Iate prepara uma superfesta, com muito samba e alegria
O Iate já está esquentando os pandeiros para seu tradicional baile de carnaval.
A exemplo do sucesso dos anos anteriores, a folia será dividida em dois momentos: para crianças e adultos, com muito
samba no pé, na terça-feira gorda, dia 17
de fevereiro. Prepare-se!

Na pérgula, decorada com esmero
com motivos carnavalescos, o baile infantil, das 14 às 17 horas, será comandado
pelo DJ Claudinho, que promete levantar
o salão e fazer a alegria da garotada. Traga seu filho fantasiado para participar do
concurso de fantasia, que vai premiar as

três mais bonitas e criativas.
Já para os adultos, a festa será das 18
às 20 horas, com a animação da bateria
show da Escola de Samba Cidade Jardim. Marchinhas e sambas-enredo, suor
e alegria! Participe! Mais informações na
Secretaria do Clube.

Patrimônio
Cultural da Humanidade
Iate Tênis Clube concorre ao título
O Iate, juntamente com outras obras do Complexo Arquitetônico da Pampulha, concorre ao título
de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido
pela UNESCO. Confira o comunicado do presidente Luciano Mori na pág.2
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Réveillon do Iate
supera todas as
expectativas
Quando os fogos iluminaram o
céu da Pampulha, todos que participavam do réveillon do Iate já sabiam
que aquela festa era uma das maiores e melhores de todos os tempos.
Página 3
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Comunicado
do presidente
Prezados associados,

Iate, candidato a
Patrimônio Cultural
da Humanidade
Meus amigos, podemos sentir orgulho de
ter um clube maravilhoso. A lagoa está sendo
despoluída e já reflete em suas águas o mais
lindo pôr do sol. Juntamente com a Igrejinha,
o museu e a Casa do Baile, formamos o Complexo Arquitetônico da Pampulha e somos
candidatos a Patrimônio Cultural da Humanidade.
Nosso réveillon já é considerado o melhor
de Minas Gerais. Tudo isso está atraindo novos sócios, que devem ser recebidos por todos,
de braços abertos. Eles são informados das
normas do Clube, que se destaca pela união.
Somos um clube-família, e como tal, raramente, me deparo com um sócio nervoso, que
perturba a ordem reinante no Iate. Não podemos condenar esse associado e, sim, tentar
confortá-lo, para que seus problemas particulares não venham afetar os demais.
A piscina suspensa é só elogios, não só pelo
visual, mas também pelo excelente atendimento e coisas gostosas servidas ali, pelo bar.
Atendendo a uma reivindicação antiga e para
proporcionar maior conforto aos sócios, autorizamos a instalação de um toldo em frente
ao bar.
Estamos padronizando as placas de advertências e proibições e contratamos um coordenador de segurança, que vai dar suporte
aos gerentes nas portarias e piscinas, para a
tranquilidade de todos. Mas é muito importante os pais observarem bem seus filhos, para
evitar acidentes.
Temos dois estacionamentos, para maior
comodidade e segurança dos associados, que
nenhum outro clube tem. Após 30 anos de
uso, trocamos o equipamento geral da sauna,
que estava sucateado. Agora já estamos analisando propostas de finalização da parte arquitetônica.
Bem, meus amigos, a despeito do trabalho
realizado, vez ou outra, aparece um sócio querendo questionar ou reclamar de alguma coisa. Essa reclamação poderá ser feita na secretaria, por escrito, e será analisada com o maior
carinho. Não vale incomodar os diretores fora
de hora e de lugar, uma vez que eles também
merecem descanso.
O Iate está contratando empregados para
serviços gerais. Se você tem alguma indicação, gentileza encaminhar o currículo para
gerencia@iatebh.com.br.
2015: um ano de desafios. Vamos à luta.
Luciano Mori de Faria
Presidente
falecomopresidente@iatebh.com.br

