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Aprendizagem da 
Inteligência Social

As capacidades de Inteligência Emocional começam nos pri-
meiros anos e se desenvolvem naturalmente no decorrer da vida. 
Porque não incentivar isso na criança desde cedo? 

 O cérebro é o último órgão do corpo a amadurecer, mas há 
dois estágios importantes no crescimento do cérebro: o primei-
ro, dos 5 aos 7 anos, quando as crianças ficam mais capazes de 
controlar seus impulsos e ficam “mais comportadas”. O segundo é 
na puberdade, quando o cérebro atravessa uma “moldagem”. Nesta 
fase as crianças ficam menos criativas.

Numa escola média na periferia dos EUA, com problemas de 
mau comportamento, delinquência e crimes juvenis, foi utilizado 
o símbolo do semáforo colado na parede com as cores vermelho, 
amarelo e verde, com a seguinte informação: 

“Quando começarem a ficar irritados lembre-se do semáforo”:

Luz vermelha: PARE! (inibição do comportamento) ACAL-
ME-SE! (você pode mudar seu estado para melhor) PENSE antes 
de agir. RESPIRE, pense no que aconteceu e no que está sentindo. 

Depois a luz amarela: ATENÇÃO! Quais as possibilidades de 
resolver a situação? Qual a melhor alternativa que pode funcionar. 

Luz verde: hora de IR EM FRENTE. Agir de acordo com a 
alternativa escolhida. Funcionou?

 O vice-diretor dessa escola disse que desde que o programa 
SEL começou há alguns anos, o número de alunos enviado para 
casa por causa de brigas diminuiu muito.

Experimente fazer este exercício utilizando o semáforo, da pró-
xima vez que se sentir irritado e sentir o impulso de passar direto 
para a ação sem refletir seus sentimentos e atitudes.

Elisabeth Heinzelmann - Coach de Vida & Carreira, Mentora de 
Coches, Analista Transacional Organizacional e Interculturalista.

Fonte: O cérebro e a Inteligência Emocional
Novas perspectivas, Daniel Golemann ph.D. - Objetiva, 2011





Há anos o Interclubes não era realizado, e desde então a atual diretoria da Federação viu a oportu-
nidade de retomar este importante torneio no calendário FPCG, a fim de promover a integração dos 
golfistas federados bem como o espírito competitivo entre os clubes. Foram meses de planejamento 
para que a volta fosse perfeita, e o torneio não decepcionou, a confraternização dos participantes e a 
competitividade foram os pontos altos deste evento.

Com o ambiente agradável e sob os panos das mesas e 
baralhos, os golfistas continuavam as diversões pela noite 
adentro. 

No sábado, primeiro dia de competição, antes mesmo 
dos jogadores irem a campo, estava sendo preparado a cos-
tela de chão que foi servido durante toda a tarde, além das 
carnes nobres, chopp, caipirinha, embalados pelo som do 
DJ. Já no domingo, um café colonial regional foi servido 
antecedendo a cerimônia de premiação e o encerramento 
do torneio.

O GRANDE SUCESSO NO RETORNO 
DO INTERCLUBES 2019

A Confraternização
O sucesso dependia da adesão dos clubes, para 

isso a Federação disponibilizou dois ônibus, um 
saindo da capital paranaense e o outro da cidade 
Maringá, além da hospedagem para todos os parti-
cipantes. As confraternizações começaram logo na 
sexta-feira, após os treinos, os jogadores se reuni-
ram para o jantar, servido de um variado e saboroso 
churrasco, bebidas e muitas conversas e risadas. 
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O Jogo
A equipe era formada por 

nove jogadores, sendo três jo-
gadores de cada categoria (M0/
M2/M3), disputado na moda-
lidade Stroke-play Gross, 18 
buracos por dia, para a compo-
sição de resultados considera-
vam-se os dois melhores escores 
de cada categoria, e posterior-
mente eram convertidos em 

pontos. Atingindo a expectativa e o limite de 81 
jogadores, as equipes que disputavam o título: Al-
phaville Graciosa Clube, Clube Curitibano, Gracio-
sa Country Club, Joinville Country Club, Maringá 
Golf Club, Ponta Grossa Golf Club, Santa Mônica 
Clube de Campo e Reserva Camboriú.

O campo sede foi o Joinville Country Club, pri-
meiro clube de golfe do Estado de Santa Catarina, 
que preparou uma calorosa recepção fazendo com 
que todos os jogadores se sentissem em casa. O am-
biente era tão contagiante que até mesmo o tempo 
colaborou e foram três dias de sol e clima agradável.

No primeiro dia, o destaque foi a equipe do 
Clube Curitibano que liderando nas categorias M0 
e M3 assumiu a ponta com 66 pontos, em seguida 
com 64 pontos estava a equipe do Ponta Grossa Golf 
Club e em terceiro empatados, com 42 pontos, as 
equipes do Joinville Country Club e Alphaville Gra-
ciosa Clube. 

   A virada
No domingo, uma combinação de resultados 

e o formato do jogo competitivo aconteceu uma 
impressionante virada, apresentando um jogo 
muito consistente em todas as categorias, com 
melhor resultado combinado na M0 e M2 e com 
o segundo melhor resultado da M3, a equipe do 
Graciosa Country Club fez 86 pontos, para sair 
da 5ª posição e assumir a liderança com um total 
de 121 pontos e se tornar o grande campeão. Com 
o vice-campeonato ficou o Ponta Grossa Golf 
Club que até o último buraco brigava pelo títu-
lo, a chance estava nas mãos de Rafael Bernardi 

que precisava fazer um par, no difícil bu-
raco 18, de par 3, com 195 jardas, ao errar o 
Green não conseguiu salvar o par, para ter-
minar com o vice e um total de 116 pontos. 

As demais colocações ficaram com em 
3º Joinville Country Club, 4º Clube Curi-
tibano, 5º Santa Mônica Clube de Campo, 
6º Alphaville Graciosa Clube, 7º Maringá 
Golf Club e 8º Reserva Golf Club.
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Os campeões das categorias individuais também 
foram premiados. O campeão da categoria scratch 
foi Diego Aragon do Clube Curitibano, único joga-
dor do torneio a quebrar o par do campo, finalizan-
do o primeiro dia com 71 tacadas, mesmo piorando 
para 74 tacadas no segundo dia, somou 145 tacadas 
para vencer por sete tacadas de diferença. O vence-
dor da M2 foi o golfista Celito Cordova do Joinville 
Country Club, com apenas uma tacada de diferença 
para o segundo lugar Simeão Bueno, do Alphavil-
le. O campeão da M3 foi Paulo Jensen do Alphaville 
Graciosa Clube, que assim como Celito, venceu por 
apenas uma tacada de diferença para o segundo co-
locado, Vilson Wegener. Na premiação especial de 
Near Pin, o premiado foi Flávio Cardoso do Santa 
Mônica Clube de Campo.

Após os agradecimentos do Presidente da 
FPCG, Bernardo Luiz Duarte, a palavra foi 
concedida ao Vice Presidente, Diego Veiga, 
que entusiasmado disse “Este grande retor-
no do Interclubes foi possível graças à cola-
boração e participação de todos vocês, uma 
equipe incansável esteve por trás disso tudo, 
organizando e fazendo os nossos planos se 
tornarem realidade”. O Dr. Edson Abdala, 
completou com o discurso “Estes jovens que 

hoje estão à frente da Federação, perpetuam um 
renascimento do golfe, um jogo que é muito di-
fícil no Brasil, especialmente nas circunstâncias 
em que nós vivemos. Mas o maior mérito é que 
vocês, ao invés de construir muros e afastarem 
as pessoas, vocês constroem pontes, trouxeram 
pessoas do Paraná inteiro aqui para Santa Cata-
rina, numa festa de três dias, onde tivemos uma 
alegria impressionante em rever alguns amigos 
e conhecer a outros. O grande filósofo, disse 
que: o velho já morreu, e que o novo não nasceu 
ainda, mas, se ele tivesse aqui hoje, eu acho que 
ele estaria enganado, porque vocês ajudam a re-
nascer diariamente e anualmente o golfe”. 

