APP IATE-BH
Mais praticidade,
mais informação,
mais agilidade
O Iate implanta aplicativo para facilitar a vida
dos associados, proporcionando comodidade e
praticidade. a partir de outubro. Pelo aplicativo
é possível se inteirar sobre tudo que acontece no
Clube (festas, shows, campeonatos, avisos administrativos etc). Além disso, pode-se requerer
convites, reservar espaço gourmet e/ou quadras
esportivas e muito mais.
E o melhor: por meio do Qr Code no APP, o sócio pode se identificar na portaria, o que vai agilizar
a entrada e proporcionar mais segurança a todos.

Venha curtir o
réveillon 2020 em
grande estilo!
Ingressos à venda
jul/ago/set 2019

Esclarecimento aos associados
A diretoria do Iate Tenis Clube, diante de
matérias divulgadas recentemente pela imprensa sobre os procedimentos para cumprir as exigências da UNESCO, quando da
concessão do título de “Patrimônio da Humanidade” ao Conjunto Moderno da Pampulha, esclarece que até o momento o Clube
não foi notificado pelo Ministério Público
ou pela Justiça. No caso de ser notificado,
o assunto será encaminhado imediatamente ao escritório de advocacia contratado, a
quem competirá analisar e fazer a defesa
dos interesses do Clube e de seus associados.
É decisão do Iate-BH somente acatar

qualquer exigência (fora de um acordo negociado) se houver determinação da Justiça. Assim mesmo, depois de exauridos todos os tipos de recursos possíveis. Segundo
o presidente, José Carlos Paranhos Araújo,
o Iate-BH está atento e trabalha, ao longo
desses anos, junto à PBH e outros órgãos
públicos, inclusive o Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, na busca de uma
solução para o problema. A família Iate
Tenis Clube, afirma o presidente, reconhece a importância e o valor do título de
“Patrimônio da Humanidade”, concedido
pela UNESCO.

De encher os olhos

Lado a lado com os associados, Iate-BH não mede esforços
para continuar no ranking dos melhores clubes da Capital.
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Está buscando um local para começar o ano em alto
estilo? Venha para o réveillon do Iate! A melhor e mais
animada festa da virada de BH já está sendo preparada e,
repetindo o sucesso dos anos anteriores. Grandes atrações
musicais já estão confirmadas.
Na programação especial, o agito e a diversão ficam por
conta do cantor sertanejo top das paradas, Felipe Araújo.
Já os amantes do samba e suas variações podem curtir a
irreverência, animação e percussão marcante do ritmo no
pagode do grupo Sorriso Maroto.
Além das atrações musicais, o público poderá conferir
o tradicional e espetacular show pirotécnico, com a vista
deslumbrante da Lagoa da Pampulha, muita gente bonita,
gastronomia diversificada e espaços preparados para garantir total conforto e comodidade. Adquira seu ingresso
e venha renovar as energias com uma virada inesquecível.
A venda de ingressos já está disponível para os associados
na secretaria do Iate-BH. Os ingressos também estão à venda na loja da Nenety Eventos, no Shopping 5ª Avenida, na
Savassi, bem como no site www.nenety.com.br.

Atletas de força

Cheios de vitalidade e talento, nosso atletas fazem bonito no
futevôlei, no tênis e na peteca.

Confira nas págs. 04 e 05
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Rock no Iate
No dia 27 de julho, associados e convidados puderam curtir o agito do som da banda Irmãos Metralha. O grupo, que tem como repertório e influência o rock dos anos 70, garantiu a animação dos
presentes. Por aqui sempre tem música boa para
todos os gostos! Confira sempre a programação de
atrações musicais e prestigie!

