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Aplausos e mais
aplausos na inauguração
da nova sauna masculina
Totalmente revitalizada, a sauna masculina foi inaugurada durante solenidade muito
aguardada e concorrida. A obra encheu de orgulho diretoria e associados, causando emoção e reconhecimento dos esforços despendidos para a realização de um sonho antigo.
Páginas 2 e 3

Requebra! Requebra!

Lugar à sombra!
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Com uma beleza exuberante e alegria singular,
chega a professora de dança. Todos percebem
que o domingo será animado! Primeiro o aquecimento, depois a coreografia. “Bora, galera! Vamos
lá! Requebra!”. Quem escuta a música e os gritos
animados da professora logo corre para dançar!
Embalados ao som da rumba e de ritmos variados, os associados não resistem a este prazer
maravilhoso e se jogam! Quem vê de longe nem
percebe que alguns acabaram de sair da hidroginástica. Isso, sim, é um domingo animado! Não há
frio que acabe com esta vontade enorme de viver
e de se divertir!

A bela paisagem do Clube e da Lagoa da Pampulha ficou ainda mais bonita quando apreciada com conforto,
sombra e água fresca, debaixo dos
toldos recém-inaugurados, próximo às
quadras e às piscinas semi-olímpica e
a da ilha.

Página 7

Homenagem às
nossas mamães
Prepare-se para pegar
o caminho da roça
Vem aí a nossa festa julina
Eta trem bão, sô! A data 11 de julho está
bem próxima e vai marcar a realização do
grande Arraiá do Iate, um dos mais quentes de
BH. Decoração esmerada, barraquinhas típicas, quadrilha animada e comes e bebes deliciosos, para espantar o frio. Arrasta-pés para
os adultos e muita diversão para a garotada.
Garanta já o seu lugar e o de toda a família!

As mamães curtiram – e muito - receber um
cupcake de chocolate e um lindo cartão, logo que
chegavam ao Clube. Charmosas e sorridentes, não
se cansavam de comentar o carinho do Iate pela
passagem do Dia das Mães.
Página 7
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Comidinhas
de inverno:
ninguém
vai resistir
Tudo ao seu tempo
Finalmente, o grande momento tão esperado chegou.
Há décadas, os sócios aguardavam uma grande obra no
Iate: a reforma da sauna masculina. Foi com muito orgulho que essa diretoria inaugurou e homenageou nosso
sócio-fundador e querido amigo Dr. Eduardo Álvaro Silveira de Faria. Elogios estão chegando, a todo momento,
cumprimentando-nos pelo bom gosto e classificando a
sauna como umas das melhores de Belo Horizonte.
Fico feliz em fazer parte da diretoria que mais trabalhou para a grandeza do Iate Tênis Clube. Vamos continuar até o final do nosso mandato (29/02/2016) administrando uma empresa e não um clube de lazer. O
momento que o país vem passando não nos deixa brincar
em serviço e é muito importante a contribuição dos sócios em pagar o condomínio em dia.
Alegra-me ser abordado no Clube pelos sócios, que
elogiam as obras dessa diretoria, e também os e-mails recebidos, principalmente as palavras de carinho do nosso
sócio Alexandre Andrade.
Vários sócios com direito a voto estão me procurando
a respeito da composição da chapa eleitoral, mas minha
posição sobre sucessão só será feita a partir de 15 de agosto. Não existem “chapas”, existem, sim, pessoas com intenção de montar uma chapa, e isso feito será em agosto
e democraticamente. Precisamos manter a ordem e harmonia em nosso local de lazer.
Gostaria de parabenizar a iniciativa do nosso sócio
Reginaldo Ribeiro, com o campeonato de buraco, que
foi um sucesso, e também aos nossos diretores de Peteca, Flávio Albuquerque; de Futebol, Josiel Coimbra; de
Tênis, Alexandre Faria; de Natação, Eduardo Saliba; de
Futevôlei, Gustavo Daniel, de Sinuca, Antônio Trópia, e
a nossa gerente de Esportes, Renata, pelo excelente trabalho, que vem elevando, cada vez mais, o nome do Iate no
cenário esportivo de Belo Horizonte. Parabéns também
ao nosso novo diretor de Sauna, Rafael Abjaudi.
Tenho me ausentado nos finais de semana, por estar
resolvendo problemas particulares em outra cidade, onde
minha mãe reside, mas, em breve, retornarei ao convívio
de que tanto gosto.
Encontrei, por meio do editorial, o jeito mais fácil de
me comunicar com todos. Nele, consigo atingir a 100%
dos sócios, com a finalidade de expressar as nossas realizações, a nossa alegria de, como voluntário e sem remuneração, administrar uma instituição, como a nossa,
e até mesmo demonstrar insatisfação quando vejo um
sócio tirar a nossa tranquilidade. Podem ter certeza, que,
aqui, vocês têm um administrador que, literalmente, veste a camisa do Iate. E mais do que isso: também têm um
amigo, que também é sócio e, como tal, paga seu condomínio em dia, buscando no Iate paz e tranquilidade.
“Aprendi que não posso exigir o amor de ninguém... Posso
apenas dar boas razões para que gostem de mim... E ter paciência para que a vida faça o resto”....
William Shakespeare
Luciano Mori de Faria
Presidente
Falecomopresidente.com.br

