Dia das Crianças

Vem aí festa para a garotada
Vai ser no dia 23 de outubro (domingo) a
comemoração do Dia das Crianças no
Iate. Na programação para lá de especial, brincadeiras para todos os gostos,
com brinquedos infláveis, futebol de sa-

bão, recreação com palhaços, banho
de espuma, pipoca e diversas outras
atrações. Traga as suas crianças para
festejarem a data com muita alegria e
diversão. No Iate, ser criança é ser feliz!

set/out 2016

Garanta já seu espaço na
melhor virada de Minas!
ATRAÇÃO MUSICAL
Zé Neto e Cristiano (dupla referência da música sertaneja universitária)
SETORES
VIP
Feminino: R$120,00 / Masculino: R$150,00
Open bar: vodca, cerveja, citrus, suco, refrigerante e água
PREMIUM
Feminino: R$160,00 / Masculino: R$190,00
Open bar: uísque, vodca, cerveja, citrus, suco, refrigerante e água* Acesso ao
setor Vip
BACK STAGE
Feminino: R$270,00 / Masculino: R$340,00
Open bar: uísque, espumante, energético, vodca, cerveja, citrus, suco, refrigerante, água e petiscos. * Acesso aos setores Premium e Vip
Pontos de venda de ingresso
Sócios: Iate Tênis Clube (secretaria)
Não sócios: 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.nenety.com.br.

Iate se reúne
com candidatos
a prefeito de BH
O Iate, juntamente com os clubes Pampulha Iate Clube, Jaraguá, Cruzeiro, Belo Horizonte, ASSBEMGE,
AABB, Sírio Libanês, Olympico Club, Palmeiras,
Mackenzie, Clube Minas Gerais, Recreativo Mineiro, Esporte Clube Ginástico, Barroca Tênis Clube
e Oásis Clube, realizaram, em agosto e setembro,
uma série de encontros com candidatos à prefeitura
de Belo Horizonte, com o objetivo de conhecer melhor as propostas de governo de cada um e levar ao
conhecimento dos candidatos as preocupações do
setor. Os dirigentes dos Clubes se reuniram com os
candidatos Délio Malheiros, Eros Biondini, Rodrigo
Pacheco, João Leite e Kalil.
Constaram da pauta cobrança do ISSQN e contrapartidas sociais na isenção ou abatimento no IPTU,
entre outras questões. Mas o assunto mais relevante, bandeira defendida de forma unânime por todos
os clubes, foi a solicitação de atenção especial da
PBH ao analisar a situação do Iate, nas exigências
de adequação ao título de Patrimônio Cultural da Humanidade. As questões foram bem recebidas pelos
candidatos, que se mostraram abertos ao diálogo.

Foto: Acervo Iate

Réveillon do Iate

Na tentativa de driblar a crise que está
assolando todo o país e assim garantir a
manutenção do Clube e a continuidade dos
serviços, optamos por aumentar o número
de associados. Para isso, def lagramos uma
campanha. O objetivo está sendo alcançado
e estamos recebendo novos sócios que vieram se juntar à grande família iatista.
Agora é a nossa vez de recebermos de braços abertos os novos companheiros. Que
aqui eles encontrem o espaço de lazer que
tanto sonharam. Que o Iate representante
um oásis, seguro e tranquilo, para espantar
as agruras do dia a dia. Que suas crianças
sejam felizes aqui e compartilhem com a família momentos inesquecíveis.
Com a chegada de novos sócios, o Clube
está respirando um pouco melhor. Agora
podemos pensar em novas formas de sobrevivência a médio e longo prazo, além de
renovar as energias para enfrentar rodadas
de negociação com a PBH e órgãos competentes, na tentativa de atender às exigências
da Unesco, com relação ao título de Patrimônio Cultural da Humanidade.
Sim, vamos receber nossos novos sócios de
braços abertos. Sabemos que não é fácil, que,
muitas vezes, grupos, já formados e coesos,
não aceitam facilmente novos membros. Em
todos os lugares existem as famosas “panelinhas”. É inevitável. Assim como existem
“panelinhas” inf lexíveis, há também “panelinhas” do bem, que se abrem gentilmente
para receber novos colegas, agregando valor
ao grupo.
Gente nova traz novidades, novas experiências, nova visão. Não pode ser vista como
ameaça ao grupo, causadora de insegurança
e perturbação. Pelo contrário, todo novo
grupo traz enriquecimento cultural e representa grande possibilidade de aumento de
nosso círculo de amizades.
Em nosso Clube não cabem atitudes discriminatórias de sexo, gênero, cor, orientação sexual, crença ou situação econômica.
Sabemos entender as diferenças e abrimos
nossos braços para receber os novos colegas,
que se juntam a nós para fortalecer ainda
mais o nosso Clube. Dê a sua mão e diga:
“Sejam todos muito bem-vindos!”
José Carlos Paranhos de Araújo
Presidente

