FOGOS, BRILHOS, SONS E ALEGRIA TOTAL
Garanta logo o seu lugar na festa mais badalada do ano

Além da mais linda vista da virada, o réveillon do Iate, o maior e mais animado
de Minas, conta com a participação de três grandes nomes da música nacional. Os amantes do sertanejo universitário poderão curtir Zé Neto e Cristiano,
dupla referência no estilo. Para quem gosta de pagode e axé, a atração fica
por conta de Léo Santana. E, para os que gostam de música não importa o
ritmo, o renomado DJ Dennis promete sacudir as pistas.
Além da alta qualidade musical, o público poderá conferir a mais tradicional
queima de fogos de Belo Horizonte, em uma festa espetacular, com muita
gente bonita e descolada.
Onde adquirir seu ingresso: Associados podem adquirir as mesas na secretaria
do Clube, com pagamento parcelado no cheque ou cartão de crédito.
Para os não sócios, os ingressos estão disponíveis nos seguintes locais: Nenety
Eventos – Shopping 5ª Avenida; pelo site Blue Ticket (www.blueticket.com.br),
Central dos Eventos e Buy Ticket (Shopping Cidade). Mais informação pelos
telefones (31) 3281-2737 / (31) 3490-8400 e pelos sites www.iatebh.com.br, e
www.joaowellington.com.br. Os ingressos são limitados, garanta logo o seu lugar!
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Dia das Crianças,
dia de brincar

De mãos dadas, vamos levar
alegria e otimismo para o
ano que se inicia.

Brinquedos variados, recreação, oficinas, guloseimas e
só alegria. O Clube se transformou em grande parque
de diversão para comemorar o dia dos “baixinhos” da
família iatista.
Página 7

Que você tenha um
Natal maravilhoso e
um 2017 genial.
Boas festas!

Óculos de sol:
estilo ou proteção?
Precisamos ficar atentos aos nossos
olhos, particularmente nos dias ensolarados. E aí entram os óculos escuros.
Mas como escolher o ideal pra você?
Página 7

Esportes
Nossos atletas dão show também fora do Iate,
brilhando em competições externas
Página 4

Foto: Pedro Nicoli
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Ano de crise, tempo
de fortalecimento
Dizer que 2016 foi um ano pesado para todos
– empresas e pessoas –, é bater na mesma tecla. Enfrentando empecilhos de toda sorte, driblamos as
dificuldades, desafiando o cenário de uma economia ruim e que, a cada dia, parecia encolher mais.
Juntando forças, seguimos adiante.
Não foi em vão. Agora que estamos próximos de
2017 podemos contabilizar os ganhos e respirar um
pouco mais aliviados. No meio da turbulência de
2016, mesmo sem aumentar a taxa de condomínio,
conseguimos manter em alta o nosso Clube, garantindo conforto e tranquilidade aos associados.
Obras de revitalização foram executadas, com
destaque para as quadras esportivas e campo de
futebol society, instalação de guarda-corpo na orla,
mobiliário, troca de equipamentos sanitários em
banheiros, ampliação do sinal da internet, entre
outras ações, que garantiram o embelezamento do
clube e conforto para os associados. Conseguimos
manter o calendário social e esportivo, realizando
todos os eventos programados.
Também investimos em segurança, com a instalação de portaria on-line e dando sequência à
execução do Projeto de Prevenção e Combate a
Incêndio e Pânico (PPCIP). Aprovado pelo Corpo
de Bombeiros, o projeto está em sua fase final. A
pedido do Iate, também conseguimos a instalação
do Centro de Registro de Ocorrência Policial da
Policia Militar de Minas Gerais, para atendimento
de ocorrências na região. O posto foi instalado ao
lado da portaria principal do Clube.
Contabilizamos em 2016 uma grande conquista, que muito nos orgulha: o título Patrimônio
Cultural da Humanidade, outorgado pela Unesco ao Conjunto Moderno da Pampulha, do qual
fazemos parte. Ele representa a valorização e o reconhecimento de nosso patrimônio e história e de
nossa identidade.
Trabalhamos com coragem, determinação e
união. E também planejamento. Deflagramos
campanha para aumentar o quadro de associados.
Muitos se juntaram a nós. Também trouxemos ex-associados, que voltaram a fazer parte da família
iatista. Em um ano de crise, o Clube cresceu, ficou
mais robusto e mais forte. Portanto, contabilizamos vitórias importantes, que se consolidarão em
2017.
Agora é hora de festa, de confraternização. Feliz
Natal a todos os nossos associados! Que venha um
ano-novo cheio de bençãos e energias renovadas,
para que prossigamos em no nosso caminho com
passos leves, mas firmes. Boas festas!
José Carlos Paranhos de Araújo
Presidente