Na cerimonia de premiação era visível a empolgação 
de todos com o torneio e sob os gritos de é campeão a 
equipe do Graciosa Country Club foi receber e levantar 
o troféu de campeão, representada pelo jogadores: Pau-
lo Ninno Leite, Caio Bianeck, Rodrigo de Lucca, Saulo 
Bertoldo, Fernando Barrionuevo, Edson Abdala, Guido 
Garcia, Alexandre Garcia e Guilherme Abreu. Com o vi-
ce-campeonato, mas não menos empolgados, a equipe do 
Ponta Grossa Golf Club, representadas por: Rafael Ber-
nardi, Matheus Hosoume, Tibiriça Messias, Milton Wa-
tanabe, Marcus Bernardi, André Klein, Mario Santino, 
Cesar Oda e José Homero Bernardi. 
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ESTREIA EM UM 
GRANDE EVENTO O 

1º TORNEIO DE 
DUPLAS FEMININAS 

DA FPCG
Pela primeira vez a FPCG promoveu um tor-

neio de duplas exclusivamente feminino, idea-
lizado pela diretora feminina, Leslie Bocchino, 
esta ação da Federação teve por objetivo fomen-
tar ainda mais o esporte entre as golfistas fede-
radas. E o resultado foi extremamente positivo, 
com a participação de 80 mulheres de diferentes 
clubes, este torneio vem a agregar ainda mais o 
calendário que já conta com o Circuito Best Golf 
considerado um dos mais importantes circuitos 
femininos do país. 

além de stand especial de massagens oferecida 
pela MJ Home Care Estética.

“Tivemos a sorte do dia nos proporcionar um 
tempo maravilhoso, contamos com a presença de 
80 jogadoras que deixaram a festa bem animada. 
A Joalheria Pandora foi a patrocinadora máster 
do evento, representada pela Lígia, gerente da loja 
no Pátio Batel, que trouxe uma exposição incrível 
e fez questão de nos apoiar neste evento” – disse 
a Diretora Feminina da FPCG, organizadora do 
evento, Leslie Bocchino.

ABAIXO A PREMIAÇÃO DAS DEMAIS CATEGORIAS:
Categoria Shine: As campeãs foram Marisa Leal e 
Mônica Voswinckel, seguidas de Tica Hara e Amélia 
Azuma e Celina Oda e Elza Yamamoto. 
Categoria Rose: O primeiro lugar ficou com Nilma 
Ribeiro e Rosana Wamser, em segundo ficou Eli Mariot 
Walquiria Ponath, e em terceiro Lucia Sumikawa e 
Janete Gondaski. 
Categoria Murano: As vencedoras foram Olinda Tsuru 
e Tatsue Kamogawa, seguidas de Rosilene Sciarra e 
Cleide Dombroski e Ingrid Macedo e Rosa Furuta.
Os prêmios especiais de Near Pin buraco 6 e 14 ficaram, 
respectivamente, para Maite Chiodini e Tereza Baek. Os 
demais apoiadores foram: Morente influencer digital, 
Fernanda Fotógrafa e Conexão News.

O torneio aconteceu em pleno outono, 
no belíssimo campo do Clube Curitibano, 
disputado na modalidade Greensomes, a 
sintonia da dupla era fundamental para 
conseguir ótimos resultados. E a dupla 
campeã gross foi formada por Tereza Baek 
e Myung Jang, seguidas pela dupla vice-
-campeã Regiane Koyama e Vera Nagano. 

A patrocinadora master foi a mundial-
mente conhecida joalheira Pandora, que 
por intermédio da sua loja do Shopping 
Pátio Batel, montou um espaço exclusivo 
de exposição com os últimos lançamentos 
e ofereceu seus famosos braceletes como 
prêmio para Near Pin, agrados que ajuda-
ram a abrilhantar ainda mais o evento.

O golfe é mais do que um jogo é um es-
tilo de vida, após os jogos, no salão prin-
cipal foi montada uma decoração toda 
especial, as jogadoras foram recebidas com 
uma mesa de brunch oferecida pela Pan-
tucci Pátio Batel, com bolos especiais do 
premiado Bruno Bolos, chás selecionados 
da Catherine Teas e louças da Camicado, 
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A 4ª etapa do Tour Nacional de Golfe Juvenil-
-PR, aconteceu nos dias 02 a 04 de agosto no Las 
Palmas Golf & Country Club, localizado em São 
José dos Pinhais, valendo pontos para os rankings 
nacional juvenil e mundial (WARG) e organizado 
pela Federação Paranaense e Catarinense de Gol-
fe (FPCG) com apoio da Confederação Brasileira 
de Golfe (CBG). 

Masculino: Na sexta-feira, primeiro dia 
de jogo, Victor Santos assumiu a liderança 
apresentando um jogo consistente ao terminar 
com 70 tacadas, duas abaixo do par, seguindo de 
perto por Renato da Silva Filho, que na semana 
anterior foi campeão brasileiro pré-juvenil, 
com o par de campo e Arthur Locoman com 73 
tacadas. No sábado, Locoman fez a melhor volta 
do dia e do torneio com 69 tacadas para dividir 
a liderança com Victor, completava o pelotão 
Rogerio Gabriel outro único jogador do dia a 

quebrar o par do campo com uma volta de 71. 
No último dia, nos primeiros nove buracos a 
disputa ficou embolada com Victor, Arthur e 
Renato alternando entre si a liderança, mas 
nos últimos e decisivos 9 buracos, Victor 
Santos fez 3 birdies para terminar o torneio 
com duas abaixo do par, parciais (70-72-72), 
e ser o grande campeão do torneio, além de 
conquistar o direito de entrar para o ranking 
mundial e subir duas posições no ranking 
nacional juvenil. “Estou muito contente 
por ter vencido a etapa paranaense do tour 
juvenil, entrar para o Ranking mundial abre 
muitas portas para melhorar meu status como 
jogador amador. Acredito que sem o trabalho 
árduo com meu coach Patrick Caussin e com 
o apoio da minha família nada seria possível, 
agora devo continuar o trabalho em busca de 
novas conquistas.” – disse o campeão.

VICTOR SANTOS
E ISU CHOI
VENCEM O TOUR 
NACIONAL JUVENIL
E PONTUAM 
NO RANKING MUNDIAL

VICTOR SANTOS
E ISU CHOI

14

Golfe



Victor também venceu na categoria B, se-
guido de Arthur Locoman com 215 tacadas 
e Rogério Gabriel Alves com 220. Na cate-
goria C, o campeão foi Renato da Silva Fi-
lho, com 217 seguido de Deivid Barbosa do 
Espírito Santo com 225 e Pedro Rebel, com 
231. Matheus Mercer foi campeão da catego-
ria D, com 255, seguido dos paulistas Yoonje 
Choi com 262 e Eduardo Nonaka, com 267. 
Na categoria E de até 11 anos, os paranaenses 
campeões foram Rafael Barea Quadros, em 
segundo ficou Arthur Kimura e em terceiro 
Vinicius Bicudo.