Anseio antigo do Iate,
posto da PM é inaugurado
Os frequentadores do Iate e moradores do
entorno do Clube já podem contar com policiamento reforçado. A pedido do Iate, foi inaugurado, no dia 29 de setembro, um Centro de
Registro de Ocorrência Policial da Policia Militar de Minas Gerais, para o atendimento de
ocorrências na região. O posto foi instalado ao
lado da entrada do Iate, que, em parceria com
a PM, participou com a liberação do espaço,
computador e telefone.
O coquetel de inauguração contou com a
presença do alto comando da Polícia Militar de
Minas Gerais. Estiveram presentes o coronel
Alberto Luiz Alves; o tenente-coronel Marcos
Ângelo Vieira Júnior; o major Fábio Almeida
de Oliveira; os tenentes Ricardo Pereira de
Araújo Gomes, Rafael Magalhães Johnson e
Aurélia Aparecida C. Oliveira e o soldado Wigles Soares Nogueira.
Representando o Iate, estiveram presentes o
presidente, José Carlos Paranhos; os vice-pre-

sidentes, Romero Rangel de Queiroz, Robson
Fayer Terra, Wener Cristiano Gomes, Nilson
Pacchi Gonçalves e Paulo Brito; o diretor social,
Geraldo Cunha; o presidente e o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Dálcio Amorim
Carneiro e Hélio Magalhães Abreu, respectivamente; o conselheiro fiscal Edvaldo Soares
dos Reis, além dos sócios Luciano Mori, Zaner
Araújo, Lindomar Duarte, Alexandre Ribeiro e
os assessores Alfredo Lomasso e Jussara Araújo.
A expectativa é contar sempre com a presença de viaturas da PM e militares no local,
o que, sem dúvida, vai inibir os assaltos e o
vandalismo na região. O objetivo da parceria
é garantir a segurança dos associados e populares que fazem caminhada na orla e aqueles
que utilizam os estacionamentos localizados
em frente à portaria social do Clube, além de
vizinhos e pessoas em trânsito na região. Todos agora podem contar com o policiamento
preventivo.

Quem é quem na nova diretoria do Iate
Apresentamos desta vez a dupla Dálcio Amorim Carneiro (empresário e presidente do Conselho Deliberativo
do Iate), e Ney Pereira Leal (empresário e vice-presidente

de Esportes). Sócios antigos e velhos companheiros de
Clube, ambos são experientes na lida administrativa e
conhecem de perto os anseios dos associados.

Foto: Acervo Iate

Boas-vindas aos
novos sócios

Foto: Acervo Iate

Foto: Pedro Nicoli

2

EXPEDIENTE

Presidente
José Carlos Paranhos de Araújo

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
iatebh@iatebh.com.br
www.iatebh.com.br
Jornalista Responsável:
Jussara de Queiroz Mesquita
MTb 2888

Antônio Carlos da Silva Abreu e

Vice-presidentes
Romero Rangel de Queiroz
Nario da Silva Gama
Ney Pereira Leal
José Wanderley Pinto
Nilson Tacchi Gonçalves
Paulo Roberto de Lacerda Brito
Robson Fayer Terra
Raymundo José Oliveira Junior
Leandro Dias Baptistelli
Wener Cristiano Gomes
Marco Antônio Resende

Conselho Deliberativo
Dálcio Amorim Carneiro,
Hélio Magalhães Abreu, João
Domingos Gomes, Francisco
Campos Pires Moraes, João Luiz
Antonio G. de Paulo, Elpídio
Landolfi, Antônio Canuto de
Sousa, José Messias Vieira Melo,
Antônio José Nogueira, Vilfredo
Dias Baptistelli, Eduardo de Assis
Rossi, André Luis Rocha Roberto,
Adair Alípio, Luciano Marcolino
Lana, Manoel Augusto Franca da
Silva, Geraldo Lázaro dos Santos,

