Revitalização da
sauna masculina
Em breve, mais moderna,
muito mais confortável
A empresa M&M Serviços de
Construção Civil Ltda foi a escolhida
para a execução das obras de revitalização e ampliação da sauna masculina. O processo licitatório, por meio
de carta-convite, teve a participação
de quatro empresas e foi conduzido
pela administração do Iate, representada pelos vice-presidentes Romero
Rangel de Queiroz e José Carlos Paranhos de Araújo e o superintendente, Alfredo Lomasso Neto.
A entrega da sauna totalmente
revitalizada aos associados deve
ocorrer em um prazo de 60 dias. Segundo o presidente, Luciano Mori,
essa obra é considerada um marco
do trabalho da atual gestão, que não
mediu esforços para realizar o grande e moderno projeto arquitetônico,
sonho dos associados do Iate.

VEM AÍ

Mais informações na página 7

mar/abr 2015

Tudo em ordem
pra você!

Conheça o trabalho da equipe
de Manutenção
Página 7

Atletas em ação
Show no tênis, na
natação e no futebol

Páginas 4 e 5

Bandeirolas e balões vão colorir o
Clube e transformar
a noite do dia 11 de julho na festança de São João
mais badalada da cidade. Barracas típicas, quadrilha caipira, comes e bebes deliciosos, brinquedos
para a garotada e um animado arrasta-pés para
você curtir com toda a família.

Dia das Mães
O Iate já iniciou os preparativos
para celebrar o Dia das
Mães, uma das datas
mais importantes
do ano, no dia
17 de maio, com
uma homenagem
às nossas associadas. Fiquem ligadas!
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Taxa de condomínio
Reajuste garante bem-estar aos associados
Para fazer jus às despesas com o pagamento de
empregados e manutenção, o Iate teve de reajustar
a taxa de condomínio. No cálculo, também foram
levados em conta o reajuste dos preços de bens de
serviço, como energia elétrica e água, que sofreram
forte elevação nos últimos meses, ocasionada pela
escassez de chuvas. Aprovado pelos órgãos de ad-

ministração do Clube, as taxas de manutenção foram reajustadas a partir de 10 de abril, com os seguintes valores: Familiar: R$ 294,00; Individual:
R$ 169,00 e Universitário: R$ 105,00. Contamos
com a compreensão de todos, pois o recolhimento da taxa de condomínio é que permite ao Iate
manter o pleno funcionamento de suas atividades.

“Pergutaram-me, se minha inspiração para escrever tinha algo
correlacionado à religião.
Respondi que sim!
Minha religião é a alegria e a força de vontade de continuar a
seguir em frente.
Nós, seres humanos, temos uma capacidade ímpar de mudar
nosso destino, uma pena ficar preso nos dogmas e no materialismo”.
(Paulo Ursaia)

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

Energia

Economize
para não faltar
Todos nós podemos ajudar a combater o
desperdício de energia. Além de contribuir
com o meio ambiente, ampliando o tempo
de vida dos recursos não-renováveis, podemos afastar o fantasma do desabastecimento e sentir a diferença no nosso bolso.
Adote, em seu dia, bons hábitos para gerir com eficácia seu gasto de energia. Evite
usar aparelhos elétricos no horário de pico,
que vai das 18h às 21h. Não deixe equipamentos em stand-by (modo de espera);
desligue aparelhos da tomada quando não
usados; apague as lâmpadas, quando sair
de casa; utilize ao máximo a luz do sol, deixando os ambientes abertos, e evite o uso
de benjamins.

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

Piscina
semiolímpica

Respeite horários de
limpeza e tratamento
Lembramos que a piscina semiolímpica (aquecida) é interditada para limpeza e tratamento
da água todas as segundas-feiras, o dia inteiro,
e também às sextas-feiras, das 7 às 9 horas. Depois de finalizado o processo, a piscina fica em
excelentes condições de higiene para receber os
associados. Pedimos a compreensão e o respeito
de todos para não usar a piscina nesses períodos,
pois representa perigo para a saúde, por causa dos
produtos químicos usados na ação de limpeza e
tratamento da água.
Fotos: Pedro Nicoli