Feminino: A disputa ficou entre duas 
paulistas e pré-juvenis, Isu Choi e Marina 
Nonaka. No primeiro dia, Marina surpreendeu 
ao jogar o par de campo (72) e ser a líder com 
6 tacadas de vantagem da segunda colocada 
Isu Choi. No sábado, Isu virou o jogo ao fazer 
uma volta de 71 tacadas, única volta abaixo do 
par da categoria feminina, deixando Marina 
na segunda colocação. No domingo, Isu Choi 
confirmou o favoritismo para ser a campeã e 

única jogadora a terminar os três dias abaixo da 
casa dos 80, parciais (78/71/74). Com a vitória, 
Choi creditou pontos para o WAGR, sendo que 
ela entrou para o ranking mundial quando venceu 
o Tour Juvenil de São Paulo, em janeiro deste ano. 

Na categoria juvenil (B), Manoela Barcellos foi 
a campeã com 248 tacadas seguida das paulistas 
Samire Oliveira, com 249 e Julia Vilas Boas, com 
250. Na categoria pré-juvenil (C), o primeiro lu-
gar ficou com a campeã geral, seguida de Marina 
Nonaka, 239 e a paranaense Beatriz Pinheiro, com 
270. A gaúcha Martina Collares venceu na catego-
ria D, com 255, seguida de Livia Tomazoni, atleta 
da Academia de Novos Talentos da FPCG. 

Um dos destaques do torneio foi para o prê-
mio especial de Near Pin, Arthur Kimura, de 
apenas 7 anos, mostrou todo seu talento dei-
xando a bola mais próxima do buraco. Kimu-
ra é o atleta mais novo da história a compor 
o time paranaense no circuito juvenil de golfe 
nacional. 
Troféu Renato Leitner – Uma homenagem 
da FPCG ao saudoso e ex Diretor Juvenil da 
FPCG, a etapa paranaense entrega aos melho-
res paranaenses masculino e feminino dentro 
da competição, o troféu transitório Renato 
Leitner. Neste ano, os juvenis que gravaram 
seus nomes no troféu foram Victor Santos e 
Beatriz Pinheiro. 
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Torneio Examini de Inverno 
Promoveu Ação Social

Evento ainda promoveu Golf Day 
A rede de Diagnóstico por imagem Examini, 

com sede em São José dos Pinhais, promoveu 
torneio para os sócios e golfistas convidados.  
O torneio foi uma ação social que arrecadou 
roupas para doação à comunidade carente da 
região.  Além disso,  mais de 30 convidados da 
Examini puderam entender na clínica de golf 
um pouco mais sobre o esporte e as suas parti-
cularidades. A premiação e o almoço fecharam 
o evento com muita descontração.
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O torneio com modalidade duplas, aconteceu em agosto.  A 1ª 
Taça Inktec contou com uma grande programação festiva, muitos 
prêmios para sorteios, prêmios Hole In One em todos buracos par 
3, long Drive e Near Pin. O resultado, mais de 100 jogadores presti-
giando o evento. Foi o momento oportuno para a Diretoria da Inktec 
que veio diretamente da Korea apresentar a empresa que está sediada 
em Curitiba. O Executivo no Brasil, Kelly ficou muito satisfeito e co-
mentou que esse será o primeiro de muitos eventos. O Las Palmas e o 
Golf Brasileiro agradecem o apoio. Agora você vai conferir os melho-
res momentos do evento.

1ª Taça Inktec de Golf no 
Las Palmas foi um sucesso
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1. Por favor, introduza brevemente a 
Ink Tech Co., Ltd.
A Ink Tech Co., Ltd. foi fundada em 1992 e ini-
ciou a produção de tinta para escritório.Por meio 
de contínua pesquisa e desenvolvimento e diver-
sificação de negócios, entrou no mercado de tinta 
industrial e no negócio de equipamentos de im-
pressora UV. É uma empresa de materiais de alta 
tecnologia que está expandindo seu escopo.

2. Como você começou 
o Ink Tech?
Eu era uma aluno muito curiosa. 
Eu tenho interesse em invenção 
desde que eu era um estudante 
do ensino médio, e quando eu 
era um estudante universitá-
rio, eu o patenteei. Como um 
dos primeiros sonhadores, eu 
sonhava em ter sucesso em ne-
gócios através de tecnologias 
recém-inventadas e pesquisa-
das, depois de terminar meu 
mestrado e doutorado.

3. Qual é o lema da Ink 
Tech?
‘Today’s Technology is never 
good enough for us. A Ink Tech 
é uma empresa voltada para a 
tecnologia. Isso significa que 
não estamos satisfeitos com 
nossa própria tecnologia, em 
vez de competir com outras em-
presas, e continuar pesquisando 
e desenvolvendo para sermos os 
melhores. Desde que a empresa 
foi fundada, a tecnologia mudou o contraste da 
empresa. Como costumo gastar muito tempo em 
laboratórios de pesquisa, os funcionários da em-
presa costumam brincar dizendo que “seu hobby 
é pesquisa e desenvolvimento especializado”.

4. Qual é o seu plano de médio a 
longo prazo?
O plano de médio a longo prazo da Inktech Co., 
Ltd. é solidificar sua posição como líder mundial 
em tecnologia de jato de tinta e alcançar econo-

mias de escala como uma empresa especializada 
em materiais e componentes.

5. O que você fez no evento patroci-
nado pelo GOLF e o que planeja para 
o futuro?
O InKTec Golf Championship vai construir a 
confiança entre as duas empresas, e isso significa-
rá que a parceria lançará as bases para a revitali-
zação da marca INKTEC no Brasil.

6. Eu gostaria de 
fazer uma pergunta 
sobre os planos e 
orientações futuras 
para o mercado 
brasileiro.
Além de uma tinta a gra-
nel, que mantém certa par-
ticipação de mercado no 
mercado brasileiro, bus-
camos o crescimento con-
tínuo da marca INKTEC, 
expandindo para os merca-
dos de tinta de transferên-
cia e têxtil industrial LFP. 
No futuro, continuaremos 
a cooperar com a NEXT 
INTERGROUP para ma-
ximizar a imagem global 
da marca INKTEC com a 
INKTEC KOREA.

7. Finalmente, 
gostaria de dizer 
algo aos leitores da 
revista?

Eu gostaria de mostrar o fato comum de que uma 
empresa com tecnologia pode ter sucesso apesar 
da crise econômica. A Ink Tech Co., Ltd. atua 
no mercado de tintas a jato de tinta há 28 anos e 
conseguiu entrar no ramo de equipamentos para 
impressoras a jato de tinta. Estamos orgulhosos 
do nosso constante desenvolvimento tecnológico 
e controle de qualidade. Esperamos ansiosamen-
te seu interesse e suporte contínuos no futuro da 
InkTech. Obrigado.

ENTREVISTA
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O HOTEL & GOLFE CLUBE DOS 500 (SP) RECEBEU 
O FORTUNA GOLFE 10 ANOS - BY LEXUS

São Paulo, o histórico Hotel & Golfe Clube dos 
500, em Guaratinguetá (SP), recebeu o FortunA 
Golfe 10 ANOS - by Lexus para celebrar a primeira 
década da Empresa.

Todos participantes tiveram uma experiência incrível deste ver-
dadeiro oásis situado entre São Paulo e Rio de Janeiro, do campo 

tecnicamente desafiador assim como seus bucólicos jardins e 
lagos, além de afrescos e espaços marcados pela arte ligada a 
grandes nomes da cultura brasileira.

O primeiro dia, todos os participantes e convidados foram 
recepcionados com um welcome drink pela Marca Vila Cristi-
na e a entrega de “kit Especial num estojo de couro” composto 
por camisa modelo polo da marca VR Collezione + bolinhas da 
EB5 + cartão oficial do jogo e um chapéu Panamá personaliza-
do com as Iniciais do(a)s Golfistas. Uma degustação do whisky 
Single The Macallan - single malt (1824) com o Brand Embas-
sador, abrilhantou a primeira noite antecedendo ao jantar.