Fotos:
Arquivo do Iate
Pedro Nicoli

Projeto gráfico e produção:
Pauta Comunicação e Marketing
(31) 3427-0000

Tiragem: 3.000 exemplares
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Alisson Alvarenga
Conselho Fiscal
João Pedro Andrade Salomão,
Reginaldo Ribeiro Nazir, Cleber
Celso de Abreu, Eduardo Márcio
Teixeira Nery e Edvaldo Soares
dos Reis.
Coordenador do Informativo
Alfredo Lomasso Neto

Fotos: Leo Araujo
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Shaysta, Rodrigo e Maria Luisa encontram no Iate
excelentes opções de lazer

A família do médico Argenil José Assis escolheu o
Clube por ter “ambiente família”

David, filho do casal Paulo e Kharem,
esbalda-se na piscina

Cresce a família iatista
Em resposta à campanha para angariar
novos sócios e assim aumentar sua receita,
o Iate já registra crescimento em seu quadro
de associados. Os novos integrantes deixam
o Clube mais movimentado, inclusive, durante a semana, sinal de que estão avaliando
positivamente a nova experiência.
É o caso da família de Shaysta Lessa: “Eu,
meu esposo, Rodrigo Uribe (bioquímico), e
a minha filha Maria Luisa (1 ano), estamos
gostando bastante do Clube. Aqui temos excelentes oportunidades de lazer. Na chegada,
tivemos boa recepção, já nos enturmamos,
sem contar que a vista é maravilhosa, a piscina é ótima. Frequentamos o Clube quase
todos os dias e vale destacar que, além de

ser perto da nossa casa, ainda tem um açaí
delicioso! Estamos gostando muito”, avalia
Shaysta.
Por falar em diversão, outra família muito
especial veio somar à nossa. Lorena Pereira
Magalhães (artista plástica), Argenil José
Assis (médico) e os filhos Miguel (8 anos),
Maria Antônia (4), José Mário (3) e Francisco (1), sócios há pouco mais de um mês,
destacam o que lhes chamou a atenção no
Iate. “Foi tudo muito rápido e simples. Escolhemos o Clube pela proximidade da nossa casa, mas, principalmente, porque é um
Clube com ambiente família, onde podemos
trazer as crianças, sem preocupação”, avalia
Lorena. Já Miguel, filho do casal, adorou a

novidade e conta, entusiasmado, sobre seu
lazer no Iate: “Eu gosto de muitas atividades, mas a minha favorita é a piscina. Gosto
também do playground e de jogar peteca”.
Para o casal Paulo Laymen, engenheiro de
minas, e Kharem Maurício, servidora pública, que frequenta o Clube com o filho, David
Laymen (8 anos), a atmosfera positiva do Iate
foi um dos grandes diferenciais, na hora de se
associarem. “Além dessa vista maravilhosa e
única da Lagoa da Pampulha, o Clube possui um clima de convivência superagradável,
ótimo atendimento e muito lazer. Com relação à garotada, o Clube poderia aumentar as
opções de lazer, o que contribuiria para um
ambiente ainda mais família”, avalia Kharem.

Patrimônio Cultural da Humanidade,
Iate segue em negociação
Com a conquista do título Patrimônio Cultural da Humanidade, o Iate se prepara para atender aos requisitos exigidos pela Unesco. As negociações continuam, e o Clube vem mantendo
o diálogo com órgãos do Patrimônio Cultural e
Histórico do Município, do Estado e da União,
além de estar participando de sucessivas reuni-

Mais segurança no estacionamento externo
Dando continuidade ao processo de manutenção
da segurança dos associados em suas áreas verdes,
o Iate realizou a supressão de árvores no estacionamento externo que apresentavam algum risco
às pessoas e aos veículos estacionados no local. A

providência foi tomada após vistoria da prefeitura
de BH, que constatou a necessidade. O Clube segue cuidando das áreas verdes e, principalmente,
das árvores saudáveis, que enriquecem a paisagem
urbana e melhoram a nossa qualidade de vida.