Inverno chegando, clima friozinho
gostoso, ideal para vestir roupas quentinhas e saborear aquela comida maravilhosa! Para você curtir esta estação, o restaurante da pérgula (Xuxa e
Renata) prepararam um cardápio tentador: caldo de feijão e de mandioca,
caldo verde, dobradinha, costelinha
com canjiquinha, almôndegas ao molho e foundue de queijo, carne e de
chocolate.
Para os que pretendem fazer algum
tipo de comemoração especial, que tal
convidar um grupo de amigos para o
bar da piscina suspensa? É um local
com uma paisagem maravilhosa e propício ao encontro dos amigos. A Lú
Ribeiro prepara um cardápio sensacional para receber seus convidados.
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A nova sauna m
“Um sonho só se torna realidade quando é idealizado, quando colocamos metas em nossas vidas, quando há planejamento e, principalmente, união. Assim
tudo é possível”, discursou o presidente do Iate, Luciano Mori de Faria, para os presentes na noite do dia
21 de maio, durante a solenidade de inauguração das
novas instalações da sauna masculina.
Participaram da solenidade associados e convidados, que aplaudiram entusiasticamente as palavras do
presidente e as novas instalações, que seguiram um
arrojado projeto arquitetônico, que contemplou o
conforto dos usuários.
Considerada a maior obra da atual gestão, o processo de revitalização durou exatamente 58 dias, dois
dias a menos do prazo estipulado. O novo espaço
recebeu o nome de Sauna e Centro de Relaxamento
Eduardo Álvaro Silveira de Faria, em homenagem ao
sócio-fundador do Iate. Com quase 88 anos de idade e frequentador assíduo do Clube, Eduardo Álvaro
Silveira de Faria fez do Iate um espaço de convivência
social entre amigos e familiares. Um apaixonado por
tênis e por esporte, em geral, hoje ele assiste aos filhos
e netos jogarem nas quadras do clube.
“O Iate é um ambiente saudável, cheio de amigos,
lugar onde desenvolvemos nossas aptidões esportivas
e desfrutamos de ótimos eventos. Meu eterno agradecimento a todos vocês por essa homenagem maravilhosa!”, discursou ele, muito emocionado.
Após a solenidade, os presentes se confraternizaram
no Salão Espelho d´Água, em concorrido coquetel.
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masculina recebe aplausos dos associados

A nova sauna:
mais moderna, muito
mais confortável
A sauna ganhou um acréscimo de 50 metros
quadrados em sua área, que agora abriga sala de
relax, massagem, sanitários, área de lavatórios e
depósito. No ano passado, foram substituídos
os equipamentos, que se encontravam em condições precárias, e também adquiridos dois geradores de vapor e um sistema gerador de água
quente. A sauna masculina foi também equipada
com duchas circulares e ducha cascata, além de
receber piso e revestimentos novos.

Luciano Mori de Faria, presidente: “Estão comentando que a
sauna masculina do Clube é uma
das melhores de Belo Horizonte.
Tínhamos outras prioridades, e
a reforma era um projeto muito caro. Mas, juntos, conseguimos
alcançar o objetivo. Todas as nossas obras são de
excelente qualidade”.
José Carlos Paranhos de Araújo (Zelão), vice-presidente: A revitalização da sauna era um sonho antigo.
Eu e Romero Rangel de Queiroz, vice-presidente, parti-