O sábado, foi marcado por um clima incrível e séries de 
atividades. O Torneio estilo scramble iniciou com shotgun às 
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09h00 e ofereceu além da premiação para os primeiros e vices colocados (Mas-
culino e Feminino), prêmio para “Nearest to the Pin” e para quem conseguisse 
o tão almejado “Hole in One”, um veículo Lexus Nx300h.

O Espaço Zen recebeu uma palestra sobre saúde com Maria Eliza Souto 
da clínica Dra. Alessandra Fraga. Outra degustação foi oferecida, desta vez de 
Appleton (1749) - run mais premiado do mundo - na praça dos coqueiros. 

O jantar de premiação no Restaurante 
Flamboyant foi dedicado à entrega de Troféus, 
brindes, sorteios e contou com uma apresen-
tação surpresa extra por Ricardo Madureira - 
considerado o maior mágico da América Latina 
e o Oficial do Programa Domingão do Faustão. 

O Santa Barbara Beach & Golfe Resort 
Curaçao ofereceu três vouchers para premiados 
passarem cinco dias na ilha caribenha. O Sofi-
tel também vouchers para Guarujá,  Ipanema, 

Cartagena e Lisboa. A Tumy o sorteio de top 
mochila da marca com personalização das ini-
ciais ao ganhador. 

A grande festa (após o jantar) terminou com 
um pocket show de Big Chico Blues/Jazz/Soul 
(que por duas oportunidades tocou com o len-
dário B. B. KING), no salão social Bromélias.
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        Atrás dessa delicada menina de 12 anos, 
existe uma pequena grande guerreira Amazona! 
Luana Bertão de Oliveira conquistou a tão sonhada 
convocação para a Seleção Brasileira que represen-
tará o país no Campeonato Sul-Americano de Hi-
pismo que acontecerá no Centro Hípico Mariano 
Roque Alonso, em Assunção no Paraguai entre os 
dias 16 e 22 de setembro de 2019.
Sua trajetória no hipismo está sendo escrita desde 
os 6 anos de idade onde deu os primeiros passos 
à cavalo e já aos 8 anos, começou a mostrar o seu 
talento em um Campeonato Brasileiro no Rio de 
Janeiro, ficando entre as 10 melhores colocadas do 
Brasil. Vale destacar que o hipismo é o único espor-
te em que homens e mulheres competem juntos.

       Hoje, Luana está saltando obstáculos à uma 
altura de 1,10 m podendo chegar até 1,20 m. É uma 
atleta de alto rendimento e performance, pois seus 
percursos são de níveis técnicos  mais difíceis com 

obstáculos diversos e competindo com atletas 
de várias idades.

      Para ser convocada pela Confederação 
Brasileira de Hipismo (CBH), Luana e sua égua 
Baviera Itapuã participaram de duas seletivas, 
uma em Curitiba e outra em São Paulo, e um 
Campeonato Brasileiro também em São Paulo, 
aos olhares de uma comissão técnica formada 
por profissionais experientes e de renome da 

CBH. 
     Mas ela não conquistou essa vaga sozinha... 

sempre com apoio da família e uma equipe for-
mada por seu técnico Rafael Dias, seu tratador 
Adriano Fleish, veterinários Dra Bárbara e Dr 
João, ferrador Kim Bueno e em 1º lugar com as 
bênçãos de Deus. Ela dedica todas as suas tardes 
a treinos puxados.  Após treinar, cuida da Baviera 
como se fosse sua filha; dá banho, enxuga, escova, 
além de alimentá-la com maçãs e cenouras!

   Sua égua Baviera Itapuã já foi Campeã Bra-
sileira com sua irmã Luma Bertão de Oliveira, 
8º lugar na seletiva da Federação Equestre In-
ternacional e 36ª colocada no ranking mundial. 
Atualmente está estabulada no Joinville Country 
Clube, em Joinville.

   Luana pretende nunca perder o contato com 
os cavalos e já pensa em uma profissão ligada aos 
equinos. Segundo ela mesma diz:

Boa sorte Luana e que traga o ouro para o Bra-
sil!!!!! Interessados em patrocinar a atleta contac-
tar os pais João Augusto (47) 99189-3036 e Monica 
Bertão (47) 98431-6142.

 Quando estou com os 
cavalos esqueço de tudo...
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Residência de Alto Padrão, são 4 Suítes
•1 Master com closet
•1 Suíte Garden
•2 Demi-Suítes
Sala e cozinha integradas
Espaço Gourmet com Churrasqueira
Spa privativo para 8 pessoas
400 m² área construída
721 m² área terreno 
Acesso exclusivo ao campo de Golf

CONDOMINIO RESERVA CAMBORIÚ 
YATCH & GOLF

ÚNICO DA REGIÃO COM GOLFE E ATRACADOUROS
O Reserva Camboriú é um condomínio horizontal 

fechado incomparável, com infraestrutura urbana e de 
lazer prontas, o empreendimento permite viver com 

segurança, entretenimento de alto padrão, rodeado de 
natureza e ao lado de Balneário Camboriú

APRESENTA

Instagram @prime_incorp_bc
FaceBook Prime Incorp. 

contato@primebc.com.br
WhatsApp 47 99614.0385
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Rodovia BR 376 | Km 623

São José dos Pinhais - PR

Acesso pela marginal | Saída 623

www.hotelladolcevita.com.br

41 3134-8500
41 99993-3670



Mais uma edição promovida na Barbearia Ministro 
reuniu clientes e amigos que deram uma geral no visual, 
além de uma boa cerveja e um cardápio pra lá de especial 
promovido pelo Origens Bistrô.  A próxima edição está 
programa para ser feita em Curitiba.

 Chefs Day

35



Aparelhos ortodônticos mais 
discretos e eficientes

“Dr., preciso usar aparelho, mas não tenho cora-
gem”. Muitos adultos falam isso diante da possibili-
dade de sair por aí exibindo um sorriso adolescente. 
Porém, a tecnologia evoluiu muito e oferece inúme-
ras vantagens em relação ao tratamento convencio-
nal. Digo que ambos chegam ao resultado, porém 
seria como comparar uma viagem de Porto Alegre a 
São Paulo, viajando de carro e avião. A novidade é o 
aparelho autoligado estético, que tem atraído muito 
o público jovem, adulto ou maduro e mesmo os mais 
apreensivos em sorrir de aparelho se adaptam facil-
mente e saem satisfeitos do consultório. 

Nos aparelhos ortodônticos autoligados, não há a necessidade do 
uso das borrachinhas, pois os próprios braquetes possuem uma es-
trutura que serve para prender os arcos ortodônticos. Esse sistema 
permite um menor atrito do fio metálico com a canaleta do bra-
quete, o que permite a aplicação de uma força mais suave e menos 
incômoda ao paciente.

Além disso, a ausência das ligaduras diminui con-
sideravelmente o acúmulo de bactérias no aparelho, 
evitando assim cáries, cálculo dentário, mau hálito 
e outros problemas bucais. Com isso, geralmente os 
resultados podem ser mais rápidos e o tratamento 
menos doloroso.

Alinhadores Invisíveis 
Outra opção são os alinhadores invisíveis, onde 

o tratamento é feito com placas removíveis. Elas são 
transparentes, finas e feitas sob medida, desta forma, 
tem como tirar para a higienização, na hora das re-
feições ou em momentos especiais. Como ele é pla-
nejado em 3D é possível visualizar o resultado final 
antes mesmo de iniciar o uso dos alinhadores, porém 
o sucesso do tratamento depende da disciplina do pa-
ciente. 

Converse com o seu dentista e não leve em con-
sideração apenas a questão estética, mas sim a saú-
de. Mantendo a saúde podemos prevenir problemas 
futuros, que podem acarretar em tratamentos mais 
complexos, caros e incômodos. 
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Em fevereiro de 2018 o Supremo Tribunal Federal julgou as cinco 
ações propostas para discutir a constitucionalidade da Lei nº 12.651/12 
– Código Florestal, mas apenas recentemente, em agosto de 2019, o 
teor destes acórdãos foi publicado.