ões com o Ministério Público Estadual, Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e
do Patrimônio Histórico e Cultural, com apresentação de documentos, buscando uma negociação que viabilize o atendimento às determinações da Unesco, sem maiores prejuízos para
o Clube.
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Equipes e “Maiorais” arrasam no tênis

Se um torneio de tênis é bom, dois é
melhor ainda! Em clima de competição e
festa, o Iate realizou simultaneamente dois
novos torneios. Conquistando resultados
incríveis, os atletas do esporte mais tradicional do Clube disputaram, entre os dias
20 e 28 de agosto, os divertidos torneios
de Equipes e “Os Maiorais”, promovendo
ainda mais a integração entre os diferentes
grupos de jogadores. Mais de 40 participantes disputaram os jogos, dando um show de
habilidades técnicas.

Os torneios
“Os Maiorais” – Experiência é tudo! Um torneio organizado para nossos atletas com 60 anos
ou mais, um show à parte para abrilhantar nossas
competições. Confira a classificação:
Campeões Vice-campeões 3º colocados
Luiz / Dino

Vacil / Márcio

Ogawa / Jabuti

Equipes – Integração é a palavra de ordem na competição. As três equipes forão formadas por sorteio,
um estímulo para que os atletas estejam competindo
ao lado de novos jogadores, com técnicas diferentes,
um desafio cheio de aprendizado. Além disso, em
cada equipe foi eleito um coordenador, que escalou os
jogadores para os confrontos, estimulando a estratégia
dos competidores.

Campeã

Vice-campeã

3º Lugar

Equipe Verde Equipe Vermelha Equipe Laranja
Para relaxar os momentos de tensão, os atletas
desfrutaram das massagens realizadas pela Belacorp, parceria que tornou nosso evento ainda mais
agradável.

Equipe Verde: campeã

Equipe Vermelha: vice-campeã

Equipe Laranja: 3ª colocada

Campeões Dino e Luiz

Vice-campeões Márcio e Vacil

3º lugar Ogawa e Jabuti

Tênis ainda melhor!
Sempre antenado às necessidades de
seus associados, o Iate ofereceu uma
clínica de tênis para os interessados. O
evento foi realizado no dia 7 de agosto
pelos professores Eduardo Versiani e

Rômulo Ribeiro e constou de uma aula
dinâmica e divertida, repleta de dicas e
correções de técnica e táticas de jogo.
Fiquem atentos às próximas edições e
participem.
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Pelada Sub 100:
o show de bola
dos veteranos
Quem gosta de futebol sabe que não existe nada mais
animado que uma boa pelada entre amigos, com aquele
tradicional clima de disputa. O primeiro sábado do mês
é pra lá de especial para os atletas veteranos, que disputam a bola lance a lance, com técnicas peculiares, em
busca do gol e da melhor colocação no jogo.
Mas a disputa fica só em quadra, pois no grupo do
Iate que se reúne uma vez por mês para a Pelada Sub
100 a amizade e a confraternização são os sentimentos
que reinam. O incentivo dos amigos e da torcida são o
tempero para os jogos dessa turma, que, como bons peladeiros, não deixam faltar a resenha mais que animada.

Futebol iatista, digno dos campos europeus

Portugal recebe medalhas de campeão

Campeão - Portugal

Suécia - vice-campeão

Itália

França

Realizado no período de 15 de maio a 4 de setembro, o Torneio Eurocopa 2016 foi disputado
lance a lance pelos 52 atletas, divididos nos times
Portugal, França, Suécia, Itália e Turquia. Bola
em quadra, jogadores animados e torcida atenta
a todos os lances. O resultado não poderia ser outro: um campeonato para europeu nenhum botar
defeito!

Portugal

Suécia

3º colocado
Turquia

Criança parada,
que nada!
Diversão, alegria e atividades para lá de
legais nas práticas de recreação do Iate.
Meninos e meninas curtem a todo vapor
as opções de lazer, planejadas com carinho
para o público mirim se esbaldar.
Oficina de pintura: Evento muito curtido pelas meninas, que aproveitam o momento para pintar o sete!
Torneio de futebol de moeda: Já entrando no clima de competição dos torneios realizados pelo Iate, os meninos se
preparam, praticando no torneio relâmpago de futebol de moeda.
Domingo da criança: Papais e mamães,
fiquem atentos, pois todo segundo domingo do mês é especial para a garotada. Dia
de curtir os brinquedos e atrações infantis,
preparadas especialmente para a turminha.
Futebol: Para os pequenos que adoram
correr atrás de bola, a turma do futebol
infantil está cada vez maior. Os atletas infantis jogam sempre aos sábados pela manhã. Traga seu pequeno e toda a família
para a torcida.