Iate presente no
Congresso Brasileiro
de Clubes

Novas vibrações
A primavera chegou! A estação mais
f lorida e charmosa do ano traz consigo
um convite irrecusável: curtir o Iate-BH!
Se a estação por si só já é marcada pela
renovação e beleza da paisagem, aqui ganha ainda mais vida. Com a temperatura
mais elevada, a exuberância da natureza
soma-se à paisagem belíssima da Lagoa da
Pampulha e às nossas áreas verdes, que se
misturam com os azuis incríveis das piscinas.
Os dias bonitos, perfumados e ensolarados da primavera convidam ao convívio
intenso com os amigos e família. São muitas as opções: curtir as piscinas tomando
sol ou nadando, ouvir uma boa música nos
quiosques, curtir uma tarde de churrasco
na companhia de familiares e amigos,
apreciar uma bela vista, ou simplesmente
relaxar com o nosso maravilhoso pôr do
sol. Receba a primavera de braços abertos
e desfrute de toda a beleza da mais linda
estação do ano no Iate-BH.
Todo o Clube se prepara para proporcionar aos associados mais um final de
ano ímpar. E isso pode ser comprovado na
manutenção exemplar de todas as nossas
áreas: quadras, piscinas, espaços de alimentação, espaços verdes, espaços kids,
saunas. Além da comodidade, estamos
sempre atentos também à saúde dos sócios. Para isso, os mínimos detalhes recebem atenção redobrada: higienização dos
bebedouros e aparelhos de ar-condicionado, dedetização contra insetos e pragas,
adubação de jardins e gramados, entre
muitos outros.
E agora também nos preparamos para as
eleições, que serão realizadas em 02 de novembro, sempre com respeito ao nosso estatuto e aos associados. Democraticamente, vamos escolher a nova diretoria para
gerir o destino do Iate-BH no período de
2020 a 2022.
Novos tempos vêm aí! Mas agora vamos
curtir o momento e deixar entrar a primavera no Iate-BH!
José Carlos Paranhos de Araújo
Presidente do Iate Tênis Clube - BH

O presidente do Iate-BH, José Carlos P. Araújo,
e os vice-presidentes Romero Rangel de Queiroz,
Salvador José Pereira Vasconcelos e Nei Pereira Leal
participaram, no período de 20 a 23 de junho, do
Congresso Brasileiro de Clubes, realizado em Campinas/SP, pela Confederação Nacional dos Clubes Fenaclubes. A participação do Iate em eventos desse
porte garante ao Clube visibilidade e troca de experiência nas melhores práticas de gestão clubística, tudo
para tornar nosso Iate-BH cada vez melhor!

Escada com
corrimão
Antiga reivindicação dos sócios, foi instalado
um corrimão na parte central da escada que liga
a parte externa superior do Clube ao estacionamento coberto/sauna. O corrimão proporciona
segurança aos associados e minimiza o risco de
acidente na escada.

Dedetização contra
carrapatos

Sempre preocupado com o bem-estar de seus associados, o Iate executou, no mês de julho, dedetização
contra carrapatos. A empresa Insetan Ltda fez a desinsetização contra carrapatos nos gramados e todas as
áreas internas do Clube que ficam próximas à Lagoa
da Pampulha. Foram utilizados produtos com baixo
nível de toxicidade e biodegradáveis, o que garante a
segurança dos nossos sócios, colaboradores e visitantes
e, também, o cuidado com o meio ambiente.

Perdas

Lamentamos a perda de nossos queridos associados:
Joãozinho (ocupante de cargos eletivos na diretoria do
Clube) – dia 23 de junho; Paulinho (vice-presidente
secretário – 25 de junho, e do médico, Waldir Cosini, associado ao Iate por longos anos – 09 de agosto.
Aqui, além dos prestigiosos serviços, deixaram legados
inestimáveis, como a amizade que vai permanecer para
sempre em nossa memória.
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O presidente do Iate, José Carlos P. Araújo, e o
vice-presidente, Romero Rangel de Queiroz