Réveillon: desculpe-nos o transtorno
Lamentamos que a montagem
da festa da virada do ano cause transtornos aos associados. É
inevitável. Vamos trabalhar para
minimizar o desconforto. Agradecemos a todos pela compreensão. O evento é importante para
o Iate, pois, além de enaltecer e
divulgar o nome de nosso Clube, proporciona renda financeira substancial para a manutenção de nossas atividades.

Resíduos nas piscinas
Uma piscina com a água cristalina é um convite irresistível para dar
um “tibum” nestes tempos de calor. Para garantir uma piscina assim, o
Clube gasta tempo e dinheiro na aquisição de produtos químicos. Protetores solares, hidratantes, óleos, cremes para o corpo e cabelos podem
alterar o PH da água, dificultando e encarecendo a limpeza habitual.
Para evitar o problema, tome uma ducha antes de entrar na piscina,
para retirar o excesso de filtro solar do corpo e outros produtos, que
deixam resíduos na água. Eles formam uma camada de gordura na
superfície, que dificulta o tratamento da água e acelera o processo de
deterioração dos equipamentos, causando corrosão e incrustações.
Use roupas apropriadas para o banho de piscina. Trajes impróprios,
como bermudas de algodão, também alteram o PH da água.

Quem é quem na nova diretoria do Iate

Nário Gama, jornalista, vice-presidente de Assuntos Estratégicos, e Wanderley Pinto, industrial, vice-presidente de Patrimônio. A experiên-
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cia da dupla soma-se a de todos os membros da
diretoria, para uma gestão eficiente e assertiva,
em busca de um Iate cada vez melhor.

Antônio Carlos da Silva Abreu e
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Brinquedos:
saiba o que
não é permitido

Espreguiçadeiras no lugar certo
Quem gosta de tomar sol ou relaxar sabe
que nosso Clube é equipado com espreguiçadeiras confortáveis e bonitas. A disposição do mobiliário foi planejada para espaços específicos, levando em consideração o
número de pessoas que utilizam essas áreas.
Entretanto, algumas pessoas teimam em remanejar o mobiliário para áreas distantes do

local original. Quanto isso acontece, gera
ainda mais serviço aos empregados, além
de causar dano ao nosso patrimônio, já que
os móveis podem ser danificados durante a
mudança de local. Pedimos a colaboração de
todos para manter o mobiliário no seu local original, garantindo assim um ambiente
harmônico e que atenda a todos.

Brincar com skates, patins, carrinhos de
rolimã e bicicletas exige lugares apropriados. No Iate, esses brinquedos podem causar acidentes graves na área de lazer, além
de perturbar o relax de quem só quer descansar. Por isso mesmo, pedimos aos pais
que orientam seus filhos. Para a garotada,
além da área de esportes e natação, o Clube oferece um parquinho, com brinquedos
diversificados, e atividades educativas e
recreativas, que proporcionam lazer sadio
e divertido. Contamos com a colaboração
de todos.

Xô, calor!
Nova ducha refresca os associados
Atendendo às reivindicações dos sócios, já está
pronta a nova ducha. Agora as pessoas que estão
nas piscinas da ilha e olímpica não têm que se
deslocar muito para se refrescar ou se preparar
para entrar na água. A nova ducha fica próxima à
pérgula, garantindo comodidade e conforto.
Quem aprovou a novidade foram os amigos Fernando Rocha (administrador), Márcia Tertuliano
(secretária executiva) e Paulo Alves (advogado),
que posam para a foto e mostram com orgulho a

nova conquista. “Essa ducha vai atender a todos,
tanto aos sócios mais tradicionais, que ficam próximos à pérgula, quanto aos sócios que transitam,
mas utilizam a piscina”. “Foi um excepcional presente da diretoria aos associados”, avalia Fernando.
Ducha pronta, segurança é necessário. Como
a pérgula é recoberta com granito, o piso se torna escorregadio quando molhado, portanto evite
utilizar a ducha e pisar no local e fique atento à
sinalização.