Como é de conhecimento de todos, o município de
Belo Horizonte lançou oficialmente o projeto denominado “Conjunto Moderno Pampulha, candidato a Patrimônio Cultural da Humanidade”, na UNESCO.
O título de Patrimônio Mundial é concedido pela
UNESCO a monumentos, edifícios, trechos urbanos e
ambientes naturais de importância paisagística que tenham valor histórico, estético, arqueológico, científico,
etnológico ou antropológico.
É inegável que o conjunto patrimonial da Lagoa da
Pampulha, concebido por diferentes e notáveis artistas,
representa inquestionavelmente um marco vanguardista arquitetônico. Tornou-se referência nacional e
internacional por reunir obras como a Casa do Baile,
a Casa Kubitschek, o Iate Tênis Clube, a Igreja de São
Francisco de Assis e o Museu de Arte da Pampulha, entre outras características histórico culturais do conjunto, que o tornam um excelente candidato a patrimônio
mundial.
Com o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, os órgãos públicos terão a obrigação de promoverem
diversas intervenções e permanente manutenção do patrimônio, com inegáveis benefícios para toda a região,
como a despoluição total da Lagoa da Pampulha.
O Iate Tênis Clube está inserido nesse contexto. Suas
instalações foram tombadas por três órgãos públicos, nas
esferas municipal, estadual e federal. E assim sendo, foi
firmado em 15.12.2014 o Termo de Compromisso entre
o Iate Tênis Clube e os órgãos tombadores: Fundação
Municipal da Cultura (FMC), Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais (IEPHA-MG) e o munícipio de Belo Horizonte.
O termo estabelece premissas para o desenvolvimento
dos projetos de manutenção das finalidades originais de
cada espaço, as atividades esportivas e sociais desenvolvidas no Iate e a modernização dos espaços utilizados.
Todas as intervenções a serem realizadas e a captação de
recursos para a execução dos projetos serão desenvolvidas
e aprovadas em conjunto pelas partes.
O Termo de Compromisso foi aprovado pelos órgãos
de administração do Iate Tênis Clube, após longos debates e permanente e absoluta compreensão da importância
do patrimônio histórico e cultural de propriedade do Iate
Tênis Clube e da necessidade de sua inserção no “Conjunto Moderno Pampulha, candidato a Patrimônio Cultural da Humanidade”, que trará inegáveis benefícios
para o Clube e seus associados, que estão cumprindo
suas obrigações sociais, como previsto no seu estatuto.
A administração do Iate manterá uma relação de colaboração com os órgãos públicos citados, assim como
fará fiscalização direta das atividades e dos investimentos
que serão realizados no “Conjunto Moderno Pampulha,
candidato a Patrimônio Mundial da Humanidade”, para
que os objetivos possam ser alcançados com maior eficiência e transparência possível.

ESTOURA NO I
Com sucesso absoluto de público e crítica, o Iate
mostrou mais uma vez porque o seu réveillon é
considerado um dos melhores de Minas. A festa
de virada de 2015 foi a melhor de todos os tempos e superou a expectativa de quem compareceu,
conquistando definitivamente o público pela excelente organização, decoração, buffet, qualidade
das apresentações musicais, e segurança. Diversão
sadia para famílias, associados e convidados.
O cantor sertanejo Cristiano Araújo, famoso por
sua voz de timbre forte, sacudiu o salão. E também
o grupo Bartucada, que é sucesso no carnaval de
Diamantina, e o irreverente grupo mineiro de pagode Sunga de Pano. Ninguém ficou sentado. Alegria geral! O público presente não poupou elogios
à animação do evento.
A magia do réveillon 2015 ainda ficou mais
completa com o espetacular show pirotécnico, que
coloriu os céus da Pampulha, emocionando o público. Que venha 2016, com o mesmo estilo e requinte, porque o de 2015 deixou muita saudade,
com gosto de “quero mais”.

Atenciosamente
Luciano Mori
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CATEGORIA: OURO
Flávio Albuquerque e Wellington

CAMPEÃO

Valdimir Alves e Toninho

VICE-CAMPEÃO

Carlos Antônio e Rafael (Pazinha)

3º COLOCADO

TORNEIO INTERNO
Uma verdadeira família não deixa a peteca cair
Com muita animação e envolvimento de 16 atletas,
foi realizado o Torneio Interno de Peteca do segundo semestre de 2014, entre os dias 23 de novembro
e 14 de dezembro. O evento foi um grande sucesso e
proporcionou muita disputa e descontração nos três
finais de semana de jogo. Nem o período chuvoso
atrapalhou a empolgação dos atletas, que treinaram
durante todo o semestre.
O formato de disputa dos jogos foi aprovado pelos
participantes no primeiro semestre. Na primeira fase
as duplas foram formadas por meio de sorteio, e cada
atleta jogou com três parceiros diferentes dentro do seu
grupo, com contagem de pontos individuais. Os oito