A FORÇA DO QUERER

Com muito trabalho e eficiência na gestão, nosso Iate segue como um dos melhores clubes de BH
A grandeza de um clube se mede pela satisfação
dos seus usuários. O nosso Iate Tênis Clube está
no ranking dos melhores e mais modernos clubes
de recreação e lazer de BH, reconhecido por sócios, familiares e convidados.
“Apesar de o momento que vivemos, de volatilidade da economia, nos mantemos firmes e continuamos crescendo”, destaca José Carlos Paranhos
de Araújo, presidente do Clube. “São muitos os
desafios, mas seguimos em frente, trabalhando
para garantir a eficiência na gestão, com o mínimo
impacto financeiro possível para os associados, e
melhorando nosso desempenho de forma contínua e progressiva”, reforça.
Na opinião do vice-presidente Financeiro,
Romero Rangel de Queiroz, o Iate-BH vem
priorizando a integração com os sócios, promovida por meio de eventos sociais, com realização
de festas temáticas e comemoração de datas especiais, como carnaval, festas juninas, Dia das
Crianças etc.
“Além disso, muitas apresentações musicais
e eventos são promovidos para garantir animação e diversão. E nosso réveillon, já consagrado
como um dos melhores de Minas Gerais, continua surpreendendo a cada ano pela grandiosida-

de e qualidade das atrações”, salienta Romero.
No esporte, o Iate-BH segue brilhando, com a
realização de torneios e campeonatos internos e
externos. Nossos alunos participam de aulas de
tênis, futebol, hidrobike, hidroginástica, natação,
futevôlei, equipe de corrida e várias outras atividades planejadas para garantir a promoção do bem-estar e da saúde.
E contam com atenção redobrada na manutenção dos espaços esportivos: raias novas nas piscinas, reparos preventivos constantes nas quadras
de tênis, manutenção e higienização para proteger contra bactérias e fungos na quadra de areia
e pintura e revitalização periódica nas quadras de
peteca e futevôlei.
“Estamos sempre em busca de mais conforto para
os associados desfrutarem um clube realmente bonito de se ver e gostoso de curtir”, salienta Romero
de Queiroz. Entre as melhorias, ele cita a revitalização da portaria social, de acordo com o projeto
original do arquiteto Oscar Niemeyer; a revitalização total do piso da área externa e dos cobogós
(elementos vazados) do muro ao lado da portaria,
que foram pintados, e a aquisição de uma centena
de guarda-sóis, como medida apropriada para resguardar as pessoas dos nocivos raios solares.

Para recompor as áreas arborizadas, foi feito o
plantio de mudas de oitis, espécie típica da vegetação brasileira. E o bem-estar dos associados continua sendo prioridade para a atual gestão, sempre atenta, entre outros cuidados, à substituição
semestral dos filtros dos bebedouros, dedetizações
periódicas, limpeza frequente de ar- condicionado, rigoroso processo de higienização de banheiros, vestiários e saunas, cuidados com a água das
piscinas, tidas como as mais bem cuidadas de BH.
Também o público infantil recebe acolhimento
cuidadoso, com a promoção de atividades diversas e
manutenção de espaços apropriado, como o parque
infantil, que recebe elogios da garotada e dos pais.
Segundo José Carlos P. Araújo, no quesito interação com a sociedade e com outros clubes, o
Iate -BH dá show. É membro da Fenaclubes, participando de agendas diversas. Também se filiou à
Federação Mineira de Tênis e sedia alguns eventos
oficiais da entidade, garantindo ainda mais oportunidades aos tenistas.
Quanto à segurança, o Iate adota várias iniciativas junto à Polícia Militar, Guarda Municipal
e lideranças da região, buscando alternativas que
garantam a segurança dos sócios e cidadãos que
circulam no entorno do Clube.

Fotos: Arcevo Iate
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Peteca no ar e competitividade em quadra
As quadras do Iate receberam, nos dias 29 e
30 de junho, mais um Torneio Interno de Peteca. A disputa foi eletrizante e contou com mais
de 20 participantes, nas categorias “Ouro” e
“Prata”. As finais agitaram jogadores de vários
níveis e torcedores.

A realização dos torneios é uma oportunidade
de os nossos atletas testarem suas habilidades e
de se aprimorarem cada vez mais. E como não
pode faltar comemoração, a confraternização,
realizada no encerramento da competição no
Quiosque da Lu foi só alegria!