Nova regra para a
emissão de 2ª via
de boleto

Liberdade com respeito
Pedimos aos pais para ficarem atentos
aos filhos na área de lazer. É importante
instruir os pequenos sobre a boa convivência no Clube, para que eles também gerem ações de gentileza.
Devem brincar à vontade, mas sem causar transtorno às pessoas e danos ao nosso patrimônio físico.
Todas as regras para uma boa convivência devem
ser cumpridas pelas crianças. Os pais devem
acompanhar de perto a diversão dos pequenos,
evitando mal-entendidos. Exemplos positivos
e respeito são sempre bem-vindos.

Atenção, associado! A partir de 1º de
janeiro de 2017, a segunda via de boleto
em atraso solicitado na secretaria do Clube será acrescida de multa e juros, conforme instruções contidas no próprio boleto.
Fique atento!
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Bonito aqui dentro! Bonito lá fora!
Não é nenhuma novidade que nossos atletas fazem bonito nos esportes e dão show
também além das nossas dependências, re-

presentando muito bem o Iate Tênis Clube
nos eventos esportivos externos, motivo de
orgulho para todos nós.

TÊNIS
Conheça nossos atletas, agora campeões mineiros
Com jogadas geniais, sócios do Iate mostram
todo talento no Circuito Sesi de Tênis, realiza-

do nos dias 5 e 6 de novembro, em Varginha, e
se sagram campeões mineiros de tênis. São eles:
Alexandre Terra Silveira de Faria
Campeão
categoria Terceira Mais

Deborah Franco Ferreira Lial
Campeã
Feminino B

Rafael de Almeida Lial
Campeã
Segunda Menos

Rafael, Deborah, Mariangela e Alexandre

Os sócios Rafael e Deborah
foram campeões novamente.
Dessa vez, da etapa Master do Circuito Sesi de Tênis (Deborah – Feminino B),
e Rafael - 2ª menos de 45
anos).
Alexandre e Mariangela também participaram do torneio.

Rio de Janeiro
Nosso associado Fábio Andrade participou da Taça Mauro Joppert 2016, em outubro, no Rio de Janeiro, abrilhantando
ainda mais o evento.

Iate presente nos jogos da FECEMG
Estivemos bem representados também nos
jogos da Federação dos Clubes do Estado de
Minas Gerais - FECEMG. Nossos sócios marcaram presença em diversas modalidades esportivas.
Representando a Peteca Master, participaram os atletas Wellington Batista Francisco,

Futevôlei: Alejandro e Junior

Warley Tachi e Antonio Turquia. Já a categoria sênior de peteca foi representada pela dupla Marcelo Ferreira Moraes e Pedro Campos
Coutinho.
O Futevôlei foi representado pelo trio Paulo
Cezar Banfi Venturato, Thiago Henrique Gomes de Souza e Gustavo Daniel Zeferino Pedra

Futevôlei: Paulo, Thiago e Gustavo

e pelas duplas José Alberto Martins Magalhães
e Alejandro Nicolas Vaucher Bologna.
Além da integração com outros atletas, nossos sócios puderam trocar experiências com
participantes de clubes diversos e enaltecer,
ainda mais, o prestígio e a tradição do Iate Tênis Clube na prática esportiva.

Peteca: Marcelo e Pedro

Peteca: Welington, Warley e Antônio

Troféus para os campeões da peteca

Finalistas

Semifinal

Campeões: Marco Antonio Pinheiro e Antônio Turquia

Campeões
Marco Antônio Pinheiro e Antônio Turquia
Vice-campeões
Pedro Campos Coutinho a Warley Tachi
3º colocados
3º colocados: Wellington Batista Francisco e Rafael Abjaudi Araujo

Vice-campeões: xPedro Campos Coutinho e Warley Tachi

Wellington Batista Francisco e
Rafael Abjaudi Araujo

Torneio de Peteca
Dando um show nas quadras, 14 atletas participaram de mais um disputado e emocionante Torneio de Peteca, em jogos realizados aos domingos, no período de 25 de setembro a 9 de outubro. Muito bem preparados,
os atletas disputaram jogo a jogo, para alcançar os melhores resultados.

