Vem novidade por aí:
IATE AMIGO virtual
Assim como têm feito várias empresas brasileiras,
que buscam iniciativas para conter despesas e equilibrar o orçamento, o Iate se viu obrigado a adotar também medidas de economia, para enfrentar e sair ileso
e forte da grave crise econômica que o país enfrenta.
Entre as medidas de contenção de despesas, optamos por reduzir custos também com a comunicação. Assim é que, a partir desta edição, em caráter
experimental e transitório, nosso jornal será disponibilizado aos associados apenas no site do Clube:
www.iatebh.com.br
Os associados podem conferir a capa da edição,
afixada nos quadros de aviso e fazer a leitura integral
em nosso site. Na secretaria, também estão à disposição cópias impressas para leitura.

Dia dos Pais:
a nossa homenagem

jul/ago 2015

Mais que um domingo, o dia 9 de agosto foi uma data
pra lá de especial. Afinal, nada como celebrar e homenagear àqueles que não medem esforços para garantir
sempre o melhor para seus filhos, com amor sem limites.
Aos nossos papais, um abraço carinhoso pela passagem da data. Que seus exemplos e conselhos norteiem
o caminho de seus filhos.

Celebre aqui o seu momento especial
Você sabia que o Iate possui uma excelente infraestrutura para a realização dos mais diversos eventos? São vários locais à disposição dos
sócios e do público externo, com ótima localização e vista privilegiada da
Lagoa da Pampulha. Comemore aqui, com elegância e estilo, seus momentos mais especiais. Página 7

Esportes
Bola rolando nas quadras de futebol society e de tênis, peteca nos ares,
atletas empolgados, torcida entusiasmada. Confira o resultando de nossos torneios internos.
Páginas 4 e 5

“Arraiá”
pra ninguém
botar defeito
O Iate se transformou num grande “arraiá”, dia 11 de
julho, atraindo associados e convidados. Trajes e comidas típicas, música arretada e quadrilha boa demais da
conta, sô! Confira os melhores momentos na página 7.

Fotos: Leo Araujo
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Sucessão!!!
Está provado que, quando se administra
uma empresa com profissionalismo e seriedade, tem tudo para dar certo. Isso foi
demonstrado em nossa gestão. Além do saneamento das dívidas, nunca se viu tantas
obras no Iate. Portanto, essa diretoria tem
muito o que comemorar. É com planejamento que se “toca” uma obra.
Para administrar com eficiência e responsabilidade o Iate, temos que ficar 24
horas à disposição do Clube. São inúmeros
os problemas que enfrentamos e temos que
agir com dinamismo para resolvê-los imediatamente. Às vezes, as decisões são tão
imediatas que não temos como participar à
toda a diretoria, mas o mais importante é
que são decisões fundamentais para o funcionamento do Clube.
Está chegando a hora da sucessão; em
final de fevereiro, termina meu segundo
mandato. Precisamos compor as chapas
agora, para a eleição em dezembro. É muito importante que aquele que ganhar administre o Iate como empresa e não como
um clube de lazer.
Temos que pensar que, apesar de não ter
fins lucrativos, precisamos de receitas para
pagarmos as contas. Precisamos renovar e
dar oportunidade a quem quer se dedicar
com trabalho para compor a nova diretoria. Para os sócios que têm direito a voto é
fundamental seu posicionamento em quem
apoiar. Esqueçam amizades, nessa hora, e
pensem em quem será melhor para o Clube.
É do conhecimento de todos a crise que
o país vem enfrentando, culpa de uma má
gestão do governo. O Iate vem tomando
medidas para baixar ainda mais os custos,
sem demissão de empregados. Precisamos
conscientizar toda a diretoria que uma empresa só funciona quando une forças para
enfrentar as dificuldades e não cada um se
preocupando somente com sua área ou esporte preferido.
Já estamos em negociação para o mais
tradicional réveillon de Minas Gerais; já
está certa a presença do “Sorriso Maroto”
e, em breve, vamos anunciar a segunda
atração.
“Não se administra uma instituição
simplesmente com amor, mas com competência e sabedoria.”
Luciano Mori de Faria
Presidente
Falecomopresidente.com.br