Dirijo-me, principalmente, aos novos sócios que estão chegando. Completamos três anos de mandato e agora só nos restam mais um ano. Conseguimos, com muita luta, mudar muita
coisa no Iate: equilibramos nossas receitas, proporcionando finalmente um fluxo de caixa e, praticamente, todas as dívidas
antigas foram eliminadas. Com planejamento e qualidade, executamos pequenas, médias e grandes obras. Aumentamos de
forma significativa o número de associados. Construímos um
novo estacionamento, gratuito e seguro, para abrigar os veículos
dos associados.
Mesmo com todas as dificuldades que o país enfrenta, não
poderia frustrar os frequentadores da sauna masculina. A reivindicação de longos anos agora se tornará realidade. Um grande projeto arquitetônico já está em execução: moderno, mais
espaçoso, com sala de relaxamento e massagem.
Com a desistência da cidade de Parati, agora o complexo da
Pampulha (do qual o Iate faz parte) é o único candidato no
Brasil a Patrimônio Cultural da Humanidade, pela Unesco.
Poderia dizer “missão cumprida”. Não!!! Ela só termina no
dia 28 de fevereiro de 2016. Nossa diretoria não pode parar.
Além das obras rotineiras de manutenção, ainda temos outras
emergenciais: um novo parquinho para a criançada, o projeto do Corpo de Bombeiros, que foi aprovado juntamente com
órgãos de tombamento e Ministério Público, e reparação de
trechos da orla em volta do Iate que apresentam desmoronamento. Vamos trabalhar até o último dia de nossa gestão. Será
de responsabilidade da nova diretoria que virá dar continuidade
ao trabalho, para que o Iate continue a ser uns dos melhores
clubes de Belo Horizonte.
Recebemos algumas críticas negativas sobre a escola de samba que esteve recentemente no Iate. Concordo com elas. Se eu
estivesse no Clube naquele dia, certamente, agradeceria e encerraria a apresentação, pois os integrantes que vieram não condizem com a realidade da grandeza dessa escola.
Mais uma vez, peço aos associados que respeitem o horário
de funcionamento do Iate. Nossos empregados são pais de família, que também merecem descansar, com seus familiares.
Sócios que insistem em ficar após o horário de fechamento serão convidados a sair. A segurança dos associados é prioritária
para nós e, nesse horário, não temos enfermeiros ou salva-vidas
no Clube.
Tenho um profundo respeito por todos os associados e nunca
deixei de atendê-los quando me procuram. Mas também exijo
respeito quando alguma queixa é feita. Sem agressividade ou
ofensa, poderemos tentar resolver o problema. Afinal, você está
aqui para relaxar e não para trazer problemas de casa para nosso
Clube.

Fotos: Pedro Nicoli

Ainda muito gás e
trabalho pela frente

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
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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

Fotos: Pedro Nicoli
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Tatiana Vilaça recebe a homenagem do Iate

Rosas para coroar o mês delas!
Foi em clima de festa que o Iate celebrou, no
dia 15 de março, o dia e o mês consagrados às
mulheres. A homenagem teve início na entrada
de acesso ao Clube. Assim que chegavam, as associadas eram recebidas com rosas e cartões, que
exaltavam sua delicadeza e sua força na sociedade. Na opinião do presidente, Luciano Mori,
“uma merecida homenagem para as associadas
que tornam todos os nossos dias e as dependências do Clube ainda mais especiais”.
As associadas presentes curtiram a ação e fizeram questão de destacar a importância desses
momentos no Iate. A representante comercial Tatiana Vilaça elogiou o gesto delicado e atencioso:

“O Dia da Mulher só pontua a data, mas todos os
dias devem ser comemorados como nossos, principalmente no cenário atual, em que há ainda
muita desigualdade entre os gêneros”.
A analista de sistemas Diana Fernandes Sampaio também avaliou a ação como muito positiva: “Adorei a iniciativa, pois não são todos os
lugares que têm esse carinho e atenção com as
mulheres”. Acrescentou que é válida a homenagem, uma vez que ressalta o valor da mulher na
sociedade. “Aqui, no Iate, percebemos a valorização da mulher nos mínimos detalhes, principamente, no respeito e carinho no tratamento que
recebemos”, finalizou”.