cipamos da ideia inicial para a obra, pois a sauna estava ultrapassada, já tinha 40 anos. Levamos em frente e
tivemos o apoio de todos. A revitalização ficou acima de
nossas expectativas.
Alberto Carlos Gomes, frequentador da sauna: “Temos agora uma sauna diferenciada, com um espaço grandioso e que nos oferece conforto e prazer em freqüentá-la”.
Wener Cristiano Gomes: “Muito bom gosto, porém isso
não me surpreende. Há muita dedicação e bom gosto dos
nossos dirigentes”.
Francisco de Assis: No mínimo, após a revitalização, vai

dobrar o número de frequentadores”.
Antônio Alves de Araújo (Tuza): “O zelo com todos os
detalhes me impressionou. A distribuição do espaço facilitou
a movimentação, o que deixou a sauna mais confortável”.
Élcio Marcondes, responsável técnico pela obra:
“Tivemos um grande desafio por causa do prazo de 60
dias, porém, conseguimos entregar antes do esperado.
Ivan Alves Moreira, engenheiro de campo, responsável pela execução: “Com as instalações antigas,
a obra foi um desafio que vencemos com o apoio total de
todos os envolvidos. Parceria excelente!”
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Futebol Society na Copa
Africana de Nações
e muito os primeiros jogos. “A abertura foi um
grande espetáculo. Até mesmo os que estavam
machucados fizeram questão de comparecer”.
Hudson Bemfica, administrador, atleta da equipe Camarões, participante do torneio pela primeira vez, destaca que as equipes estão bem niveladas e motivadas.
Os jogos são realizados aos domingos, e a grande final está marcada para dia 5 de julho.
Acompanhe os resultados pelo site do Clube:
www.iatebh.com.br

Fotos: Acervo Iate

A bola já está rolando desde 17 de maio, início
do concorrido Campeonato de Futebol Society,
com o tema Copa Africana de Nações 2015. Estão inscritos 53 atletas, divididos em seis equipes: África do Sul, Camarões, Congo, Gana, Tunísia e Zâmbia. Com jogadores bem preparados
e muito entusiasmados, o torneio promete acirrar
o ânimo das torcidas.
Gregório Lopes (Netinho), da equipe Gana, e
dono da empresa Tiradentes Proteção Veicular,
patrocinadora do torneio, conta que apreciou

Equipe ÁFRICA DO SUL

Equipe CAMARÕES

Equipe CONGO

Equipe GANA

Equipe TUNÍSIA

Equipe ZÂMBIA

Foto: Pedro Nicoli

Torneio de Buraco
aponta campeões
A concentração no jogo foi total durante a realização do Torneio de Buraco 2015, nos dias 16
e 17 de maio, em que participaram oito duplas.
Depois de muita disputa, sagraram-se campeões a dupla Luciano Mori de Faria / Alessandra
Ramos de Souza, e vices-campeões José Fonseca Neto / Sebastião Eustáquio de Oliveira. Pelo
apoio ao evento, Reginaldo Nazir recebeu homenagem especial.
O torneio foi encerramento com um churrasco
de confraternização, realizado na área do futebol, para todos os envolvidos. Ao todo, 37 participantes.
Sebastião Eustáquio (Tião), empresário, e José
Fonseca Neto, administrador, acreditam que o
torneio, além de entreter, tem o papel social de
aproximar as pessoas.
Luciano Mori, José Fonseca Neto, Sebastião Eustáquio, Alessandra de Sousa
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Torneio de Futevôlei:
descontração e talento

Fotos: Acervo Iate

Em clima de total descontração, foi realizado nos dias 1º e 2 de maio o
Campeonato de Futevôlei de 2015, com a participação de 10 atletas, que
contaram a com a torcida entusiasmada das famílias. Na opinião de todos
os participantes, um grande sucesso. Confira o resultado:

Alexsandro Brandão e José Alberto M. Magalhães Júnior,
campeões, entre os vice-presidentes Zelão e Zaner

Marcelo Tavernard (Thecão) e Ricardo A. Pires de Morais
Júnior (Juninho) recebem troféus de vice-campeões

Equipe que joga unida permanece reunida

Os apoiadores: José Carlos Paranhos Júnior (Zelão), Gustavo
Daniel Z. Pedra (diretor de Futevôlei) e Zaner de Araújo Abreu

Premiação: reconhecimento e descontração

Descontração e confraternização após os jogos

25º Torneio de Tênis João Santos
Realizado tradicionalmente há 25 anos, o torneio
de tênis, que também comemora o aniversário do
seu promotor, João Santos, foi disputado nos dias 25
e 26 de abril, com a participação animada de associados do Iate e de convidados, divididos em duas
categorias (A e B), de acordo com o nível técnico das
duplas formadas.
No encerramento, foi realizada uma confraternização, com direito ao “parabéns pra você”, entoado por
todos para homenagear o associado João Santos.