Luciane Ribeiro e equipe

Xuxa( Edson Marques), Renata Alves e equipe

Rogério Bruno e Karine Moreira

Marcelo Moraes

Espaços de alimentação:
novidades bem-vindas
Oferecer uma alimentação saudável e gostosa,
com bom atendimento, é preocupação constante
do Iate. Com vistas à ampliação e melhoria dos
serviços oferecidos, o quiosque agora está sob
nova direção. Quem assumiu foi a Luciane Ribeiro, que já administra o bar na piscina suspensa,
muito elogiado pelas delícias e bom atendimento
aos associados.
O quiosque está sendo reestruturado e terá decoração rústica e muitas novidades no cardápio.
Segundo Luciane, a ideia é oferecer opções variadas, como tropeiro, nhoque à bolonhesa, fast
food, sempre com qualidade e excelente atendimento.
Além das novidades do quiosque e do bar da
piscina suspensa, os associados têm à disposição
o Bar Pampulha, mais conhecido como “Bar do
Xuxa”, um dos pontos preferidos pelos associados. Sócios na administração do espaço há cerca
de cinco anos, Renata Alves e Edson Marques, o
Xuxa, destacam que o diferencial é o almoço self-service, que atrai muito quem deseja passar o dia
no Clube e se alimentar bem.
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O administrador Marcelo Moraes, frequentador assíduo, destaca o bom atendimento do local:
“Aqui sempre encontro aquela cervejinha gelada e
tira-gostos deliciosos. Todos são atenciosos e nos
fazem sentir em casa.”
Outro espaço que conta com deliciosas opções
de alimentação é o quiosque Natividade, que oferece produtos naturais, como água de coco, sucos, açaí, e, em breve, a pedido dos associados,
sorvetes. Rogério Bruno Moreira, responsável
pelo espaço, já é conhecido dos associados. A
lanchonete foi seu primeiro emprego. Chegou
com 16 anos e permanece até hoje. “O clima é
familiar, e os sócios são honestos e acolhedores”,
destaca, com satisfação.
A esposa Karine Moreira conta que os sócios
surpreenderam o casal, por ocasião do casamento, com uma TV de presente e, mais tarde, durante a gravidez, com fraldas infantis. “Retribuímos tudo com carinho e atenção. Uma de nossas
metas é implantar um programa de fidelidade;
assim ficaremos ainda mais próximos”, acredita
Karine.
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Crise não é sinônimo de inércia.
É ir além do óbvio. Vamos lá?
Todos nós estamos sentindo no bolso a crise
econômica em que estamos mergulhados. Em
nossas casas, já tomamos medidas enérgicas
para enfrentar este período de turbulência,
seja cortando gastos ou fazendo economia,
principalmente no uso da água e da energia
elétrica, cuja escassez preocupa todo mundo.
Assim também, com sensatez e responsabilidade, estamos agindo no Iate. Medidas
administrativas, em caráter experimental e
transitório, para reduzir as despesas do Clube, foram tomadas, para garantir a continuidade de todos os benefícios oferecidos aos

associados. Mas, para que o esforço apresente
resultados significativos, é preciso a colaboração de todos os associados, particularmente
na economia de água e energia elétrica, cujas
contas estão em nível insuportável para o
Clube.
Faça a sua parte! É muito simples. Medidas
como apagar luzes desnecessárias, tomar banhos mais rápidos na sauna, fechar torneiras,
entre outras, fazem grande diferença no final
do mês. Você sabe: com sua colaboração direta, vamos superar este período e sair lá na
frente, mais fortalecidos e unidos.

Nova sauna em alta temperatura
A sauna agora conta também com uma sala
de massagem, com atendimento às quintas-feiras e aos domingos. Um relax e tanto!