Conheça os campeões
Dimmy e Rafael

campeões Ouro

Warley e Pudim

vice-campeões Ouro

Rogerinho e Fernando

3ºs colocados Ouro

Cleuber e Flávio

campeões Prata

Wellington e João Domingos

vice-campeões Prata

Serjão e Atanásio

3ºs colocados Prata

Dimmy e Rafael: campeões da categoria Ouro

Cleuber e Flávio: campeões da categoria Prata

Warley e Pudim: vice- campeões da categoria Ouro

Wellington e João Domingos: vice- campeões da categoria Prata

Rogerinho e Fernando: 3ºs colocados na categoria Ouro

Serjão e Atanásio: t3°s colocados na categoria Prata

Torneio de Futevôlei aponta campeões
Com a participação de atletas, familiares e animada
torcida, foi realizado no dia 8 de agosto um agitado Torneio Interno de Futevôlei. Lances elásticos, equilíbrio e
chutes certeiros fizeram parte da receita da disputa acirrada, mas com clima de brincadeira entre os esportistas.

Campeões: Alejandro e PC

O torneio contou com a participação de seis duplas, que garantiram velocidade e dinamismo às jogadas, um espetáculo de lances bonitos para os olhos
dos espectadores.
Sagraram-se campeões Alejandro e PC (1º lugar),

Vice-campões: Carioca e Vitim

Carioca e Vitim (2º lugar) e Thiaguinho e Marco
(3º lugar).
A competição contou com o patrocínio da Academia
da Carne, que mais uma vez colaborou para a realização
de uma competição espetacular.

3ºs colocados: Thiaguinho e Marco

Nossos tenistas se garantem
no Pampulha Open
O Iate-BH recebeu, no dia 29 de julho, os atletas da AABB para
a disputa de uma etapa do Interclubes Pampulha Open, e venceu o
confronto, ficando bem perto dos líderes.
O torneio, além de evidenciar a importância do tênis e da prática
esportiva para a promoção da saúde, projeta o clima de companheirismo e respeito entre os atletas e torcidas.
Parabéns a todos os atletas! O próximo jogo do Interclubes está
marcado para o dia 21 de setembro, contra o Jaraguá.

Fotos: Arcevo Iate
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Tenistas fazem bonito no torneio interno
As quadras de saibro do Iate foram palco do disputado Torneio Interno de Simples, realizado no dias
13 de agosto a 1º de setembro. Divididos nas categorias A, B, C e D, mais de 50 participantes esbanjaram
técnica, disciplina tática e velocidade em uma competição em que não faltou disposição de cada um em
dar o melhor de si, garantindo um lindo espetáculo
no esporte mais tradicional de nosso Clube.
Tudo acabou em festa, com a comemoração realizada no domingo dia 1º de setembro, no espaço gourmet, com um delicioso churrasco.
Categoria A

A premiação foi entregue aos vencedores pelo
presidente, José Carlos Paranhos de Araújo; pelo
vice-presidente Financeiro, Romero Rangel de
Queiroz; pelo vice-presidente de Esportes, Ney
Pereira Leal, e pelo diretor de Tênis, Leonardo
Luís de Oliveira Pereira. Essa turma, que acompanhou as disputas e vibrou a cada movimento
das raquetes, representa o apoio da diretoria ao
esporte e é fundamental para reforçar o conceito
de um clube referência nessa área. Parabéns aos
nossos tenistas!
Categoria B

Confira a classificação
Categoria A

Categoria B

Categoria C

Categoria Feminina

Categoria C

1º lugar: Nilson
2º lugar: Eduardo
1º lugar: Maurício
2º lugar: Rogério
1º lugar: Vacil
2º lugar: Décimo
1º lugar: Ana
2º lugar: Bernadete
Categoria Feminina

Premiação entregue aos campeões pelo presidente do Iate-BH, José Carlos P. de Araújo, e pelos vice-presidentes
Romero Rangel de Queiroz e Ney Pereira Leal, e pelo diretor de Tênis, Leonardo

Colônia de férias

Tranquilidade para os pais, diversão
garantida para a garotada
Mais uma edição de sucesso da nossa Colônia de Férias! No período de 22 a 26 de
julho, as crianças, com idade entre 3 e 14
anos, participaram de atividades diversas
programadas pelo grupo Fabrika de Eventos. Foram momentos de muita fantasia,
brincadeiras e interação entre os pequenos,
estimulando a criatividade e sociabilidade.
Entre as atividades, contação de histórias,

exploração de espaços, momentos musicais,
atividades manuais, pintura e aprendizado
sobre a natureza, com acampamento no dia
25 de julho. A atividade é oferecida para
sócios e não sócios, com o objetivo de possibilitar momentos de lazer e de entretenimento, buscando estreitar os laços de amizade entre os participantes. Nas próximas
férias tem mais!