Ainda que se soubesse a conclusão final de constitucionalidade da 
grande maioria dos artigos que estavam em análise, a decisão agora 
publicada traz algumas interpretações de artigos da Lei que afetarão 
o dia-a-dia da população, ainda que não residente em áreas rurais, já 
que o Código é também aplicado em zona urbana.

O primeiro ponto que julga-se importante, é a conclusão do STF 
quanto à aplicação do Princípio da Proibição do Retrocesso Ambien-
tal, segundo o qual não há como, sob alegação genérica de ocorrência 
do retrocesso ambiental, tornar inapta regra legal ou desmerecer o 
processo legislativo, uma vez que este, via de regra, busca equilibrar 
interesses muitas vezes conflitantes, mas que encontram amparo 
também na Constituição Federal.

Sobre a interpretação do texto legal, foi reconhecida a proteção 
do entorno de nascentes e olhos d’água intermitentes, mediante en-
tendimento de que o intuito na norma é proteger, como áreas de pre-
servação permanente (APP), não apenas as nascentes e olhos d’água 
perenes.

Ainda sobre as áreas de preservação permanente, outro ponto 
da abordado pelo STF foi com relação à intervenção excepcional, 
autorizadas somente em casos de interesse social ou utilidade 
pública em casos de inexistência de alternativa técnica ou lo-
cacional à atividade proposta.

Por fim, necessário enfatizar que a previsão de 
compensação de reserva legal inclusive por meio da 
aquisição de Cota de Reserva Ambiental – CRA, 
exigirá que a compensação seja realizada apenas en-
tre áreas com identidade ecológica. Assim, mesmo que 
não modificado o texto legal a partir da confirmação 
de constitucionalidade do Código Florestal, importante 
observar as conclusões do STF com a ciência de que, na prá-
tica, é o entendimento que prevalecerá nas análises de cada caso 
pelos demais tribunais e pela administração pública.

O CÓDIGO FLORESTAL
E O JULGAMENTO PELO STF

Mariane Schappo (OAB/SC 28.436)
Sócia do escritório Schappo, Turrek e Melo Advocacia e Consultoria (OAB/SC 3271)

47 3804.0496 / www.stmadvocacia.adv.br
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MUB SANTA CATARINA!
NOVIDADE NA FAVRETTO

Painel 1,20 x 1,70m localizado nas marginais da BR 101.
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Camboriú, São José e em breve mais cidades da região!
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Por um JIC
cada vez melhor
Nova comodoria assume com 
grandes ideias para o clube
Por Mariana Woj

Nascido junto ao mar, em São Francisco do 
Sul, Zeca S. Thiago frequenta o tradicional clube 
de Joinville há 30 anos. “Lembro que comprei um 
barco Marajó e, desde então, me tornei um fre-
quentador assíduo do JIC”, recorda ele, que atual-
mente tem um confortável 36 pés da Schaefer. 

Ao longo dos anos, fez dos amigos do clube 
a sua segunda família. Assim, nada mais natural 
que em algum momento assumisse o posto de co-
mando. E foi o que aconteceu em junho. Eleito, 
José Claudio Lopes de S. Thiago, de 69 anos, é o 
novo Comodoro do Joinville Iate Clube, suceden-
do a Ivo Birckholz de quem herdou o cargo.

Em entrevista para a Revista Golfe e Lazer, 
o novo Comodoro afirmou que será dado conti-
nuidade ao trabalho realizado até então e novas 
obras e projetos também serão realizados em prol 
do clube náutico e seus associados. Confira nossa 
conversa:

Golfe e Lazer: Para quem 
não o conhece, conte um 
pouco da sua história?
Zeca S. Thiago: Com 15 anos 
vim com meus pais e meus seis 
irmãos para Joinville e como 
muitos familiares eram médi-
cos, durante a adolescência meu 
foco era passar em Medicina. 
Mudei para Florianópolis para 
estudar, porém, durante as fé-
rias, frequentando o Tênis Clu-
be me descobri como técnico e 
professor de Tênis. Abandonei a 
Medicina e me formei em Edu-
cação Física que me proporcio-
nou vários anos de dedicação 

a ensinar. Com forte presença estive envolvido 
na administração do clube e por dois mandatos 
fui presidente do Tênis Clube. Passado os anos, 
construí carreira imobiliária onde permaneci até 
2015 quando resolvi dar uma pausa para repensar 
a vida. Neste ano surgiu a oportunidade de ser 
Comodoro do JIC e me coloquei a disposição por 
acreditar que posso contribuir.    

Golfe e Lazer: Como vê o momento atual 
do JIC?
Zeca S. Thiago: O clube é maravilhoso, bem cui-
dado e está localizado em um lugar privilegiado, 
porém nossa ideia é buscar um novo olhar, mo-
dernizar e tornar o JIC um local social, esportivo 
e de entretenimento. Estamos com várias ideias 
que já serão realizadas até final do ano.

Golfe e Lazer: Quais áreas terão atenção 
especial neste mandato? 
Zeca S. Thiago: A ideia é descaracterizar o JIC 
apenas como marina ou garagem de barcos e para 
isso temos a pretensão de oferecer mais opções 
de lazer para os associados como a criação de um 
lounge para eventos; uma loja de conveniência, 



44

Joinville Iate Clube

JOSÉ CLÁUDIO LOPES DE S. THIAGO
Comodoro

MÁRIO ROBERTO BORBA
Vice-comodoro

MÁRCIO BIFF
Diretor-secretário

THIAGO BORBA
Diretor de patrimônio

EMERSON BENTES DE FREITAS
Diretor financeiro

GERSON BECKERT
Diretor de esportes

GERALDO BANDOCH JÚNIOR
Diretor cultural

LUIS FERNANDO WUST STEIN
Diretor social

GUNTHER O. WEBER
Embaixador

COMPOSIÇÃO DA NOVA 
DIRETORIA EXECUTIVA

onde os sócios antes de saírem com seus barcos 
podem comprar gelo, carne aqui no clube mesmo; 
aumentar o píer; ter um heliponto; uma quadra 
de beach tênis e proporcionar mais eventos de 
confraternização. Além disso, estamos revendo 
também toda a parte elétrica do píer e do hangar, 
pintura da entrada e substituindo o software do 
clube por um mais moderno. 

Golfe e Lazer: Qual acredita ser o grande 
desafio de ser Comodoro? 
 Zeca S. Thiago: Temos uma grande missão pela 
frente e contamos muito com a presença dos 
associados e familiares nessa jornada. Um dos 
nossos principais objetivos é trazer a família 
para o Clube. Para mim é uma honra e, ao 
mesmo tempo, uma responsabilidade enorme 
assumir o cargo de Comodoro, mas tenho 
certeza que com o apoio de todos vamos fazer 
uma ótima gestão.



REGATA ANIVERSÁRIO 
JOINVILLE IATE CLUBE
CLASSE OCEANO        

Em comemoração ao aniversário de 41 anos do 
JIC – Joinville Iate Clube no dia 29/07/2019 foi 
realizada a regata de veleiros de oceano também 
valida pela 5º etapa do ranking 2019 da FNCVO.

Com a participação de 11 veleiros distribuídos 
em 4 classes, Classe RGS A ; Classe RGS B; Classe 
RGS C e Classe Bico-de-Proa

O percurso da tradicional regata de aniversá-
rio do JIC foi montado no través da Ilha Redon-
da, contornando a Ilha do Maracujá e retornando 
para o portão de chegada na ilha redonda.