Turquia - 3º lugar

Fotos: Acervo Iate

Campeão Vice-campeão

Aulão de hidro
Sempre no segundo e no ultimo domingo do mês,
as aulas de hidro animam a manhã da turma que adora cuidar da saúde e do bem-estar.

Novidade Esportiva!
As mulheres estão dominando o gramado. E
para mostrar sua veia poliesportiva, o Iate agora oferece aulas de futebol feminino às terças e
quintas-feiras, às 19 horas. As interessadas podem se informar pelo telefone (31) 3490-8419
ou pelo email esportes@iatebh.com.br.

Fotos: Leo Araujo
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Momentos de brincadeira e diversão dos pequenos Felipe Souto Dias (1 ano) e Álvaro
Souto Dias (4), supervisionados de perto pelo pai Rafael Dias, engenheiro

Só alegria! Assim são os momentos de lazer da Ana
Sofia Vieira Martins de Sá (6 anos), que curte os
brinquedos do playground

Flávia Teixeira Chaves, arquiteta, e a filha Marina (6 anos): brincadeiras
para descontrair e curtir ainda mais o dia no Clube

Para relaxar e curtir o fim de semana, Alexandre Turquia,
estudante, que frequenta o Clube desde criança, aprecia a
bela vista da Lagoa da Pampulha

O domingo do Tchecão, isso mesmo, todos
no Clube o conhecem assim, ou como “genérico de modelo”, uma brincadeira interna, que
mostra a afinidade, amizade e carinho cultivado entre os associados. Até a mãe estranha
quando ele é chamado pelo nome, Marcelo
Tavernard Martins de Carvalho.
Tchecão conheceu o Iate em uma visita
para participar de um campeonato de futebol,
que se transformou em dez anos de associado, “com muito orgulho”. Fascinado por esportes e também por uma vida agitada, ele
Tchecão: “Adoro fazer
parte da família iatista”

Michael Gerber Amorim, empresário: o passatempo
predileto para aliviar o estresse da semana de trabalho é
nas quadras de tênis

encontrou no Iate um lugar perfeito. “Adoro
frequentar o Clube e fazer parte dessa família. Gosto de participar de tudo, desde jogar
cartas com o pessoal da pérgula à prática de
diversas modalidades esportivas”, destaca.
Para Tchecão, o Iate representa “alegria,
um excelente espaço de convivência, uma
segunda casa”. Ele destaca: “Meu domingo
aqui é revigorante. Recupero toda a energia,
para enfrentar mais uma semana. É como um
domingo tranquilo e gostoso na extensão da
minha casa”.
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Correr ou caminhar, o que
é melhor para sua saúde?
Para quem não está procurando resultados
de atleta profissional, caminhada e corrida são
duas escolhas de exercícios físicos que geram
ganhos muito positivos em relação à saúde.
O importante é verificar com o seu médico, a
modalidade mais adequada para você, de acordo com os seus objetivos, e aprender a tirar o
melhor proveito dos benefícios que as atividades proporcionam.
Vale lembrar também que, para quem está
começando, é bom ir devagar. Opte pela caminhada primeiramente e vá aumentando o rit-

mo de forma gradativa. Mas se você tiver um
condicionamento físico melhor, a corrida pode
ser uma ótima atividade.
Se optar pela caminhada, órgãos internacionais de saúde recomendam pelo menos 30 minutos, cinco vezes por semana. Se a atividade
for mais intensa, como a corrida, 15 minutos,
cinco vezes por semana. Tanto na corrida quanto na caminhada, é fundamental escolher bem
as roupas, que devem ser leves, principalmente
para as atividades ao ar livre, e os calçados, que
devem ser apropriados para a atividade.