Conheça o diretor da sauna
Rafael Abjaudi é economista e sócio do Clube há
dez anos. Todo esse tempo de família Iate está contribuindo para seu novo papel de diretor da sauna masculina. No cargo, há aproximadamente dois meses,
ele conta que cuida do cumprimento das normas de
funcionamento do espaço, da manutenção e fiscalização dos serviços, entre outras atribuições.
“Estamos trabalhando para que os associados se
sintam bem-vindos aqui. Esperamos que desfrutem
a sauna e a massagem, que passamos a oferecer para
aliviar o estresse e buscar boas vibrações”, destaca,
com entusiasmo.
Fotos: Leo Araujo

“Momento de relaxar e de cuidar da saúde. E
agora em um ambiente arrojado, moderno e confortável”. É assim a opinião do frequentador da
sauna Roodney Tadeu Hipólito de Faria (empresário), sócio do Iate há 15 anos, sobre a nova sauna
masculina. Na sua avaliação, nos últimos oito anos,
mudanças significativas foram realizadas no Clube,
especialmente na sauna. “Todas elas levaram melhorias ao nosso lazer”, avalia, com empolgação.
Na opinião dos frequentadores, agora a sauna
masculina do Iate é a melhor de Belo Horizonte. Para Roodney, o espaço ficou mais bonito e
confortável. Ele ressalta também a integração com
a diretoria, que sempre está aberta ao diálogo,
ouvindo e atendendo as necessidades dos sócios.
“Com a revitalização, a partir de um projeto arrojado, mais um desafio foi superado, e todos nós
saímos ganhando”.

Roodney Tadeu Hipólito de Faria:
“O espaço ficou mais bonito e confortável”

Confira o horário de funcionamento
Após solicitação dos usuários, os horários
de funcionamento da sauna foram novamente
alterados, mantendo uma hora de redução no
funcionamento, visando à economia de água e
energia elétrica. Confira:

Rafael Abjaudi: diretor da sauna

3ª e 5ª
feiras

17h30 às 21h30

Sábados,
domingos
e feriados

9h30 às 17h

Superpopulação
felina: Iate busca
solução para o
problema
O Iate está atento à superpopulação de gatos que tem aparecido no Clube, causando
transtorno aos associados. Buscando solução para o problema, o Clube fez contato
com Adriane Costa Val, professora associada da Escola de Veterinária da UFMG, que
possui larga experiência de trabalho com
esses animais.
A especialista aconselhou a verificação
das condições de saúde dos gatos, para depois vaciná-los e, posteriormente, submetê-los à castração, para que não se reproduzam
nas dependências do Clube.
Consciente de que o abandono de animais
nas ruas constitui crime ambiental e coloca
em risco a saúde de toda a sociedade, o Iate
está promovendo também feiras de adoção,
para que os animais abandonados possam
receber cuidados e um lar.
Enquanto não encontramos uma solução
definitiva, pedimos especial atenção aos sócios quanto ao trato com os animais, principalmente para não alimentá-los. Paralelamente, também buscaremos informações
na Zoonose e estudaremos outras iniciativas
para garantir a segurança dos animais e o
bem-estar dos associados.
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RESULTADO FINAL

Fotos: Acervo Iate

Equipes dão um show de bola
no Torneio de Futebol Society
A bola rolou pra valer entre os dias 17 de maio e 5 de
julho, durante o Campeonato de Futebol Society 2015.
Com o tema Copa Africana das Nações, o evento contou
com 49 atletas inscritos, divididos em seis equipes: África
do Sul, Camarões, Congo, Gana, Tunísia e Zâmbia.
Os jogadores competiram em 7 rodadas disputadíssi-

mas, com direito a um show de belas jogadas, que renderam 160 gols. Os jogos, realizados aos domingos, foram
marcados pelo entusiasmo dos atletas e pelo ânimo e alegria contagiante das torcidas, que vibraram a cada nova
jogada das equipes.
Confira os resultados finais do Campeonato:

