerqueira (turismóloga)
curte sua barriguinha de
grávida e o filho Théo, de 3
anos, à beira da piscina.

Espaços para locação:

tradição, requinte e modernidade
Com a garantia do Ministério Público e da Prefeitura de Belo Horizonte de que não haverá mudanças até 2017, o Iate continua operando todos os
espaços de locação – salões de festas, pérgula, espaço gourmet e quadras esportivas – para a realização
de eventos particulares ou empresariais.

Salão Portinari
pada com câmara frigorífica e despensa. De sua
ampla varanda, descortina uma belíssima paisagem
da lagoa e da igrejinha da Pampulha.

Domingo ensolarado em família! O casal Walter Miranda
(analista financeiro) e Lúcia Helena (funcionária pública) e o pequeno Felipe, de 3 anos, se divertem na piscina.

Cheio de vitalidade
e carinho, o casal de
empresários Cintia
Meira Costa e Marcus
Flávio aproveitam o
domingo bonito para
pegar um “bronze” e
relaxar.

Pérgula

Descanso bom é assim
mesmo: água, lagoa, ar
puro e sol, muito sol. Nathália Rodrigues (funcionária pública) aproveita o dia
para relaxar e estudar.

A pérgula possui 250m², vista para a lagoa, pista
de dança e palco.

Espaço gourmet
Projetado por Oscar Niemeyer, o Portinari mede
560m² com capacidade para 300 pessoas. Possui
palco e terraço de 182m² com vista para a Lagoa
da Pampulha e Museu de Arte. É ornamentado
com painéis de Cândido Portinari e Roberto Burle
Marx. Uma verdadeira joia, palco de glamorosas
festas da sociedade mineira.

Salão Espelho d´Àgua

O espaço gourmet, com churrasqueira conjugada com fogão a lenha, freezer e mesas, tem área de
310m², com capacidade para 50 pessoas. Esse espaço só pode ser reservado pelo titular da cota.
Mais informações e reservas: Secretaria – fone:
(31) 3490 84 00 / e-mail: secretaria@iatebh.com.br
ou Jussara (responsável pela locação dos espaços):
(31) 99294-4454

Que dia gostoso! Dalva Regina Sales (psicanalista) acompanhando a sobrinha, Nathália Rodrigues, ao Clube.

Em ótima forma
física, o casal Zaida
Egusquiza (pedagoga) e Paulo Geraldo
(engenheiro) curtem
uma partida de frescobol, no gramado
próximo à lagoa.

Com 1,2 mil m2, o Espelho d’Água, ornamentado com obras de arte de Esthergilda Menicucci
(Anjos Alados), comporta 800 pessoas e tem ar-condicionado, palco e cozinha, com 85m², equi-

A semana nem sempre passa voando para quem
pensa o tempo todo nos sábados e domingos no
Iate. É assim para Marcelo Ferreira, administrador, nosso associado há 14 anos, que, faça chuva
ou faça sol, curte o Clube todos os fins de semana,
esbaldando-se nas quadras de peteca. “São esses os
melhores momentos de minha vida”, conta com entusiasmo.
No Clube, Marcelo vem conquistando grandes
amigos, principalmente atletas da peteca: “É muito
bom estar com pessoas que têm os mesmos hobbies.
“Meu paraíso é o Iate”

Aqui, nem vejo o dia passar”. Como frequentador
assíduo da peteca, ele destaca a qualidade da reforma promovida nas quadras. Acredita que o cuidado
com a estrutura do Clube incentiva ainda mais as
pessoas a praticar esportes.
Marcelo conta que sua rotina de trabalho é superintensa e estressante. Por isso mesmo, dá um valor
imenso aos momentos desfrutados no Iate, ao lado
de amigos e nas quadras de esporte, onde recarrega
sua energia e melhora sua qualidade de vida: “Aqui
encontro saúde e alegria”, finaliza.
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Como manter uma
vida saudável e
feliz na 3ª idade
Infelizmente, não existe fórmula da eterna juventude,
mas podemos adotar hábitos saudáveis para o bem-estar
físico e emocional. Chegar à terceira idade com disposição
é o resultado das nossas práticas diárias e de bons hábitos.
A receita é simples! Alimentação saudável + exercícios
físicos. Se pudermos acrescentar uma boa dose se encantamento e paixão pelas coisas simples da vida, nossa fórmula
será perfeita.
Os amigos de uma vida saudável são legumes, frutas, verduras, água, pães e massas integrais. Nossos vilões são o
açúcar, carnes vermelhas, gorduras, farinhas brancas, doces
e refrigerantes. Algumas vezes, podemos saborear alimentos fora da dieta, pois faz parte do nosso equilíbrio. Mas
lembre-se de que a diferença entre o remédio e o veneno
está na dose.
Prefira os exercícios físicos que lhe proporcionem prazer.
Aqueles pelos quais valha a pena sair mais cedo da cama e
desfrutar com alegria. O início é sempre difícil. É o hábito
que torna tudo mais fácil.