41 ANOS
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Ao final de quase duas horas de regata a 
classificação final ficou da seguinte forma:

Veleiro Modelo Chegada Tempo Tempo corrigido Resultado Pontos 

Pontos 

Pontos 

Pontos 

Kraken Neo 25 14:08:10 01:31:10 01:20:02 1° 1 
Azzuro Skipper 21 14:13:39 01:36:39 01:21:13 2° 2 
Katana Skipper 30 14:04:36 01:27:36 01:23:48 3° 3 

Paranoya Microtonner 19 14:31:07 01:54:07 01:30:13 4° 4 

Veleiro Modelo Chegada Tempo Tempo corrigido Resultado Pontos 
Vendaval Ranger 26 14:22:08 01:45:08 01:25:55 1° 1 
Brasil 31 Schafer 31 Elip 14:20:39 01:43:39 01:31:14 2° 2 
Catarina Ranger 22 14:33:07 01:56:07 01:33:45 3° 3 

Veleiro Modelo Chegada Tempo Tempo corrigido Resultado Pontos 
Audax Tonner 25 15:01:13 02:24:13 01:56:58 1° 1 

Veleiro Modelo Chegada Tempo Tempo corrigido Resultado Pontos 
Moleque Velamar 29 14:24:54 02:17:54 02:17:54 1° 1 

Jolupa  Benetau 38 14:28:09 02:21:09 02:21:09 2° 2 

12:07:00

Classe RGS A

Classe RGS B

Classe RGS C

Classe Bico-de-Proa

12:37:00

12:37:00

12:37:00

Largada 1

Largada 1

Largada 1

Largada 1
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Com mais de 3 décadas de atividades no meio 
náutico joinvillense, o Joinville Iate Clube com 
mais de 300 associados tornou-se uma instituição 
referencial entre seus pares. Sua localização no 
maior município catarinense atraiu para seu qua-
dro social importante segmento desta comunida-

ESCOLA DE VELA JIC

de, com os mais diversos perfis. Inicialmente 
com uma proposta de agrupar esportistas do 
meio náutico da Baía Babitonga, a evolução 
natural do clube fez com que seu crescimento 
o tornasse também uma instituição sensível às 
necessidades da região. 

Neste âmbito, considera-se a realidade 
da cidade de Joinville, com mais de 500 mil 
habitantes, e especificamente a realidade do 
bairro Espinheiros, no qual o clube tem sua 
sede. Neste bairro, cujo perfil predominante é 
de classe operária, encontram-se crianças que 
desconhecem a Baía Babitonga, que banha 
as imediações. Desnecessário seria detalhar a 
condição econômico-social que se faz presen-
te nas periferias de cidades industriais como 
Joinville. 
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A diretoria percebendo que poderia fazer mais 
do que apenas oferecer infraestrutura aos navega-
dores e seus barcos, direcionou esforços e recursos, 
obtendo sucesso nesta ação esportiva e social de-
nominada Escola de Vela do Joinville Iate Clube.
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A Escola de Vela do Joinville Iate Clube, foi fundada em 20 de 
outubro de 1988, na gestão do Comodoro José Henrique Carneiro 
de Loyola, tendo como diretor de esportes Orlando May. Naquela 
primeira turma, formaram-se 10 velejadores, e ao longo de muitos 
anos o Prof. Eduardo Barbosa Pires o “Pirão” teve papel fundamen-
tal na formação de outras dezenas de egressos. Na continuidade 
deste trabalho destaca-se a atuação de Barbara Beckert e seu ir-
mão Gerson Jr., que são motivados pelo seu pai, Gerson Beckert, 
um entusiasta da vela, com grande preocupação social, que em 2018 
iniciaram os primeiros contatos com as escolas públicas munici-
pais da região do Bairro Espinheiros e assim formaram as primeiras 
turmas de vela com alunos vindos da comunidade sedimentando o 
que viria a ser um dos maiores projetos de vela social de nosso esta-
do. Foram também diretores de esportes do clube: Günther Weber, 
Mario Lúcio Floriani, Cotingo Mota, João de Deus Assis Filho, Car-
los Werner Heinzelmann, Horst Dieter Hardt e desde Julho 2019 
Gerson Beckert ocupa a função.

A História
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Eduardo nasceu e cresceu como a maioria das 
crianças moradores do Bairro Comasa e Espinhei-
ros, dois bairros que apesar da proximidade com 
a Lagoa do Saguaçu e Bahia da Babitonga não tem 
nenhuma intimidade com os esportes aquáticos 
e a grande maioria de sua população, a exemplo 
da população joinvillense, ainda não descobriu o 
paraíso que existe na vizinhança.

Tudo mudou em 2011, quando em uma palestra 
na escola municipal CAIC Francisco de Oliveira 
ele conheceu o projeto de Vela Social do Joinville 
Iate Clube - JIC.

Escola de Vela do 
Joinville Iate clube 
formando cidadãos 
para mundo.
Eduardo Silva, ex-aluno da Escola 
de Vela e atual atleta do JIC voltou 
com o 4º lugar

Foi amor a primeira vista e na sequência o jo-
vem Eduardo já estava tendo seu primeiro con-
tato com o veleiro Optimist, uma classe mundial 
de barcos para iniciantes de 8 a 14 anos de idade.

Na época a escola do JIC era coordenada e as 
aulas ministradas pelos irmãos e professores Bár-
bara Beckert e Gerson Beckert Junior.

Não demorou para em sagrar-se campeão ca-
tarinense de Optimist em 2014 e vice Sul-Brasi-
leiro no mesmo ano. 

A partir daí Eduardo não parou mais, agora 
com a orientação e grande incentivador na 
carreira do velejador e também sócio do JIC 
o Adam Max Mayerle, a trajetória ascendente 
no esporte levou-o a conquistar o campeonato 
brasileiro de Hobie Cat 14 em 2018 e com isto 
a vaga para mundial da mesma classe em 2019 
em La Rochelle na França que aconteceu de 17 
a 27 de Julho de 2019, levando o nome do JIC e 
acima de tudo divulgando Joinville e o Brasil.

Enfrentamos provas com vento 
entre 7 e 18 nós. Ainda, a corren-
teza sempre presente, acabou 
dificultando muito nos bordos.
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No campeonato em La Rochelle, três brasilei-
ros, joinvilenses, competiram.

Eduardo Silva, representando o Joinville Iate 
Clube (JIC) afirmou que “o percurso foi muito 
bem escolhido, pois havia outra classe na mesma 
raia os Hobie Cat 16. Conforme o atleta, o sol se 
fez presente nos dias das provas e os ventos varia-
dos. 

De acordo com Eduardo, ele e o Adam Max 
Mayerle, que também participou do campeonato, 
sempre andaram juntos com a primeira flotilha, 
“os primeiros”. “Infelizmente, bastava um erro, que 
nos custava umas oito colocações. Foi um campeo-
nato incrível e lá eu vi que ainda temos muito a 
melhorar, pois cada erro, cada ponto perdido, dei-
xa-nos mais longe do pódio”, argumentou. 
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Visita teve como propósito 
estreitar os laços entre o clube 
e a Marinha do Brasil 
Por Mariana Woj 

No mês de junho, o Joinville Iate Clube 
recebeu, em suas dependências, a visita do 
vice-almirante José Renato de Oliveira, co-
mandante do 5º Distrito Naval. A visita teve 
como propósito estreitar os laços entre o clu-
be e a Marinha do Brasil, por meio da coope-
ração de ambos nos projetos de interesse da 
força naval e dos joinvilenses.

Segundo o comandante, a interação com 
os clubes náuticos são de grande valia, pois 
são eles, que repassam para seus associados, 
ajudam a conscientizar sobre segurança do 
trafego, vida humana, salvaguarda. “É muito 
bom quando a gente se sente querido em um 
local e aqui no JIC a Marinha se sente queri-
da pela recepção e pela importância que eles 
dão a instituição”, frisa o vice-almirante.    