maiores pontuadores classificaram-se para a segunda
fase e jogaram com duplas fixas.
O encerramento do evento se deu em grande estilo,
com a realização da confraternização dos atletas, familiares e amigos no dia 14 de dezembro, no espaço gourmet.
O momento marcou a entrega dos troféus para as três
primeiras duplas colocadas, além de homenagens e agradecimento especial ao diretor de Peteca, Elsio Perona, do
Clube Labareda, que gentilmente cedeu o ginásio para a
continuação dos jogos finais do torneio.
Amizade, descontração e forte vínculo social entre os
participantes marcaram a competição. Uma verdadeira
família, que não deixa a peteca cair!

Dupla campeã: Flávio e Wellington com o sócio, amigo e patrocinador do torneio, Roberto Andrade, ao centro

Finalistas: Wellington, Flávio,
Valdimir e Toninho

Dupla vice-campeã: Toninho e Valdimir,
com o diretor Flávio, ao centro

Participantes das finais disputadas no Clube Labareda

Grupo A: Marcelo, Lázaro, Edison e Flávio

Grupo B: Toninho, Carlinhos, Marcão e Rafael (Pazinha)

Grupo C: Luciano, Warley, Valdimir e Pedro

Grupo D: Gustavo, Omar, Wellington e Rômulo

Disputa de 3º lugar: Gustavo, Carlinhos, Warley
e Rafael (Pazinha)

Dupla 3ª colocada: Carlinhos e Rafael (Pazinha),
com o diretor Flávio, ao centro
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TORNEIO
DE TÊNIS

Nas quadras,
alunos colocam
ensinamentos
em prática

CATEGORIA
Infanto / Juvenil A
Infanto / Juvenil B
Infanto / Juvenil C
Feminino A
Feminino B
Masculino A
Masculino B
Masculino C

CAMPEÃO
Gabriel da Matta
Clara Medeiros
Eduardo Neves
Adalgisa Pereira
Tuana Resende
Eidimar Pereira
Fabio Morikawa
Lucas Alves

VICE-CAMPEÃO
Rubens Cavalcanti
Matheus Filizzola
Clara Dayrell
Carolina Rico
Izabella Filizzola
Gustavo Melo
Thiago Martinelli
Rodrigo Filizzola

O corpo docente de professores de tênis organizou para alunos e convidados da Escola de Esportes mais um torneio de tênis. A 2ª Copa Alunos
do Iate 2014 foi disputada entre os dias 19 e 28 de
setembro e movimentou os jogadores.
Os 80 participantes se enfrentaram em mais
de 90 jogos para conquistar os troféus das oito
categorias. O torneio teve como novidade a categoria infanto/juvenil e o site criado para o evento
(www.copaalunosdoiate.com.br).
No dia 3 de outubro, campeões e vices foram premiados na confraternização de encerramento, com a
participação de aproximadamente cem pessoas, que
presenciaram a conquista dos tenistas. Para garantir
ainda mais animação para a turma, eles puderam
curtir a apresentação da dupla Roger e Rodrigo.

Eidimar Pereira e Gustavo Melo,
campeão e vice masculino A

Lucas Alves: campeão
masculino C e família

Ana Guimarães e Tuana Resende,
campeã feminino B

Izabella Filizzola, vice-campeã
feminino B, e Gislene Cunha

Thiago Martinelli e Fabio Morikawa,
(vice-campeão e campeão masculino B

Rômulo Ribeiro e Adalgisa Pereira
(campeã feminino A)

Turma infanto juvenil B: Matheus,
Thiaguinho, Sabrina, Clara, Gabi e Thiago

Rodrigo Filizzola, vice-campeão
masculino C

Premiação: Gabriel da Matta,
campeão infanto juvenil A

Premiação: Carolina Rico,
vice-campeã feminino A

Premiação: Rubens Cavalcanti,
vice-campeão infanto juvenil A

Equipe Iate: Eduardo Versiani, Renata
Gonçalves, Diego Andrade, Rômulo
Ribeiro e Rodrigo Abrantes

Eduardo Versiani e turminha da
categoria Infanto juvenil C (Amanda,
Luisa, Clara, Giulia, Laura e Dudu)

Confraternização

Eduardo Silveira, Fátima Takenaka
e Eduardo Bueno

Natal na piscina
alegra a turma de
hidroginástica
A turma de hidroginástica do Iate, comandada pela professora
Renata Gonçalves, encerrou o ano de 2014 com uma aula divertida e temática: Natal na Piscina!
Demonstrando que atividade física faz bem não só para o
corpo, mas também para a mente e o coração, a brincadeira incentivou a alegria e a descontração entre a turma. Os alunos se
divertiram e cutiram muito a última aula antes das férias!