Nosso agradecimento especial aos sócios Warley Tachi (Odontodoc),
Marcelo Ferreira Moraes (Saqel Imobiliária) e Roberto Andrade (Roberto Andrade Representações) pelo apoio. O patrocínio do grupo foi
fundamental para abrilhantar o evento.

Resistência e força
nas piscinas
Com nossas belas piscinas, o Iate é digno dos melhores atletas da natação, e é exatamente isso o que
temos. O Clube contabiliza resultados incríveis nesse esporte e não foi diferente no Festival de Natação,
realizado no dia 26 de novembro.
Foram 40 participantes, entre sócios e alunos,
com idades entre 07 e 75 anos, mostrando muita
resistência, dos iniciantes aos mais experientes. Os
participantes encararam provas de velocidade (25 m)
e desafios de até 6 mil metros, garantindo além da
interação, a promoção à saúde.

Esporte combina com solidariedade
Além de dar show no esporte, nossos atletas
também dão show de solidariedade. Durante o
Torneio de Natação foram arrecadados mais de
40 kg de alimentos não perecíveis. No Torneio de
Futebol, mais de 90 litros de leite para doação a
instituições filantrópicas.
No primeiro semestre, foram doados mais de 100
litros de leite para a Associação Unificada de Recupe-

ração e Apoio – AURA, entidade sem fins lucrativos,
que oferece assistência e apoio a crianças e adolescentes com câncer. A AURA se propõe a um trabalho de
ação multidisciplinar, prestando assistência a pacientes e seus responsáveis durante tratamento oncológico. Toda doação é muito bem-vinda, para garantir
a continuidade do trabalho. Conheça e ajude você
também: www.aura.org.br/

Fotos: Leo Araujo
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Henry Fernandes (10 anos) e os primos Arthur Bernardo (11) e Vinicius Fernandes (10) aproveitam
bastante as quadras de futebol, com partidas bem animadas

Leonardo Zambelli, funcionário público, e a pequena
Rafaela Zambelli (4 anos), aproveitam o momento entre
pai e filha treinando cestas no basquete

Bruno Rogers, gerente comercial, e Daniella Andreza revezam os momentos
de curtição no Clube entre a piscina e a mesa de pingue pongue

Julia Ribeiro (9 anos) e Gabriela Ávila (8) dão uma pausa na
partida de totó para posar para a foto

Vitor Kasai, engenheiro civil, vibra ao acompanhar os lances do torneio argentino de futebol

Amigos, esportes, lazer
Lima encontra qualidade de vida no Iate
O famoso Lima, o João Bosco de Lima, que
poucos conhecem pelo nome completo, sócio do
Iate há pouco mais de um ano, já está tão enturmado no Clube que parece sócio antigo. Para ele,
esse é um grande diferencial do Iate.
Lima conta que foi convidado por amigos para
se associar. “Quando cheguei aqui fiz outros
amigos, entrei para a família. O Iate é um Clube
agradável, bem frequentado, com um ambiente
bacana, funcionários superatenciosos e segurança e limpeza impecáveis. A diretoria pratica uma

gestão completa e eficiente, preocupada com todos os aspectos da administração”, salienta.
Lima é representante comercial e extravasa
o cansaço da semana curtindo o domingo no
Clube. Por motivos de saúde, ele estava afastado dos esportes, mas já planeja a volta: “Estou
terminando a fisioterapia, então agora, além do
tradicional bate-papo com a galera na pérgula,
vou voltar para a natação e praticar outros esportes, como o futebol, que adoro”. Volta, Lima!
Saúde é o que interessa!
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Dia da Criança