Diana Fernandes Sampaio: “Adorei a iniciativa”

Prevenção e combate a incêndio: projeto avança
Em breve, com a contratação de empresa especializada, cuja negociação está em fase final, o Iate vai
dar a largada para o desenvolvimento do Projeto de
Prevenção e Combate Contra Incêndio e Pânico PPCIP. As obras terão início no Salão Portinari, com
o objetivo de tornar o sistema mais seguro. O projeto
está aprovado pelo Corpo de Bombeiro Militar, após
discussão e deliberação dos órgãos de tombamento
(IPHAN, IEPHA e FMC-PBH).
Por causa do alto custo do projeto, aproximadamente R$ 500 mil, a implantação será gradativa.
Após a revitalização do sistema no Salão Portinari,
as obras prosseguem pelo bar/restaurante e salas da
administração. Todo o projeto é de extrema importância e vai trazer mais segurança física para os associados e também segurança patrimonial, uma vez
que o Clube faz parte do Conjunto Arquitetônico
da Pampulha e é candidato ao título de Patrimônio
Cultural da Humanidade.
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Campeonato Alemão de Futebol Society
Gols, muitos gols levam a torcida ao delírio
Um balanço impressionante de mais de 218 gols
marcados, com uma média de mais de 11 gols por
partida, foi o registro espetacular do Campeonato
Alemão de Futebol Society, realizado no 2º semestre de 2014. Foi batido o recorde de gols em
uma mesma edição do torneio.
Com o tema de país campeão da Copa do Mundo, o evento contou com a participação de seis
equipes, que receberam nomes tradicionais do
futebol alemão: Bayern Leverkusen, Schalke 04,
FINAIS
DOMINGO - 23 DE NOVEMBRO DE 2014
ÁRBITRO: José Fausto Pereira
HERTHA BERLINER 4
(Perdedor do jogo 16)

SCHALKE
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Equipe
SCHALKE 04

PREMIAÇÕES INDIVIDUAIS
Nome do atleta
Motivo
João Vitor S. Pires de Morais
ARTILHERIO (26 gols)

SCHALKE 04

Marcelo Tavernard M. de Carvalho

RESULTADO FINAL
SCHALKE 04

CAMPEÃO

BAYER DE MUNIQUE
VICE-CAMPEÃO
12 BAYERN LEVERKUSEN
(Perdedor do jogo 17)
BAYERN LEVERKUSEN 3º COLOCADO
2 BAYER DE MUNIQUE HERTHA BERLINER
4º COLOCADO
(Vencedor do jogo 17)

jogos, uma média de 3,7 gols por jogo, destaques
para seu bom cabeceio, presença de área e poder
de finalização.
Foram eleitos também o destaque/revelação, o
camisa 9, o habilidoso Júnio René, que marcou 9
gols na competição. O goleiro destaque foi o sócio camisa 1, Marcelo Tavernard M. de Carvalho
(Thecão), que se caracterizou por belas defesas,
segurança defensiva e tranquilidade para a equipe.
Confira os resultados:

MELHOR GOLEIRO

SCHALKE 04

Júnio René Toledo Fagundes

REVELAÇÃO

SCHALKE 04

João Vitor S. Pires de Morais

CRAQUE

Fotos: Acervo Iate

(Vencedor do jogo 16)

X

Hertha Berliner, Bayern de Munique, Wolfsburg
e Borussia Dortmund. Os 68 atletas competiram
em disputados lances, divididos em sete rodadas,
no período de 12 de outubro a 23 de novembro.
Os coordenadores das equipes elegeram os melhores do torneio, todos eles do Schalke 04. João
Vitor S. Pires de Morais, o camisa 7, foi eleito o
craque do campeonato, por sua ousadia, habilidade e poder de definição das jogadas ao gol.
Também foi eleito artilheiro, com 26 gols em 7