Fotos: Léo Morais
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O jornalista Raphael Sanzio gosta de domingo de sol e calor, para se esbaldar na piscina,
ao lado do filho Enzo de Castro Campos (4 anos)

O jornalista Mário Chrispim é sócio e frequentador assíduo do Iate há 10 anos. Atleta
do tênis, já participou de diversos torneios

Michele Nogueira, administradora, juntamente com as filhas gêmeas Eduarda
e Clarisse (3 anos), curtem o domingo ensolarado

Sócio do Iate há quatro anos, William Fernandes, executivo de contas, aproveita os domingos
para frequentar o Clube, sempre acompanhado da
família. Mas quem diz que ele não vai também às
terças e quintas-feiras?
Para William, o principal diferencial do Iate é o
fato de o local ser um ambiente muito familiar e
possuir um espaço grande, que proporciona sensação agradável e confortável aos usuários. Ele destaca também que sempre apreciou muito o ótimo
atendimento dos empregados, a tranquilidade, a
vista incrível que o Clube possui e o fácil acesso.

Bernadete Aleixo de Oliveira, jornalista, é frequentadora assídua do Iate. Ela aproveita
as quadras para praticar o seu esporte favorito, o tênis

De férias, as irmãs Júlia Fortes Queiroz Oliveira (12 anos) e Luana Fortes Queiroz
Oliveira (9 anos) curtem as piscinas, onde se refrescam do calor, e jogam frescobol

Valéria Guimarães, professora, e a filha Ludimila, estudante, aproveitam a
tranquilidade do Clube para colocar a leitura em dia

Em relação às melhorias na estrutura do Clube, William diz que ficou muito satisfeito com a
criação do berçário, que atende muito bem os pais
com crianças pequenas. Outro espaço muito elogiado por ele é o parquinho, local desfrutado com
frequência pela filha caçula Fabiana Gonçalves
Fernandes (3 anos).
A estrutura oferecida pelo Clube, de acordo com
William, é um grande diferencial: “Aqui me sinto
sempre em casa. Geralmente, chego pela manhã,
almoço, faço sauna e saio daqui completamente
revigorado. É um local completo”.

William Fernandes, com os filhos Fabiana (3 anos), Pedro Gonçalves
Fernandes (12 anos), e a sobrinha Daniele Rocha, estudante
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Luciane Ribeiro e equipe

Daniela, acompanhada da filha Sofia

Associado aprova o novo espaço de degustação
A área da piscina suspensa tem um novo concessionário de alimentação. Administrado por Luciane Ribeiro, o Lu Ribeiro Buffet atende aos associados desde novembro. Luciane assumiu o novo
posto para levar aos sócios alimentos de qualidade
com bom atendimento.
No cardápio deliciosas porções de salgadinhos,
fabricados por ela mesma, além de porções de
tira-gosto, como filé com fritas, costelinha, mandioca na manteiga de garrafa e chapa mineira.

A nova concessionária conta que está empolgada com o novo desafio e convida os associados
a conhecer o espaço: “Acredito que garantir um
bom atendimento é tão importante quanto servir
alimentos de qualidade. Que venham todos experimentar e se deliciar com as gostosuras que estamos preparando”.

Aprovado pelos sócios
O novo espaço garante comodidade aos asso-

ciados que frequentam a piscina suspensa, como
Daniela Junqueira Polizzi, psicóloga, que, acompanhada da filha Sofia (3 anos), sempre marca
presença no local. “Eu já sou frequentadora assídua da piscina suspensa, graças ao buffet da Lu.
A comida é deliciosa, o atendimento é nota 10.
Eu e minha filha já saboreamos várias opções do
cardápio e amamos todas, sem contar o carinho
que eles têm com a Sofia.”