Nosso Clube fica
ainda mais lindo
pelo olhar dos
internautas!
As fotos publicadas em nossas redes sociais
mostram a beleza, a sofisticação e a diversidade e
do nosso Iate. Confira os cenários maravilhosos
pelo olhar dos nossos sócios.
Um entardecer maravilhoso clicado pelo
Wener Gomes (@wenergomes)

Panorâmica sensacional do Nathan Wilian
(@nathanwillian)

A Beatriz Caetano (@beatrizcaetano)
arrasou fotografando nossa piscina
emoldurada pelas palmeiras

Fotos: Denilson Soares
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Aproveitar o fim de semana em família é bom demais! Aqui no Iate tem opção para todo mundo, mas o Danilo Schaper (1 ano e 10 meses), ao lado da mamãe Camila Schaper, professora de educação física, e do papai,
Felipe Schaper, advogado, gosta mesmo é de curtir um espaço que é só dele e dos amiguinhos: o parquinho.

A Fávila Junqueira Etelvina, empresária, gosta de curtir o sol
mais protegida pela sombra convidativa de um guarda-sol.
O lugar privilegiado garante a ela uma linda vista do Clube,
com a lagoa ao fundo, a receita perfeita para relaxar!

O Walter Pontes, autônomo, e a Isabella Murad preferem aproveitar os momentos de lazer cuidando da saúde e ainda praticando esporte. Raquetes na mão e
tudo pronto para essa dupla que arrasa!

O calor chegou! E o João Douglas Silva, servidor público, fica sempre de bem com a vida quando cuida da sua
hidratação. Água de coco é uma boa pedida para os dias
ensolarados, não é?

As temperaturas voltaram a aumentar e não há nada que
combine mais com um dia ensolarado do que curtir o Clube. Olha a Viviane Massolio, empresária, aproveitando nossas piscinas de águas límpidas e cristalinas.

Da família italiana para a família Iate
Fazer parte de uma família de origem italiana é gostar muito de casa cheia, conversas calorosas e mesa posta com comidas deliciosas. E é
exatamente esse clima que o Mário Grosso encontrou aqui no Iate. Cruzeirense de coração,
ele foi presidente e é membro nato do Conselho
do Cruzeiro. Do alto da experiência dos seus
80 anos, esbanja disposição e alegria. Embora
seja associado há apenas dois anos, ele já conhecia o Iate pelos eventos, participando sempre das feiras de calçados realizadas no Clube.
Ele atua na condução da fábrica de calçados
San Marino.
“O Iate é um clube gostoso, tradicional, família. Eu frequentava outro clube e, quando ele
fechou, não pensei duas vezes antes de vir para

cá. Trouxe uma boa parte dos meus amigos de
lá. Meu fim de semana perfeito é quando estou
aqui e jogo peteca com meus amigos. Outra
atividade que adoro é caminhar na piscina, me
relaxa e deixa a minha saúde e bem-estar em
dia”, conta.
Mário tem planos de trazer o calor do seu
estilo de vida italiano para o Iate-BH: “Quero
me juntar com outros amigos e organizar uma
“tarde churrasco” e outra de “macarrão italiano”, para aproximar ainda mais essa família e
elevar o astral, que já é muito bom. Boa comida, para celebrar essa vista maravilhosa da Lagoa da Pampulha, desfrutando esse clima gostoso de amizade da turma que recebeu a mim e
aos meus de braços abertos”.
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Como chegar à 3ª idade
com saúde e boa
qualidade de vida