Baixinhos se divertem pra valer
A comemoração do Dia das Crianças no Clube superou as expectativas não só de
público, mas também de animação. Transformado em lugar mágico para a garotada, o
Iate acolheu a todos, oferecendo música vibrante, brincadeiras, apresentações artísticas,
personagens, jogos e brinquedos infláveis. Os pequenos foram ao delírio.
A melhor parte da diversão foi garantida por brinquedos infláveis, como pula-pula,
escorregador, futebol de sabão, fazendinha e cama elástica, além do famoso banho de
espuma. A atração mais disputada foi a water ball (bolas infláveis) colocadas na piscina.
Além das tradicionais opções do Clube, a turminha se divertiu pra valer, recuperando
as energias com guloseimas variadas, como pipoca e algodão doce.
Para garantir o clima de magia, as crianças participaram ainda de oficinas de pintura,
apresentações de mágica e tiveram a companhia de palhaços e dos personagens Mickey
e Minnie, disputados nas fotos e abraços. Para completar, uma decoração colorida com
balões contagiou até os adultos, que também entraram no clima da festa.

Óculos de sol, uma escolha
importante no verão
Escolher óculos de sol para o verão não é uma tarefa tão simples quanto parece. O
olho é um órgão frágil que, como a pele, sofre danos causados pela radiação ultravioleta.
E isso não se aplica apenas aos dias de sol muito forte ou ao verão, já que os raios UVA e
UVB também incidem nos dias nublados. A exposição a esses raios afeta todas as estruturas oculares, pois penetra em profundidades diferentes, causando doenças na superfície
ocular.
A solução para o problema é investir em bons óculos de sol, e os locais mais adequados
para comprar são as óticas, pois oferecem produtos de qualidade e com garantia de procedência. Nas lojas populares, o produto pode não ter o filtro necessário para proteger os
olhos. Além do local de compra, é necessário levar em conta vários outros fatores: o uso
do produto no dia a dia, na praia ou no esporte, a cor e tamanho das lentes, pois cada
modelo, material, tamanho, cor, filtro e tipo de lente tem uma especificidade.
As diferentes colorações das lentes dos óculos também devem ser analisadas antes da
compra. O marrom e o fumê são indicados para dias claros, pois realçam contrastes e
detalhes. As lentes laranja e amarela também destacam contrastes e profundidade. São
ideais para usar de manhã, no fim do dia ou quando chove.
Os óculos azuis, da mesma forma, servem para o fim da tarde e tempo encoberto. O
verde-escuro permite boa percepção de cores e contraste adequado em ambientes com
pouca iluminação. Já o cinza, por ser neutro, é melhor em locais de intensa luminosidade.
Em relação ao tamanho dos óculos, os maiores são os melhores, porque protegem
bem a borda da pálpebra, onde pode ocorrer câncer, principalmente em idosos. Quanto ao material, as lentes de policarbonato são uma boa opção, por serem leves e resistentes. Além dos óculos, os bonés, chapéus e protetores solares são aliados para o bloqueio
dos raios UV.

Fotos: Leo Araujo

Fotos: Leo Araujo
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“Gosto de ganhar coisas para mim, nada de presente para a casa. Gosto muito de roupas e sapatos. Por estes dias,
minha filha me acompanhou a uma loja, onde experimentei um vestido lindíssimo, que fica como dica! ”

Andréa Ávila, gerente de compras, ao lado da filha Mariana

QUASE NATAL!
Que presente
você gostaria
de ganhar?

“Não tenho essa tradição de trocar presentes. Geralmente, prefiro ganhar dinheiro para aproveitar em
viagens, que, pelas experiências que nos proporcionam, são um presente maravilhoso”.

Vinícius Teixeira Dias, estudante

“Adoro presentes ligados à moda, especialmente roupas e
acessórios. Óculos é o meu preferido. Apesar de ser uma
coisa pessoal, adoro ganhar, vale a surpresa!

Keyla Mara Magalhães, professora

“Não há nada específico que eu queira ganhar. Todo Natal
fazemos a troca de presentes em família. Adoro a emoção
da surpresa. Acho importante dar presente a quem precisa
também. A turma do futebol do Clube sempre se junta para
arrecadar presentes e doar a quem necessita”.

Carla Silveira, professora

“Para mim, Natal é o ano todo. Adoro ganhar presente, mas acho que o mais importante é estar disponível para
ajudar a quem precisa e para conviver bem. O que devemos aproveitar no Natal é o encontro com a família, a
confraternização. Meu melhor presente é a doação de brinquedos, que faço todo Natal, há 28 anos. Ajudar o
próximo é o maior presente”.

Valéria Lopes de Morais, aposentada