TUNÍSIA

CAMPEÃO

ZÂMBIA

VICE-CAMPEÃO

GANA

3º COLOCADO

CONGO

4º COLOCADO

GANA

João Vitor S. P. Morais

Artilheiro

TUNÍSIA

Marcelo Tavernd

Melhor Goleiro

ÁFRICA DO SUL Hudson Santana Bemfica
ZÂMBIA

Revelação

Hamoud Nassib Hamzi Filho Craque

Premiação

Tunisia

Zâmbia

Gana

Congo

Campeões - Tunísia

2º lugar - Zâmbia

3º lugar - Gana

Tunísia e Gana

África do Sul

Camarões

Artilheiro
João Vitor S. P. Morais

Melhor Goleiro
Marcelo Tavernd

Revelação
Hudson Santana Bemfica

Patrocinadores
Gregório e Tatiana

Atletas não deixam
a peteca cair
Um sucesso nosso Torneio Interno de Peteca.Os jogos, disputados de
forma competitiva, valorizaram ainda mais nossos jogadores. Ao todo,
24 inscritos disputaram, com muita determinação e foco, as categorias
Ouro e Prata. Mais uma competição, que levou o público ao delírio.
Confira o resultado final:

Finalistas categoria Ouro

CATEGORIA OURO
CAMPEÃO

Valdimir Alves Teixeira / Flávio Albuquerque

VICE-CAMPEÃO

Wellington / Antônio

3º° LUGAR

Rafael Abjaudi Araujo / Marcelo Ferreira Moraes
CATEGORIA PRATA

CAMPEÃO

João /Sebastião Eustáquio de Oliveira

VICE-CAMPEÃO

Sérgio/ Sebastião Soares

3º° LUGAR

Carlos Alberto Tavares / Epaminondas de Miranda Pierz

Disputa de 3° lugar categoria Prata

Premiação categoria Ouro

Premiação categoria Prata
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Fotos: Acervo Iate

Torneio Interno de Tênis 2015
Belas jogadas e muita garra

Emoção, esportividade e muita garra marcaram mais
um evento de tradição no Clube. O Torneio de Tênis
Iate 2015 mostrou mais uma vez porque é um sucesso
entre os fãs do esporte e convidados, que se reuniram
para assistir e torcer durante os jogos.
A competição foi realizada no período de 13 de junho a 4 de julho e contou com a participação de 54
sócios, divididos em 3 categorias (A, B e C). As partidas
individuais, em duplas e duplas mistas foram marcadas
por muita animação e descontração entre os atletas.
Os jogos, bastante disputados e com lances de tirar
o fôlego, foram acompanhados pelos olhares atentos à
bolinha e aos esforços dos jogadores. Mas o ambiente de
competição só durou até o clima de confraternização e
amizade tomar conta, predominando sempre a esportividade e o companheirismo. O Iate parabeniza a todos
os participantes!
Confira os vencedores:

Final Dupla A

Final Dupla B

Final Dupla C

Final Dupla Mista

Final Simples A

Final Simples B

Final Simples C

Confraternização

DUPLA A
1º LUGAR
2º LUGAR

Gustavo Fronzi Martins / Igor Cunha Javar
Evandro Mata / Eidimar Silveira
DUPLA B

1º LUGAR
2º LUGAR

Nilson Tacchi Gonçalves / Nário da Silva Gama
Roger Rodrigues Dias / Leonardo Oliveira

1º LUGAR
2º LUGAR

Thallis Jaffar / Michael Gerber Amorim
Ismar Vacil Da Silva / Márcio Félix M. Silva

DUPLA C

DUPLA MISTA
1º LUGAR
2º LUGAR

Cristina Ogawa / Alberto Luiz Bernardo
Fátima Leal Terra / Gustavo Fronzi Martins