Na caminhada, apesar do gasto calórico ser menor, a
atividade é mais segura, por ter menos impacto nos joelhos. Lilian Ximenes, industriária, é sócia do Iate há
23 anos e, antes disso, já praticava a caminhada. Adepta
da atividade desde a adolescência, ela lista as vantagens:
“Quando se toma ciência da importância da atividade
física e dos benefícios, é impossível parar. Eu faço caminhada três vezes por semana em vias públicas e principalmente aqui, no Clube, no entorno das quadras. Considero a atividade fundamental para a qualidade de vida.
Além do cuidado físico, se aliada a uma boa alimentação,
traz mais disposição, melhoria na saúde e benefícios incontáveis. É uma atividade mais moderada, mas que gera
benefícios incontáveis para o corpo e a mente.”
Já na corrida, o gasto calórico é maior e esse é um dos
motivos da escolha da Luciene Vieira, professora, que
corre há dois anos. “Pratico a atividade na rua, na academia e, quando venho para ao Clube, corro na Lagoa. Um
dos benefícios mais visíveis da corrida é o emagrecimento rápido e o ganho de resistência, para a prática de atividades físicas. Outro ganho importante é o bem-estar;
tudo fica mais gostoso quando se corre: mais disposição,
mais ânimo e bom humor. Eu recomendo!”

Dedetização contra carrapatos
Preocupada com a saúde dos associados, após a
incidência de casos de febre maculosa na região da
Pampulha, o Iate intensificou ações de dedetização,
agora com produto específico contra carrapatos, em
toda a orla de divisa do Clube, especialmente nas
áreas gramadas.
A doença é transmitida pelo carrapato estrela, que
costuma parasitar cavalos, bois e capivaras, animais
que habitam a lagoa. A dedetização específica para

carrapatos está sendo feita quinzenalmente, além da
dedetização contra insetos, que é feita mensalmente, por medida de segurança. A empresa aplicadora,
Insetan, possui todas as certificações exigidas pelos
órgãos de fiscalização, como a ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de
Saúde, que se encontram à disposição dos associados na secretaria do Clube.

Fotos: Leo Araujo

A opinião dos associados

Luciene: “Impossível parar de caminhar”

Lilian: “Tudo fica mais gostoso com a prática da corrida”

Quer mais um
tempinho no Clube?
Aproveite o horário
de verão
Para que os associados possam curtir o Iate
como merecem durante a vigência do horário
de verão, o horário de funcionamento foi estendido em uma hora nos finais de semana e
feriados até o dia 19 de fevereiro. Confira os
horários e programe sua diversão:
• Segunda-feira: fechado para limpeza
• Terça e quinta-feira: das 7h às 23h
• Quarta e sexta-feira: das 7h às 18h
• Sábado, domingo e feriado: das 8h às 20h

Fotos: Leo Araujo
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COM QUE
ROUPA EU VOU
Fotos: Leo Araujo

Você gasta tempo
tentando escolher
uma roupa
para sair?

“Antes de ter filho, eu gastava muito mais tempo procurando uma roupa ou tentando fazer combinações, mas, agora, penso na roupa com antecedência. Na hora de sair já está tudo organizado na cabeça,
então fica bem rápido e simples.”

Andreza Amorim, advogada e a filha Milena (1 ano)

“Eu tenho uma técnica bem eficaz, que é comparar
roupas que já combinam entre si, assim meus looks já
ficam pré-montados no guarda-roupa, garantindo praticidade na hora de me vestir para sair. Uma solução
que me rende muito tempo para outras coisas mais divertidas, como estar no Clube, por exemplo.”

Jaqueline Almeida, gerente de vendas

“Normalmente, pergunto para a minha esposa, e
ela escolhe. Não costumo variar muito o estilo e
nunca perdi tempo escolhendo ou combinando roupas. Ela cuida de tudo, desde comprar as roupas à
escolha do que vou usar.”

Odilon Lima, engenheiro metalúrgico

“Não costumo gastar muito tempo escolhendo roupas.
Gosto de ser bem prático e já ter em mente o que vou usar.
Até em ocasiões especiais, escolher roupa para mim é bem
simples, uma tarefa rápida.”

“Gosto muito de combinar roupas, mas não costumo perder tempo, sou muito prática no momento de fazer as
combinações. Penso com antecedência nas opções, inclusive, os detalhes, como sapatos e acessórios.”

Alexsandro Brandão, empresário

(detalhe para a combinação dos biquínis)

Ornella Veronez, publicitária, e a filha, Antonella Veronez, 1 ano