NO FUNDO DO POÇO
Iate busca saída para economizar água
Todos sabem da situação caótica que estamos
passando com a crise da água em nosso país.
Não adianta fingir que ela não existe ou que é
passageira. Temos de encará-la de frente e com
urgência.
Há vários caminhos para enfrentar a crise,
e o Iate já escolheu alguns deles e está dando
uma importante contribuição ao meio ambiente. Após estudos de seu consumo diário e conscientização de seus empregados, o Clube fecha
definitivamente as torneiras ao desperdício.
A área externa, em vez de ser lavada, será
frequentemente limpa com vassoura. Todo o
mobiário, em vez de receber jatos de água, será
limpo com balde de água e esfregões. Todas
as torneiras estão passando por revisão, assim
como encanamentos, válvulas, etc.
Para conscientizar os sócios, serão colocadas

placas em locais estratégicos, para lembrar que
a água é um bem finito e que só não vai faltar
se soubermos usá-la.
Para isso, conclamamos todos os associados
para uma “guerra” contra o desperdício em
nosso Clube. Quando alguém vir vazamentos
ou desperdício, solicitamos que procure a Administração, para que possamos tomar providências. Outras medidas, como banhos mais
rápidos, fechamento de torneira na hora de esfregar o corpo, entre outras, devem ser adotada
sistematicamente e urgentemente.
Usar a água com consciência é a solução mais
sustentável para a crise, uma vez que não afeta o meio ambiente e garante recursos para o
futuro.
O Iate está fazendo a sua parte. Dê agora a
sua contribuição!IATE TÊNIS CLUBE

O IATE ECONOMIZA.
FAÇA A SUA PARTE!

USO RESPONSÁVEL,
CONSCIÊNCIA LIMPA.

IATE TÊNIS CLUBE

Horário de verão chega ao fim

Agradecimento

A zero hora do dia 22 de fevereiro o Brasil vai retroceder uma
hora em seus relógios. É o fim do período de horário de verão
brasileiro, que começou no dia 19 de outubro. Instituído
para gerar economia de energia elétrica, uma vez que o sol
surge mais cedo e se põe mais tarde, o primeiro horário
de verão foi instituído no país em 1931.
Com o fim do período de horário de verão, o Clube
volta a funcionar em horários normais aos sábados, domingos e feriados. Para que os sócios pudessem aproveitar melhor a estação mais animada do ano, o horário de
funcionamento foi estendido em uma hora.

A diretoria agradece o respeito e o bom
comportamento
dos
associados, atentos ao
término do horário
de funcionamento do
Clube. Parabéns! Agora
todos estão conscientes
dos transtornos que algumas
pessoas causavam quando não respeitavam os horários. É assim, com a participação maciça e gentileza dos associados, que
podemos fazer um clube cada vez melhor.
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Qual vai ser seu
look no carnaval?

“Minha pretensão é aproveitar o feriado de carnaval em BH mesmo.
Pretendemos curtir em casa, no Clube e também nos bloquinhos de
rua, que estão bem legais. As melhores roupas para a época são shorts,
chinelos e blusas frescas; assim dá para curtir a festa.”
Marco Túlio Cardoso Serreti, técnico em construção civil, acompanhado
da noiva, Camilla de Almeida Oliveira, gerente financeira

“Vou passar o feriado em bloquinhos de carnaval na
cidade e também no Clube. Minha fantasia será de
princesa ou a dos blocos que vou acompanhar.”
Julia Diniz Ribeiro (5 anos), acompanhada da amiguinha
Giovana Degasperi Comanducci (4), que também confessou
que irá se fantasiar de princesa Elsa, do desenho Frozen

“Eu tenho duas crianças, então estou procurando um local mais tranquilo
para passar o carnaval. Pretendemos ir para Punta Cana, por ser mais
tranquilo, além do visual lindo. Os meninos gostam de vestir fantasias
baianas e de personagens dos filmes da Disney.”
Camila Madureira, corretora de imóveis, com o filho Bernardo (9 meses)

“Vou trabalhar no carnaval, então o
Clube será uma excelente opção para os
momentos de descanso. Não penso em um
look específico, não tenho o costume de
me fantasiar, mas aqui no Iate usarei traje
próprio para enfrentar o calor.”

“Vou sair de férias e viajar no carnaval. Não
tenho o costume de me fantasiar, mas já me
fantasiei muito quando frequentava o Baile
do Marinheiro do Iate. Pretendo passar
alguns dias do feriado no Clube e outros em
João Pessoa, mas, para os dias de festa, com
certeza, vou usar roupas leves.”

Warley Richard Martins, médico

Antônio Alves de Araújo Filho, engenheiro