OUTRAS DICAS

Para chegar à maturidade com plenitude e vivenciá-la com ânimo,
disposição e saúde, uma das orientações mais importantes é a prática
de atividades físicas, após avaliação médica. As práticas devem ser
regulares, pois trarão benefícios como autonomia, bem-estar, estímulo ao metabolismo, combate ao processo inflamatório, melhora
das capacidades funcionais, redução de doenças, entre outros.
Alongamentos, dança, aeróbicas de baixo impacto, musculação
especializada, pilates, yoga, caminhadas, atividades lúdicas e ginásticas gerais são algumas das atividades recomendadas para idosos.
Elas devem ser acompanhadas de uma boa alimentação e consumo
de muita água.
Outra dica importante é o cuidado com a alimentação. O ideal
é basear a dieta em frutas, legumes, verduras e evitar ao máximo os
alimentos processados e industrializados. Fique atento à quantidade
de açúcar, frituras e comidas rápidas, que devem ser evitadas ou consumidas em quantidades mínimas. As mulheres, em especial, têm de
se prevenir contra a osteoporose, ingerindo leite ou outros alimentos
que sejam fonte de cálcio.

A boa saúde, tanto física, quanto mental, é fundamental para viver bem, então cuide da sua saúde, do
seu bem estar, das suas emoções. Garanta que sua
mente e corpo estejam em equilíbrio.
Exercite o seu cérebro. A leitura promove reflexão
e estimula o raciocínio, além de evitar a perda de
memória. Os jogos de videogames e de raciocínio
também ajudam.
Dormir pouco ao longo da vida pode trazer consequências no futuro, como aceleração do processo
cognitivo, perda de memória e concentração. O ideal é
descansar, no mínimo, oito horas por noite.
Beba muita água! A água mantém o corpo hidratado e transporta oxigênio, nutrientes, e outros compo-

nentes das células, além de auxiliar na eliminação de
toxinas do corpo.
Não fume e evite bebidas alcoólicas em excesso. O
uso do cigarro e o exagero no uso de bebidas alcoólicas podem causar danos severos à saúde, entre eles
doenças cardíacas, pulmonares e cardiovasculares.
Promova sua vida social. Investir em uma vida social ativa e prazerosa é uma ótima forma de manter a
saúde em dia. A satisfação e alegria de viver contribuem para uma vida mais saudável e dá mais disposição. Algumas atividades que auxiliam no convívio social são: frequentar o Clube com familiares e amigos;
participar de viagens em grupo; fazer esportes ou atividades coletivas, como corridas e caminhadas para
se exercitar e socializar ao mesmo tempo; matricular-

-se em aulas de dança, de artesanato ou atividades
que você curta; passar mais tempo na companhia de
familiares e amigos e investir nas atividades que lhe
dão prazer e alegria.
Cultive novos hábitos, nunca se acomode. Vença a
correria do dia a dia e a falta de tempo, que causam estresse e doenças psicológicas, e cultive novas habilidades, novos amigos, conheça novos lugares. Desbrave
o mundo e mantenha-se ativo!
Por fim, cuide da sua vida financeira, pois as finanças saudáveis proporcionarão uma terceira idade tranquila, com realização de sonhos, que talvez você não
tenha tido tempo de concretizar durante o período em
que esteve envolvido com o trabalho.

Desapega, desapega!
Viver melhor com menos
Estamos vivendo uma época de consumo
desenfreado, que não nos traz prazer e entulha nossas casas e nossas vidas. Por causa disso, vivemos estressados e sobrecarregados, com
sensação de falta de tempo e de espaço físico e
mental. O que fazer então?
Uma saída para o problema é desapegar daquilo que não importa mais e adotar um estilo
de vida em que se tenha apenas o necessário, o
essencial. Abrir mão de uma vida sobrecarregada e viver com menos cria um novo propósito de
vida e, consequentemente, a organização mental
também se torna mais fácil, pois conseguimos
definir com mais facilidade nossas prioridades e
o que nos dá prazer.
Ao deixarmos ir aquilo que já não acrescenta
mais em nossas vidas, seja uma roupa antiga,
um móvel envelhecido ou até sentimentos, estamos abrindo espaço para que novas coisas e
momentos surjam.
O conceito de desapegar não quer dizer que