SCHALKE 04

BAYER DE MUNIQUE

BAYERN LEVERKUSEN

HERTHA BERLINER

WOLFSBURG

Confraternização de equipes: Borussia
e Bayer Leverkusen

Confraternização de equipes: Hertha Berliner e
Wolfsburg

FINAL - Schalke 04 e Bayer de Munique

Foto Oficial: Schalke 04 com troféu e
medalhas de Campeão Alemão 2014

Premiação Bayer de Munique: Vice-campeão

Premiação Bayern Leverkussen : 3º colocado

Premiação do Artilheiro,
João Vitor S. Pires de Morais

Premiação do Atleta Revelação,
Júnio René Toledo Fagundes

Premiação do Craque do Campeonato,
João Vitor S. Pires de Morais

Premiação do Melhor Goleiro,
Marcelo Tavernard M. de Carvalho

Premiação Shalke 04: Campeão

Shalke Campeão Alemão 2014

Troféu papelão para o capitão do time, Borussia
Dortmund, por ter levado 51 gols na competição

Premiação Campeonato Alemão IATE 2014

BORUSSIA DORTMUND

Fotos: Acervo Iate
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Belas jogadas no Torneio
de Tênis
O Iate promoveu entre os dias 29 de novembro e 31 de
janeiro mais um espetacular Torneio Interno de Duplas de
Tênis. A acirrada disputa contou com a participação de 52
atletas, divididos em 26 duplas, que jogaram em duas fases.
Os participantes foram divididos em quatro categorias,
de acordo com o nível técnico de jogo e idade dos atletas.
Várias gerações unidas em uma disputa de belas jogadas e
muita garra. Para se sagrar vencedor, foi necessária muita
disposição, concentração e afinidade com a dupla, e tudo

foi prestigiado de perto pelos atletas e pela plateia que
acompanhou as competições nas quadras de saibro.
O evento foi encerrado com uma confraternização, no
dia 31 de janeiro, na área gourmet do Iate, com agradecimento aos participantes e premiação dos atletas. O
agradecimento especial foi para a diretora de tênis, Adalgisa Lopes, que trabalhou com dedicação e respeito aos
atletas, durante a sua gestão, que se encerrou com a realização do torneio.

Agradecimento da diretora Adalgisa
Lopes, ao lado do pres. Luciano Mori

Campeões Classe C,
Keciler e Paulo Daniel

Campeões Classe Especial,
Rômulo Ribeiro e Gustavo Fronzi

Vice-campeão Categoria Especial,
Eidimar Silveira

Vice-campeão Categoria Especial,
Renato Bonome

Vice-campeões Classe C,
Lin e Vacil

Participantes fo Torneio de Duplas Tênis 2014/2015

Finalistas Classe A

Finalistas Classe B

Finalistas Classe C

Equipe de natação do Iate
brilha em competição na
Lagoa dos Ingleses

Fotos: Acervo Iate

O diretor de Natação do Iate, Eduardo Saliba,
participou da 1ª Prova de Travessia da Lagoa dos
Ingleses, juntamente com 30 representantes do
Clube, entre alunos e associados. Saliba trouxe
mais uma medalha para o Iate, mérito ao cumprimento de todo o percurso de 2.500 metros da
prova, competida em águas escuras e frias, completamente diferente das piscinas, onde treina.
“Apesar de trabalhar na aviação, o que influencia a minha vida e a dos meus filhos, que também
são atletas, é o esporte”, destaca Saliba. Na opinião

dele, é no esporte que entendemos o verdadeiro
sentido da dedicação e da superação: “Participar
de competições é uma escola, um aprendizado
contínuo. Por mais que você tenha perseverança
nos treinos, é na competição que você percebe o
que melhorar”, avalia o diretor.
Saliba ressalta ainda que, além do reconhecimento em forma de medalhas, as competições
trazem elevação da autoestima e um sentimento
de capacidade indescritível. “Acima dos troféus e
medalhas, nosso maior ganho é na saúde”!

Finalistas Classe Especial

Hidratar-se é
fundamental!

A importância de consumir
líquidos antes, durante e
após o exercício físico
A prática de atividades físicas é muito importante para manter uma ótima saúde. No entanto, é
preciso sempre tomar alguns cuidados para garantir um bom aproveitamento, entre eles, uma hidratação correta antes, durante e após cada atividade.
Durante a prática dos exercícios físicos, o nosso corpo sofre perdas significativas de líquidos e
minerais por meio do suor. Exatamente por isso,
é fundamental a ingestão constante de líquidos
para ter um bom rendimento físico e não prejudicar a saúde.
Portanto, para tornar as atividades físicas ainda mais prazerosas e saudáveis não se esqueça de
consumir bastante líquido em todas as etapas. Só
assim o seu corpo conseguirá repor o que foi perdido durante os exercícios.