Campeões categoria A: Eidimar Silveira e Afrânio
Terra, com os troféus conquistados

Vice-campeões categoria A: Gustavo Fronzi
e Leonardo Oliveira

Campeões categoria B: José Marcos Mayrink
e Jader Almeida

Vice-campeões categoria B: Mário Chrispim
e Toshiharu Ogawa

CATEGORIA A
CAMPEÕES

Eidimar Silveira e Afrânio Terra

VICE-CAMPEÕES

Gustavo Fronzi e Leonardo Oliveira

CATEGORIA B
CAMPEÕES

José Marcos Mayrink e Jader Almeida

VICE-CAMPEÕES Mário Chrispim e Toshiharu Ogawa

Fotos: Pedro Nicoli
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Ana Paula Pereira Fortes, psicóloga, curte o domingo com suas filhas, Júlia e Juliana, e com a sobrinha Bruninha. Ana
Paula é frequentadora assídua do Iate nos fins de semana. Entre as opções prediletas das meninas, estão a sauna e as
piscinas. Tomar uma água de coco bem gelada também é indispensável para essa turma!

Samira Campos Mattar aproveita o fim de semana para reunir suas filhas Paula Mattar e
Sarah Mattar. Elas adoram o visual e a proximidade com a natureza que o Iate proporciona.
Esse ambiente agradável é o cenário para um gostoso almoço de domingo entre as três.

Nathalia Rodrigues, profissional de educação física, se bronzeia na beira
da piscina enquanto curte um som. A tranquilidade e a arquitetura do Iate
encantam Nathalia. A paz é um ótimo convite para um cochilo.

Marlene Maria Couto, professora, saboreia gostosos petiscos na beira da piscina, com suas
filhas Lorena Couto e Marcela Couto. Marlene conta que fez ótimos amigos durante os
quatro anos que frequenta o Clube. As aulas de hidro estão entre as preferências das três.

Tatiana Crepalde, psicóloga, e o marido, Rubens Lene,
empresário, adoram frequentar o Iate nos finais de semana
Os filhos, João (11 meses) e Lucas (5 anos) sentem grande
sensação de liberdade quando chegam ao Clube.
Para Tatiana, estar com os filhos em um ambiente arborizado e próximo à lagoa permite que as crianças tenham
bastante espaço para as brincadeiras, o que não costumam
ter em seu apartamento. A área do parquinho é o local de
que mais gostam, porém, Lucas tem frequentado bastante
a piscina, praticando tudo que aprendeu durante as aulas
de natação.
Rubens gosta muito de praticar esportes, e as quadras
são muito chamativas para algumas partidas, que lhe proporciona divertimento, além de ser relaxante as atividades.
Tatiana esteve no Iate, com toda a família, no dia da homenagem do Clube às mães, e ficou bastante surpresa. Ganhar
um cupcake de chocolate, acompanhado de uma linda mensagem deixou Tatiana muito feliz!
Rubens Lene e Tatiana Crepalde, com os filhos, João e Lucas
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Elaine Maruch Artioga, professora de inglês, não
imaginava que, na gostosa manhã de domingo, do
dia 17 de maio, iria receber um carinho tão especial! Ao entrar no Clube, foi presenteada com um
cupcake de chocolate, em uma bela caixinha. Junto
ao presente, uma mensagem de amor para todas as
mamães.
A iniciativa do Iate deixou Elaine e muitas mães se
sentindo para lá de especiais! “A mãe é o centro da
família, o porto seguro”, salienta Elaine, sentindo-se
valorizada ao receber o mimo. Méri Marcondes, empresária, mãe de três filhos, recebeu a homenagem
com alegria e considerou a iniciativa bem-vinda.
Carla Goulart, pedagoga, mãe de uma menina de
13 anos, se considerou prestigiada e acredita que este
carinho valoriza as relações entre as pessoas.
“Mãe que acolhe, que ama, que ensina. Que acredita em sonhos e tem esperança. Mãe forte, mãe amiga.
Mãe de todas as horas, mãe mágica. Abra agora seus
braços para receber o nosso abraço e toda a ternura
do mundo”. Essa era bela mensagem que as mamães
liam, enquanto saboreavam seu cupcake. Um cheirinho gostoso de chocolate misturado à emoção ficou
no ar. Cheiro de ternura, cheiro de mãe!