1º LUGAR
2º LUGAR

Renato Bonome
Eidimar Silveira

INDIVIDUAL A

INDIVIDUAL B
1º LUGAR
2º LUGAR

Flávio Spagnol
André Santana S. Pinto

1º LUGAR
2º LUGAR

Michael Gerber Amorim
Warley Tacchi Gonçalves

INDIVIDUAL C

Agradecimentos
O Iate Tênis Clube agradece aos patrocinadores José Eduardo (Chequer Festas), Rômulo Caldeira (Contagem Compressores),
Gregório Lopes Fonseca Neto (Tiradentes
Proteção Veicular), Wagner Villanueva (Petrovila), Ana Cristina (Outback), Warley

Tacchi (Odontodoc), Alisson Alvarenga
(Equiflex) e Roberto Andrade (Roberto Representações), pelo apoio aos eventos esportivos do primeiro semestre. Valeu! O apoio
de todos foi fundamental para abrilhantar
ainda mais os nossos torneios.

Novos visitantes
vêm aí!
Em breve, os associados irão conviver com atletas da British
Olimpic Association (BOA). O Iate já havia recebido a vista
do diretor da Associação, Mark England, no ano passado, e a
negociação rendeu a parceira na cessão de espaço esportivo e
de lazer do Clube para os atletas britânicos que vão participar
das Olimpíadas de 2016.
A delegação chega a Belo Horizonte em outubro e novembro para fazer o reconhecimento dos
espaços disponibilizados. Os atletas,
que ficarão hospedados
no San Diego Suites
Apart Hotel, localizado em frente ao Clube,
frequentarão a área de
lazer do Iate e também a academia.
Desejamos boas-vindas aos visitantes
e um excelente intercâmbio de cultura
com os nossos associados.

Fotos: Leo Araujo
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Barbara Morgado (assistente social), Oscar Morgado (analista de sistemas), Yan Morgado (9 anos)
e Pablo Morgado (12 anos) curtem a piscina em família, para celebrar o Dia dos Pais. A família se
reúne no Clube, para curtir o momento juntos, aproveitando as várias opções de lazer.

Fernando Rocha (administrador) comemora o domingo dos pais com a filha, Tais Rocha
(13 anos, estudante) e com a esposa Carla Rocha, rodeados de amigos do Clube.

Mônica Cristina da Silva (auxiliar financeira), o papai Alexsandro Brandão (empresário) e o
pequeno Gabriel Henrique Brandão (2 anos) curtem a quadra de futevôlei, esporte preferido
de pai e filho.

Luciano Costa (químico), Adriana Costa (pedagoga), Luciana (12 anos) e Letícia (9 anos)
visitam o Clube, principalmente, para aproveitar a piscina. As meninas revelam um
verdadeiro fascínio pelas belas paisagens desfrutadas em diversas áreas do Iate.

Mauricio Malagori (comerciante) aproveita a visita ao Clube para jogar uma partidinha de sinuca,
seu esporte favorito.

Ieda Lúcia Froes Fonseca (aposentada) aproveita o domingo ao lado do filho, José Fonseca Neto
(aposentado). Para eles, um dos pontos fortes do local é poder encontrar os amigos e colocar o
papo em dia, em um ambiente tão agradável e único.

Para Eidimar Silveira (farmacêutico), o Iate é a sua segunda casa. Sócio há seis anos, ele
frequenta o Clube sempre aos fins de semana e também em alguns dias úteis. “O domingo
aqui representa uma uma grande troca com a família do tênis”. Além de praticar esse esporte
e de se reunir com amigos, Eidimar gosta também de frequentar a piscina e de jogar peteca.
Ele revela que um de seus eventos favoritos é o Torneio Super 100, em que os jogadores
mais novos disputam com os mais experientes. “É um diferencial do torneio, em que trocamos a experiência dos mais velhos pela ousadia dos jovens. É aprendizado e diversão”, garante.
“Relax, descontração, bate-papo animado, cerveja geladinha, esporte. O que eu poderia
querer mais?”, indaga Eidimar. Ele acredita que “o esporte cria famílias”. Isso é: “as boas
amizades se multiplicam”. Nos finais de semana, Eidimar acorda cedo, entusiasmado com
a possibilidade de ir ao Clube para jogar tênis. “Curto demais essa segunda família. A outra
vive em Ipatinga”, conta ele. “Só tenho a agradecer a todos pelo carinho. Esse Clube é minha
paixão, uma soma de alegria e companheirismo. Uma família verdadeira!”
Eidimar Silveira