Gente nossa de
bem com a idade
e com a vida

Sebastião Soares (Tião), médico, joga peteca esporadicamente aos fins de semana, com os amigos. Segue uma dieta
balanceada.
Epaminondas de Miranda, 81 anos, pratica caminhada diariamente e joga peteca aos fins de semana. Sua alimentação é saudável, à base de carnes brancas, saladas, frutas e legumes.

Kleber Celso de Abreu (Binha), aposentado, 66 anos,
pratica esporte diariamente. São meia hora de bicicleta
em casa e 1h30 de caminhada na rua. Além disto, joga
futevôlei aos fins de semana. Sua alimentação é balanceada, com frutas, carne branca e salada. Adora uma
comidinha caseira.

Afrânio Terra, aposentado, joga tênis com
assiduidade há 40 anos.
Em média, três horas
por dia. Não segue dieta nenhuma. Ele acredita que a receita da vitalidade está no esporte.

Fotos: Leo Araujo
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Por que vocês
escolheram
o Iate para a
sua festa de
casamento?

Juliana Lopes Godinho (fisioterapeuta) e Célio Márcio de Oliveira Júnior (administrador de
empresas) vão se casar no dia 13 de agosto, com
recepão no Salão Espelho d´Àgua. “Por causa da
paisagem encantadora, optamos pela Igreja São
Francisco de Assis (cerimônia religiosa) e pelo
Salão Espelho d’Água, que fica ao nível da lagoa. Também nos encantou a modernidade do
Conjunto da Pampulha.Tudo é deslumbrante”,
confirma o casal.

Elem Marques (administradora) e Nilson Gonçalves (empresário) casaram-se no salão Espelho d’Água, cerimônia religiosa e recepção em um só lugar. “Escolhemos o salão por causa do espaço e por ser muito aconchegante. A vista privilegiada da lagoa não existe em
nenhum outro salão de Belo Horizonte”, elogiou o casal, ainda encantado com o charme do casamento.

Bárbara Ribeiro Alves Abreu (engenheira civil e professora
universitária) e Bruno de Almeida Matos (bancário) optaram
pelo Salão Portinari, para a cerimônia religiosa e recepção, no
dia 25 de junho. “O Portinari é excepcional, não há salão em
BH que se compare a ele. O casamento será realizado às 17 horas, e de lá teremos a vista maravilhosa da lagoa, com o pôr do
sol refletido nas águas. Um cenário para encantar todo mundo”, destaca Bárbara.

O casal Graziela Vilar (profissional da área de beleza) e Thiago
Abattepietro (consultor de vendas) escolheu o Salão Portinari. “O
deck e as obras de arte do Portinari são o charme do salão. Ele é
imponente e com uma vista maravilhosa, por ser todo de vidro.
Fechamos no mesmo dia, sem olhar outro lugar. Jussara, responsável pela locação dos espaços de festa no Iate, nos atendeu com
muito carinho e atenção. Tenho certeza de que tudo vai sair do
jeito que sempre sonhamos!”

Raquel Silva Pinto (gestora pública) e Tomaz Diogo Rocha Silveira Diniz (empresário) escolheram o Portinari para
a recepção do casamento no dia 16 de julho. A cerimônia
religiosa vai ser realizada na Igreja São José, centro de BH.
Raquel conta: “Nossa história começou no Portinari, durante o casamento de minha irmã com o irmão do meu
noivo. Então, com o Portinari temos também uma história
de amor. O salão é estiloso e tradicional. A disposição física
é excelente, toda a área é integrada. Os convidados participam de toda a festa, da movimentação da boite, mesmo estando nas mesas. Vista maravilhosa, obras de arte. Perfeito!

Fabiane Moreira de Almeida Rodrigues (advogada) e
Guilherme Vinicius de Medeiros (analista de sistema)
optaram pelo Salão Portinari. “A oportunidade de locar
o salão para nossa festa apareceu como um presente de
Deus, em um momento de desespero. Tivemos que transferir nosso casamento do interior para Belo Horizonte, às
pressas. Passado o desespero, teremos a felicidade de realizar nosso casamento em um dos lugares mais tradicionais de Belo Horizonte, sem contar a vista maravilhosa
da lagoa da Pampulha.”