você não possa mais adquirir bens materiais. Viver com desapego é questionar os excessos que a
sociedade de consumo nos prega e que normalmente adotamos como padrão de vida. Que tal
desapegar daquela roupa que você já não usa há
tempos e ainda ajudar alguém com uma doação?
Desapegar traz ganho de tempo e espaço, para
se aproveitar o que realmente importa.
Desapegar é eliminar da sua vida aquilo que
já não dá alegria, que não tem mais serventia e
valor. Viver com menos é eliminar o que causa
estresse, o não tem mais função ou ocupa um
espaço que poderia ser mais bem utilizado e
transformado em seu cantinho da meditação ou
de música, por exemplo. Desapegar é eliminar
o que já não tem mais propósito na sua vida. E
o desapego não precisa ser apenas material, ele
pode ser praticado também com atividades, sentimentos e hábitos que não fazem bem. O que
está sobrando, deixe ir embora e viva uma vida
mais fluida, mais leve.
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No futuro, as máquinas serão mais
inteligentes que os humanos?
“Elas já superam nossa capacidade e inteligência em muitas áreas. E é necessário
desenvolver máquinas cada vez mais inteligentes, que possam diminuir o trabalho
pesado. Apesar dos investimentos e qualificação de mão de obra, as máquinas já
conseguem substituir as pessoas em várias atividades. Um exemplo claro de como
elas podem se sobrepor ao humano é a dependência que temos hoje de aparelhos
que nos mantenham conectados.”
Marcelo Dantas, engenheiro, e o filho João Pedro Simões (10 meses)

“As máquinas podem ser melhoradas e adaptadas para se tornarem
cada vez mais eficientes e atender melhor nossas necessidades, mas
não acredito que serão mais inteligente que os humanos. Somos superiores, seres dotados de inteligência por natureza, e máquinas dependem da nossa inteligência até para sua modernização, para não
se tornarem obsoletas.”
Patricia Amormino, contadora, com o filho Gustavo (10 anos)
e a sobrinha Leticia (6 anos)

“Eu acredito que as máquinas,
especialmente as dotadas de inteligência artificial, são imprescindíveis no nosso dia a dia, mas, para
que elas existam, é preciso que seja
utilizada a inteligência humana,
que tem total controle sobre elas.”
Fabiana Durães, empresária

“Eu não acho que as máquinas
possuem capacidade de superar a
inteligência humana, pois toda a
programação e desenvolvimento
delas dependem da atuação do
homem. Nossa inteligência sempre
será superior.”
Waldinéia Junqueira, securitária

Parceria com a Vallence Turismo
garante descontos aos associados
O Iate firmou parceria com a Vallence Turismo e
quem ganha é o nosso sócio! Agora todos – titulares e/ou dependentes – podem contar com assessoria
personalizada em roteiros e pacotes nacionais e internacionais e desfrutar produtos e serviços de turismo,
tais como pacotes de viagem, passagens aéreas, hospedagens em hotéis e resorts, cruzeiros marítimos, locação de veículos, seguros de viagem e vários outros
serviços prestados pela agência.
Ao adquirir serviços turísticos da Vallence Turismo, o associado terá direito aos descontos na taxa de
condomínio, conforme serviço contratado (passagem
aérea – 2%, hotelaria – 4%, locação de veículo – 4%,

cruzeiro marítimo – 4%, seguro viagem – 5%, pacote viagem – 5%). Para ter acesso ao benefício, basta
apresentar à agência comprovante de associado ao
Iate-BH.
Os sócios Thiago de Magalhães e Bruna Bittermann, diretores-proprietários da Vallence Turismo,
estão atendendo aos associados no Iate-BH nos finais
de semana. Que tal planejar aquela viagem que você
tanto sonha?
Para mais informações entre em contato com a
Vallence Turismo. Telefones: (31) 2520-5200 ou
(31)2520-6666; e-mail: contato@vallenceturismo.com.br,
site: www.valenceturismo.com.br, instagram: @vallence.turismo.

“Só saberemos com o tempo, mas, infelizmente, as máquinas serão mais importantes
que os humanos. Nós já percebemos uma
supervalorização do mecânico, inclusive,
com a substituição de humanos em salas de
cirurgia, por exemplo. A parte que eu acho
mais preocupante é a perda de postos de trabalho, que piora ainda mais o desemprego.”
Maria Aparecida Braga, empresária