“Arraiá” atrai grande
número de associados

Uma decoração original, com destaque para as bandeirolas, coloriu a pérgula, transformando o Iate num
grande “arraiá”. Na piscina da ilha, a fogueira atraia os
olhares dos curiosos. Por todos os lados, barraquinhas
com deliciosos comes e bebes: caldos quentes, espetinhos, canjica, pipoca, docinhos e tudo de gostoso oferecido nas festas juninas. Cenário perfeito para uma noite
e tanto.
Os sócios e convidados, chegaram, muitos com trajes
típicos, superanimados para o arrasta-pé do dia 11 de
julho. E logo caíram na folia, embalados pelo som da
banda AP50, que deu o tom musical ao evento.
A criançada também compareceu e se esbaldou nos
brinquedos infláveis e nas brincadeiras julinas. Mas a
grande novidade ficou por conta do patrocínio da empresa Tia Eliane Tours, que homenageou o evento disponibilizando cabines fotográficas para os presentes,
que se divertiram registrando momento tão agradável.

Iate Point

Comemore a vida com estilo
Quem não gostaria de fazer uma comemoração especial em um espaço cheio de
charme e tradição, com uma vista deslumbrante da Lagoa da Pampulha?
Para que os associados possam celebrar a vida com glamour, a preços acessíveis, o Iate
está oferecendo descontos especiais na locação de seus espaços para festas em dias úteis.
Num piscar de olhos, seu sonho pode se tornar realidade, a ser compartilhada com
familiares e amigos em um cenário ideal para recepções.
Embora a maioria dos aniversários sejam comemorados em finais de semana, é mais
charmoso comemorar a data de nascimento no próprio dia. Demonstra personalidade
e estilo e combina bem, por exemplo, com um animado happy hour. Por que não?
Além da comemoração de aniversários, os salões são apropriados para festas de debutantes, casamentos, formaturas, eventos empresariais e outras tantas celebrações, que
fazem a vida valer a pena.
Você é quem escolhe: Salão Espelho d´Água, Salão Portinari, Espaço Pérgula ou
Espaço Gourmet (churrasqueira). Clique no link “Aluguel de Espaço”, em nosso site e
confira as características de cada um.

Fotos: Leo Araujo
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Qual o melhor
conselho e
exemplo que
você recebeu
de seu pai?

“O principal legado do meu pai, e que eu repasso aos meus filhos, são educação, amor, afeto, presença,
e participação. Com esses fundamentos, fornecemos a base para a formação do caráter”.
Carlos José Costa, comerciante, acompanhado dos filhos Guilherme Henrique Costa (10 anos) e Igor Costa (12)

“O meu pai sempre me aconselhou a ser honesto, digno, responsável e ter bom caráter. E, principalmente,
ter respeito pela minha família.”
Mauro Lúcio, ótico
“O melhor exemplo que o meu pai me deixou é de nunca abandonar os filhos, independentemente da
situação enfrentada.”
Nalva Santos, comerciária, com a filha Sofia (4 anos)

“A melhor herança e exemplo que o meu pai me deixou foi
sempre honrar a minha palavra e os meus compromissos.
Ele também me ensinou a ter caráter e dignidade.”
Flávio Spagnol Caldeira, cirurgião-dentista

“O melhor exemplo que recebi do meu pai é ser
sempre honesto e sincero com as pessoas. Ele
também me ensinou a buscar meus objetivos,
sempre com muita dedicação e trabalho.”
Fernando Dias, servidor público

“O melhor conselho e exemplo que o nosso pai nos deu foi nunca desistir dos nossos sonhos e
não dar atenção às opiniões negativas de outras pessoas. E, acima de tudo, estudar sempre, para
garantir um bom futuro.”
Ana Clara Salonikio, estudante, acompanhada do irmão Daniel Salonikio (12)