O comandante participou de um almoço 
no restaurante do JIC, que contou com a pre-
sença do Delegado da Capitania dos Portos 
e São Francisco do Sul, Capitão de Corve-
ta Raphael Faria Pinto, Capitão dos Portos 
de Santa Catarina, Capitão de Mar e Guerra 
Alexandre Lopes Vianna de Souza e diretores 
do JIC.   

JIC recebe a visita 
do comandante do          

5º Distrito Naval

Na final, Eduardo ocupou o 4º lugar, Adam 
ficou na 6ª posição e o joinvilense Alderson 
Luiz Pacheco, 19º lugar. Eduardo ainda disse 
que espera que outros alunos da Escola de Vela 
do JIC também possam ter essa experiência. 

Atualmente o Eduardo é sócio atleta do JIC 
o que lhe da condições de deixar o barco no 
clube e treinar regularmente.
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REGATA CAU HANSEN FOI UM SUCESSO
A primeira Regata Cau Hansen, patrocinada pelo Instituto Carlos Roberto Hansen, braço social 

do Grupo Tigre, contou com 8 participantes.
O evento foi realizado pela Flotilha Norte Catarinense de Veleiros de Oceano (FNCVO), no Jo-

inville Iate Clube. Iniciou na manhã de sábado com a presença de bom público, transcorreu durante 
todo o dia e contou com jantar e premiação no começo da noite.

Confira os vencedores em cada categoria:

13:55:00
Veleiro TMFAA

TMFAA

TMFAA

TMFAA

TMFAA

Modelo Chegada Tempo Tempo Corrigido Resultado Pontos
Azzurro 0,8404 SKIPPER 21 15:09:01 01:14:01 01:02:12 1° 1
Kraken 0,8778 NEO 25 15:12:32 01:17:32 01:08:04 2° 2

13:55:00
Veleiro Modelo Chegada Tempo Tempo Corrigido Resultado Pontos
Brasil 31 0,8802 SCHAEFER 31ELIP 15:03:56 01:08:56 01:00:41 1° 1
Vendaval 0,8172 RANGER 26 15:30:30 01:35:30 01:18:03 2° 2

13:55:00
Veleiro Modelo Chegada Tempo Tempo Corrigido Resultado Pontos

Tonner 25Audaz 0,8111 15:47:22 01:52:22 01:31:08 1° 1

Veleiro Modelo 1 Regata Tempo Tempo Corrigido Resultado Pontos
Brasil 31 0,8802 SCHAEFER 31ELIP 15:03:56 01:08:56 01:00:41 1° 1
Azzurro 0,8404 SKIPPER 21 15:09:01 01:14:01 01:02:12 2° 2
Kraken 0,8778 NEO 25 15:12:32 01:17:32 01:08:04 3° 3

Vendaval 0,8172 RANGER 26 15:30:30 01:35:30 01:18:03 4° 4
Audaz 0,8111 Tonner 25 15:47:22 01:52:22 01:31:08 5° 5

13:00:00
Veleiro Modelo Chegada Tempo Tempo Corrigido Resultado Pontos
WAHOO 15:01:54 02:01:54 02:01:54 1°
Jolupa Benetou 15:36:08 02:36:08 02:36:08 2°

Galapagos Delta 36 16:57:22 03:57:22 03:57:22 3°

Classe RGS C - Cruzeiro

Resultado Geral da etapa Maio 2019

Classe Bico de Proa

Largada 1 Regata

Classe RGS B

Classe RGS A

Largada 1 Regata

Largada 1 Regata

Largada 1 Regata
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QUEM FOI CAU HANSEN
Carlos Roberto Hansen sempre teve uma visão 

muito humana de sua missão na Tigre e na sociedade. 
Defensor da administração participativa, comparti-
lhando decisões, trabalhava para tornar a empresa 
ainda mais competitiva, ao mesmo tempo em que 
ampliava e fortalecia os laços pessoais com seus se-
melhantes. Valorizou a emoção, alimentou o afeto e 
deu sentido pleno a expressões hoje correntes como 
solidariedade e atenção ao próximo. Com relevan-
tes serviços prestados à comunidade, conduzidos de 
forma discreta, Carlos Roberto Hansen consolidou 
a imagem de líder carismático e criativo, cuja marca 
pessoal estará sempre presente no Grupo Tigre e em 
sua cidade.
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SOBRE O ICRH
Fundado em 2003, o ICRH completou 15 anos no ano passado com a marca de R$ 50 milhões inves-

tidos em 6.484 projetos, impactando 4,2 milhões de jovens e adolescentes. As unidades internacionais 
do Grupo Tigre também desenvolvem importante papel social em suas comunidades com ações de 
apoio a diversas instituições, que tem foco na atenção e cuidado com crianças e adolescentes. Com 
isso, mais de mil jovens foram beneficiados em 2018.
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Regata IOT
Mais uma Regata com patrocínio da IOT foi promovida 

na Baía Babitonga. A edição contou com a participação de 
vários  competidores que prestigiaram o evento. Muita in-
tegração e movimentação no Joinville Iate Clube. Fica aqui, 
o nosso agradecimento a IOT pelo apoio ao esporte.
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A partir do mês de agosto, a HSR Advocacia 
será o mais novo parceiro do Joinville Iate Clu-
be, com a missão de dar suporte nos projetos 
ambientais e questões institucionais da entidade, 
trazendo segurança para o caminhar da nova ges-
tão do clube.

Fundado em 2008, o escritório Harger, San-
des & Rossi Advocacia & Consultoria (ou apenas 
HSR Advocacia) tem por foco de atuação a com-
preensão da realidade do cliente, para entregar 
soluções originais e criativas, com diferenciais 
quando comparadas com aquelas praticadas pelo 
mercado tradicional.

Estamos em melhoria contínua para dar su-
porte a este desafio, trabalhando nossa Gestão 
(Relacionamento com o Cliente, Controladoria, 
Gestão de Pessoas, Jurídica e Educação Corpo-
rativa) e evoluindo nas áreas de atuação (Tribu-
tária, Ambiental, Relações de Trabalho, Direito 
Privado, Empresarial e Marítimo, Portuário e 
Aduaneiro), com núcleos segmentados de aten-
dimento (Licitações e Contratos, Previdenciário, 
Auditoria Trabalhista, Licenciamento Ambien-
tal, Consultivo Tributário), visando a especiali-
dade e gestão do conhecimento.

Em suas quatro unidades pelo Brasil, a HSR 
conta com mais de 50 colaboradores, tendo na 
equipe advogados advindos do mundo corpora-
tivo, notadamente de multinacionais, empresas 
de auditoria (Big Four), ex-Procuradores de Mu-
nicípios, Conselheiros, entre outras qualifica-
ções que nos permitem uma visão mais acurada 
dos problemas que acometem nossos clientes e 
também das soluções mais criativas e eficientes. 
Investimos em liderança e equipe, conciliando ju-
ventude com a experiência para obter o resultado 
esperado – excelência!

Por fim, somos uma plataforma de novos ne-
gócios, sempre evoluindo no atendimento dos 
nossos clientes (e crescendo com eles!), atuando 
no planejamento de patrimônio, estruturação fa-
miliar e de investimento e soluções corporativas 
(planejamento sucessório, societário, M&A, etc.). 
Por tudo isso, a HSR ingressou (desde 2017) no 
Diretório Nacional de Advocacia, sendo reconhe-
cida dentre os escritórios mais admirados do país 
(Análise Advocacia 500).

Recentemente o escritório mudou para sua 
nova sede, agora na Rua Dr. João Colin, 662, 
Centro, Joinville, tendo o que há de mais mo-
derno para melhor atender as demandas dos 
clientes, além de um auditório para palestras e 
600m² de espaço corporativo.