Fotos: Pedro Nicoli
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Lara, 6 anos, e Maria Luiza, 10 anos, felizes da vida ao lado da mãe, a arquiteta Ana Carolina Campos,
fazem pose de modelo para o fotógrafo

Que tal um picolé, para espantar o calorão do domingo?
Essa é a sugestão do empresário Wesley Carvalho Kolasco e
seu filho Victor, 9 anos

Helen Luciana da Silva Lopes, assistente social, o marido Gregório Lopes Fonseca Neto, empresário, com o filho Gabriel, 4
anos. Gregório, que participa das competições de futebol do Clube, já foi campeão na categoria

Ana Carolina Carvalho Beltrão, jornalista, e o marido Bruno Beleza Beltrão, administrador, aproveitam
o domingo para curtir o filho Fernando, de 3 anos, que se diverte nos brinquedos do parquinho

Jéssica Leandro Tacchi, estudante de odontologia

Nada melhor que um bom bate-papo entre mãe e
filhão! É assim, em clima familiar, que Erika Maria
Tiote Tibúrcio e o filho Felipe, estudante, aproveitam
o fim de semana no Iate

Domingo, para JÉSSICA LEANDRO TACCHI, estudante de odontologia, significa sempre algo mais que descanso. Frequentadora assídua do
Clube, há cerca de cinco anos, o dia de Jéssica também representa contato com a natureza. Adepta dos esportes, ela pratica corrida na Lagoa da
Pampulha, antes de vir para o Iate. Logo que chega ao Clube, reúne-se
com a turma do jogo de buraco e disputa algumas rodadas. Tudo entre
amigos, momentos permeados de muita conversa boa e risadas.
“Adoro vir ao Clube nos finais de semana e sempre participo dos eventos realizados, como festa julina e réveillon”, conta Jéssica, com animação. “Sinto-me bem aqui, gosto do carisma das pessoas, da tranquilidade
para ler, além da paisagem maravilhosa e acolhedora. É um paraíso”,
acrescenta.
Para Jéssica, o Clube investe de forma satisfatória em infraestrutura.
Ela destaca a reforma dos banheiros femininos, com a instalação de espelhos maiores e secadores de cabelo, além do fraldário e também a diversidade de atividades esportivas oferecidas pelo Clube. “O Iate é o lugar
onde consigo conciliar momentos animados e momentos calmos. Posso
aproveitar o som de uma de uma banda ou, se eu preferir, ficar debaixo
de uma árvore e relaxar. É fantástico”, conclui.
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SAUNA MASCULINA
Obras em execução
A empresa vencedora M&M Serviços de Construção Civil foi a que apresentou a melhor proposta
para atender aos critérios exigidos pelo Clube para
realização do projeto arquitetônico da sauna masculina, elaborado pelas arquitetas Carolina Cerezo
e Vanessa Cheng.
As obras foram iniciadas em 16 de março e devem
estar concluídas no prazo de 60 dias. Mas, na verdade,
a reforma iniciou-se o ano passado, com a substituição
dos equipamentos, que se encontravam em condições
precárias. Foram adquiridos dois geradores de vapor,
com capacidade para 40 m3 cada um, e sistema gerador de água quente, constituído de reservatório tér-

mico, em aço inox, e quatro geradores de água quente
automáticos. Também serão instaladas duchas circulares e ducha cascata, que proporcionam maior sensação de bem-estar aos usuários.
Agora, a sauna vai ganhar novo piso e revestimento
de paredes e acréscimo de 50 metros quadrados em
sua área, para abrigar sala de relax, massagem, sanitários, área de lavatórios e depósito. Isso significa que
os usuários vão desfrutar de uma sauna muito mais
moderna, confortável e higiênica.
Pedimos aos associados paciência e compreensão
com os transtornos que a obra trará aos usuários.
Os resultados compensarão.