Fotos: Pedro Nicoli

DIA DAS MÃES
Homenagem
com sabor de
chocolate

Carla Goulart: “Sinto-me prestigiada com a homenagem”

Méri Marcondes: A iniciativa valoriza as pessoas

Elaine Maruch Artioga: “A mãe é o centro da família”

TOLDOS
Sombra e
água fresca
Os toldos recém-inaugurados, um para os guarda-vidas e outro em frente à lanchonete, trouxeram mais
conforto para todos. Para o guarda-vidas Gabriel Oliveira, o espaço em que ele trabalha melhorou consideravelmente. “Não só o espaço, mas a qualidade do
trabalho também melhorou”. Gabriel conta que, com
o toldo, a sombra é mais fresca e a proteção contra o sol
é maior. Ele acredita que isso demonstra a atenção do
Iate com a saúde e segurança dos empregados.
O espaço em frente da lanchonete ficou ainda mais
valorizado. Agora os associados podem se assentar à
sombra, para fazer lanche ou almoçar. À noite, o espaço
ficou muito confortável, destaca Lú Ribeiro, concessionária da lanchonete.
Os toldos foram inaugurados no dia 8 de maio, durante um happy hour, com a presença de quase 200
associados e convidados. Os presentes degustaram delícias oferecidas pelo buffet e dançaram ao som descontraído de uma apresentação ao vivo de voz e violão.

Em 1943, portanto, 72 anos
atrás, o então prefeito de Belo
Horizonte, Juscelino Kubitschek
subia a rampa do Salão Portinari,
do Iate Tênis Clube, para receber
homenagem pela passagem de seu
aniversário. Completava na época
41 anos.

Fotos: Pedro Nicoli
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Você é
uma pessoa
romântica?
“Sou muito romântica, já fiz uma superfesta surpresa para o marido, com direito a presença de toda a família,
quando ele voltou do Rio de Janeiro”.
Naza Ladeia, corretora de seguros
“Adoro presentear minha esposa com anéis de brilhantes de que ela tanto gosta! Cada um com uma pedra
diferente. Claro, sou romântico!”
Antônio Rubens Ladeia, aposentado

“Não me considero romântica, prefiro um relacionamento aberto e sem
cobranças, algo bem mais leve e divertido de se viver”.

“Sou romântica e adoro viajar nos finais de semana com o meu marido. Gostamos
de ir a lugares próximos a Belo Horizonte, de preferência, locais mais tranquilos”.

“Não sou romântico, somos um casal mais tranquilo e com a cabeça aberta
para muitas coisas, sempre com respeito mútuo! Claro!”

”Sou romântico, adoro viajar com a minha esposa, são os nossos melhores
planos. Estamos sempre juntos, principalmente nos fins de semana”.

“Adoro preparar presentes surpresa para o meu namorado. Uma vez, fiz
“Não me considero romântica, prefiro um relacionamento aberto e sem
uma foto-montagem, que ficou perfeita, e ele amou!”
cobranças, algo bem mais leve e divertido de se viver”.

“Sou romântica e até já ganhamos um campeonato de beijo em uma viagem que
“Não me considero romântica, prefiro um relacionamento aberto e sem
fizemos a Cabo Frio. Foi uma disputa em um barco, e ficamos em primeiro lugar”.
cobranças, algo bem mais leve e divertido de se viver”.

“Sempre faço jantares para a minha namorada. Preparo tudo. Ela sabe que
“Não sou romântico, somos um casal mais tranquilo e com a cabeça aberta
sou eu mesmo que faço, pois ela participa ao meu lado”.
para muitas coisas, sempre com respeito mútuo! Claro!”

“Também sou romântico e sempre me lembro da alegria de ganharmos este campe“Não sou romântico, somos um casal mais tranquilo e com a cabeça aberta
onato de beijo. Adoramos viajar e já estamos planejando as próximas viagens juntos”.
para muitas coisas, sempre com respeito mútuo! Claro!”

Tatiana Villaça, representante comercial

Frederico Ribeiro, diretor de Operações Aeroportuárias

Marina Fortes, economista
Tatiana Villaça, representante comercial

Júnior Fagundes, engenheiro
Frederico Ribeiro, diretor de Operações Aeroportuárias

Lívia Catarina Vieira, Policial Civil

João Carlos, advogado

Tânia Avellar, empresária
Tatiana Villaça, representante comercial

Washington Alves, advogado
Frederico Ribeiro, diretor de Operações Aeroportuárias