         Vá de lancha!
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Inclua no roteiro e navegue 
por cinco belos pontos do 
litoral de Santa Catarina 
Por: Da Redação
Fotos: Divulgação 

Um dos lados bons de ser catarinense é não precisar sair do estado para conhecer lugares incríveis. 
São paisagens que enchem os olhos até mesmo dos turistas mais exigentes, e se você ainda não está 
convencido, confira abaixo a nossa lista com alguns pontos do belo litoral catarinense para você co-
nhecer ainda neste verão:

         Vá de lancha!

Ilha do Campeche - Florianópolis
Em frente à praia que recebe o mesmo nome, a Ilha 

do Campeche fica a apenas 10 minutos de barco do con-
tinente e, por isso, bastante procurada por turistas. Sua 
única praia fica de frente para o continente e tem as 
águas de um azul impressionante, tanto que ganhou o 
apelido de Caribe Catarinense. Quem  quiser atracar e 
desembarcar encontra uma infraestrutura com restau-
rantes, guias turísticos e aluguel de artigos esportivos.

Enseada do Caixa D’Aço     
Porto Belo

Águas translúcidas e muita agitação, 
especialmente nos fins de semana, é o que 
te esperam na Enseada do Caixa D’Aço, 
em Porto Belo. Três bares flutuantes fun-
cionam durante o verão, nos fins de sema-
na e feriados, para  atender os barcos que 
atracam por ali para passar o dia. 
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Baía da Babitonga - Joinville, 
São Francisco do Sul e Itapoá

Nossa querida Baía da Babitonga não 
poderia ficar de fora da lista. Ela é um 
ponto ideal para quem gosta de navegar 
em águas calmas e abrigadas. Com diver-
sas ilhas, a baía tem uma belíssima paisa-
gem e oferece alguns pontos interessantes 
de parada, como o elogiado restaurante 
do Joinville Iate Clube. 

Ilha do Arvoredo - Florianópolis
A Ilha do Arvoredo é a maior da Reserva Biológi-

ca Marinha do Arvoredo, que abrange também as ilhas 
Galé, Deserta e o Calhau de São Pedro. A visitação à Ilha 
é proibida, mas é permitido mergulhar fora da área de 
preservação. Algumas das espécies protegidas na unidade 
de conservação são as tartarugas-cabeçudas, tartarugas-
-verdes, baleias-francas e toninhas.

Praia do Ribeiro - Bombinhas
Entre as praias de Bomba e Bombinhas, 

que também merecem uma visita, fica a 
pequena Praia do Ribeiro, com 120 m de 
extensão. Praia deserta, com mar crista-
lino e paisagem exuberante. Essas carac-
terísticas fazem da Praia do Ribeiro um 
lugar perfeito para quem quer descansar 
e repor as energias. Além disso, as águas 
tranquilas e transparentes são ideais para 
mergulhar com snorkel e, em algumas 
épocas do ano, é possível observas animais 
marinhos, como tartarugas. Bombinhas é 
considerada a capital brasileira do mergu-
lho ecológico e merece um visita dos apai-
xonados pela vida submarina.
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Associação Marina do Sol
Rua União da Vitória, 100 – Bairro: Piçarras
83280-000 – Guaratuba – PR
Fone: (41) 3442-1178
e.mail: marinadosol@terra.com.br
Site: www.marinadosol.org

Associação Náutica de Itajaí
Av. Ministro Victor Konder, 1001 – Centro
88301-701 – Itajaí – SC
Fone: (47) 9918-1618
e.mail: contato@culturanautica.org.br

Capri Iate Clube (contrato)
Av. Brasil, 14 – Balneário de Capri
89242-000 – São Francisco do Sul – SC
Fone: (47) 3444-7247
e.mail: secretaria@capriiateclube.com.br
Site: www.capriiateclube.com.br 

Iate Clube Camboriú 
Rua Dom Henrique, 1200
88330-000 – Balneário Camboriú – SC
Fone: (47) 3367-0452
e.mail: iateicc@terra.com.br 

Iate Clube de Caiobá
Av. Silva Jardim, 2611 – Água Verde
80240-270 – Curitiba – PR
Fone: (41) 3342-7010
e.mail: iateclube@icc.org.br
Site: www.icc.org.br

Iate Clube de Guaíba
Av. Guaíba, 777 – Cristal
91760-740 – Porto Alegre – RS
Fone: (51) 3268-0397/3268-0376
e.mail: i.c.g@terra.com.br
Site: www.iateclubeguaiba.com.br

Iate Clube de Paranaguá
Rua Benjamin Constant, 423 – Costeira
83203-450 – Paranaguá – PR
Fone: (41) 3422-5622
e.mail: iateclubepgua@uol.com.br 
ou secretaria@icpgua.com.br 
Site: www.icpgua.com.br 

Iate Clube de Santa Catarina
Veleiros da Ilha
Rua Silva Jardim, 212 – Prainha
88020-200 – Florianópolis – SC
Fone: (48) 32257799 – ramal 222 
e.mail: icsc@icsc.com.br
Site: www.icsc.com.br 

Iate Clube de Santos
Av. República do Líbano, 315 – Ibirapuera
04501-000 – Santos – SP
e.mail: ics@br2001.com.br
Site: www.icsantos.com.br

Iate Clube do Rio de Janeiro
Av. Pasteur, 333 – Urca
22290-240 – Rio de Janeiro – RJ
Fone: (21) 25431244/1086
e.mail: cpd@icrj.com.br
Site: www.icrj.com.br 

Lagoa Iate Clube (LIC)
Rua Hypólio Vale Pereira, 620
Lagoa da Conceição
88062-210 – Florianópolis – SC
Fone: (48) 3232-0088
e.mail: diretoria.lic@hotmail.com 
Site: www.lic.org.br

Marlin Azul Marina Clube (MAMC)
Rua Benjamin Constant, 435 – Oceania
83203-190 – Paranaguá – PR
Fone: (41) 3422-7238

Yacht Club de Ilhabela
Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 2729 
10º andar – Conjunto: 1010
01401-000 – São Paulo – SP
Fone: (11) 3884-5313
e.mail: sec-ilha@yci.com.br 

Yacht Clube Itaupu (Y.C.I)
Rua Iate Clube Itaupu, 500 – Riviera 
Paulista – 04928-260 – São Paulo – SP
Fone: (11) 5517-6229
e.mail: secretaria@itaupu.com.br
Site: www.itaupu.com.br

Iate Clube Lagoa dos Ingleses
BR 040 – Km 559 – Nova Limas
Minas Gerais
Fone: (31) 3222-0344
e.mail: iateclubelagoa@terra.com.br 
Site: www.iclimg.com.br

Iate Clube de Itacuruçá
Rua Evelina, 30 – Itacuruçá 
Mangaratuba
23880-000 – Rio de Janeiro – RJ
Fone: (21) 2680-7310
e.mail: comodoria@icilazer.com.br 

Clubes Conveniados

SAÍDA DAS
EMBARCAÇÕES

Agosto/18  175 
Setembro/18 202 
Outubro/18 97 
Novembro/18 178 
Dezembro/18 317 
Janeiro/19  220 
Fevereiro/19 209 
Março/19  241
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«Para nós a Arquitetura é uma forma de interação e união entre as 
pessoas e os ambientes em que estão inseridas, favorável à 
memórias emocionais inesquecíveis!

Nossos projetos são idealizados para manifestar as boas sensações 
que buscamos no nosso dia a dia, como conforto, bem estar, 
estética e personalidade, todas em perfeita harmonia!»

Rua Santa Catarina, 65, 313B,
Água Verde, Curitiba, PR - Tel: 3342-3322
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