Imagens em 3D

Eles deixam tudo em ordem para você!
Conheça a turma da Manutenção
Logo que alguém chega ao Clube não deixa de notar como o Iate é bem tratado. Piscinas limpas e cristalinas, mobiliário bem conservado, grama aparada,
banheiros higienizados, quadras bem cuidadas, parquinho seguro. Tudo, mas tudo mesmo em perfeita
ordem e funcionamento.
Fácil? Que o diga a turma da manutenção, responsável pelo bom andamento da parte física do Clube, para
que todos os associados possam desfrutar com tranquilidade e segurança o que o Iate oferece. A equipe é composta por nove profissionais: três eletricistas, um oficial
de serviço, um pintor, um jardineiro, dois piscineiros
e um encarregado de quadra de tênis, que trabalham
diariamente com dedicação e responsabilidade. Os as-

sociados agradecem, frequentando com prazer um dos
clubes mais bonitos e bem cuidados da capital.
A experiência de Fernando Cassimiro de Souza, há
seis anos no Clube, é um grande diferencial na equipe.
O oficial de serviços executa serviços hidráulicos, de
pintura, carpintaria e acabamento. “Me sinto feliz aqui.
O ambiente é de satisfação, alegria e companheirismo,
e essa felicidade nos impulsiona a desenvolver nosso trabalho de forma cada vez melhor”, avalia Fernando.
Ele destaca também que a união da equipe contribui
muito para o crescimento profissional de todos. Mas
descobrimos que entre um serviço de manutenção e outro, levado com seriedade, o Fernando também é descontraído, e quem confirma isso é o Nelson, apelidado

por ele de “perninha”. O apelido pegou de imediato,
quando ele destroncou o pé. Mas Fernando, além de
apelidar o amigo, fez uma boa ação, improvisando uma
muleta, para que Nelson se locomovesse melhor.
O eletricista Carlos de Jesus Bento é um dos responsáveis pelos serviços de manutenção do sistema elétrico
do Clube, tendo colaborado na otimização do sistema
de energia. Ele faz manutenção corretiva, preventiva e
preditiva. “Abandonei o ambiente industrial, para trabalhar no Iate. Meu maior ganho aqui o ambiente de
trabalho e também o suporte que recebo da diretoria. É
um fator motivador ter a confiança do Iate na execução
do meu trabalho. Além disso, a diretoria nos incentiva
a estudar e crescer cada vez mais”, destaca.

Fotos: Acervo Iate

Carlos de Jesus Bento, eletricista

Fernando Cassimiro de Souza, oficial de serviços
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Fotos: Pedro Nicoli

Com o que você não perde tempo?

“Não vale perder tempo com
indisposição e discussão sobre
política e corrupção”.
Paulo Daniel Silva Melo (advogado)

“Com TV. Fico indignado com
tanta manipulação e distorção
das informações”.
João Santos (servidor público)

“Com futilidades, que não acrescentam
aprendizado nem me fazem um ser
humano melhor”.
Hudson Benfica (administrador de empresas)

“Com política, levando em conta o
cenário atual. Nem com ciúmes, pois,
quando se encontra a pessoa certa, não
é necessário perder tempo com isso”.
Sidnei Augusto de Lima (comerciante),
acompanhado da mãe, Maria do Carmo Lima

Com o que você investe seu tempo?

“No trabalho, mas, sempre que
posso, dedico o tempo livre a
momentos de tranquilidade e
sossego ao lado da família”.
Sérgio Ferreira (administrador)

“Estudo e esporte. Medicina exige
grande investimento de tempo, mas,
quando estou livre, dedico ao esporte,
que me ajuda a relaxar”.
Henrique Bastos de Castro Soares (estudante)

“É fundamental investir em coisas que nos fazem bem. O que
me trazem mais satisfação são a prática de esportes e a leitura”.
Deborah Ferreira (advogada)

“A maior parte, em lazer, no Iate, mas também gosto de cinema e de
shoppings. Também gosto de passear no parque com a minha filha Laura
Guedes Lima (4 anos).
Rosely Guedes de Melo (administradora)

“Em lazer, conciliando com o esporte. Também invisto meu tempo na minha
família e no meu trabalho, mas acho que o lazer contribui para que tudo se
torne mais agradável. Se tivesse mais tempo livre, investiria em viagens”.
Adriano Machado Simões (publicitário)

