
Dez atletas minastenistas já estão 
confirmados na delegação brasileira; 
Jogos Olímpicos começam no dia 23 de julho 
e terminam em 8 de agosto. Páginas 30 e 31

Conheça um pouco da história
do Minas na mais importante 
competição do planeta. 
Páginas 32, 33 e 34
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Rua São Domingos do Prata, 570, 

esquina com a rua Leopoldina - Santo Antônio.

Assista ao video do 

empreendimento

O mais alto padrão 

Canopus de qual idade
Terreno com 

mais de 6.700 m² 

Área de lazer incrível , 

entregue equipada e decorada
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avançadas

I N C O M P A R A V E L M E N T E 

Ú N I C O

VISITE O 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Prezada família minastenista

Não há dúvidas de que o esporte une e emociona pessoas de todas as nacionali-
dades, independentemente de posições sociais, raças, gêneros e crenças. Prova 
disso é a mobilização gerada pelas Olimpíadas, que, ao reunir os melhores atletas 
do mundo, movimenta cifras estratosféricas em infraestrutura, logística e presta-
ção de serviços, para garantir a divulgação de verdadeiros espetáculos de habilida-
de, vigor, força, agilidade, destreza, velocidade. Os Jogos de Tóquio, que deveriam 
ocorrer em 2020, mas foram adiados por causa da pandemia de Covid-19, são mais 
uma prova de que a humanidade é resiliente, supera limites para vencer obstáculos 
nunca imaginados. No dia 23 de julho, começa mais uma edição do maior evento 
esportivo do planeta, e o Minas estará lá, representado por rapazes e moças que, 
enfrentando todo tipo de dificuldade, como paralisação de competições e restri-
ções em treinamentos, realizaram o sonho de se tornarem atletas olímpicos. Até o 
dia 8 de agosto, estaremos colados na tela da TV, do computador ou do smartpho-
ne, acompanhando os valorosos minastenistas, dos quais temos muito orgulho, e 
demais atletas brasileiros, torcendo para que alcancem os melhores resultados de 
suas carreiras. Na matéria de capa desta edição da Revista do Minas, falamos sobre a participação do Minas nesta edição dos Jogos, 
em Tóquio, e reverenciamos aqueles que ajudaram a forjar a tradição olímpica minastenista, iniciada em 1952, nas Olimpíadas de 

Helsinque, na Finlândia, com o nosso saudoso Fernando Pavan. 

Para escrever mais páginas vitoriosas na história do Minas estamos montando equipes competitivas para esta temporada. Mantendo 
nossa privilegiada posição no cenário esportivo nacional e mundial, nos fortalecemos, ainda mais, institucionalmente e asseguramos 

a valorização do patrimônio dos associados.

Falando em patrimônio, destacamos o empenho da diretoria em promover melhorias constantes nas três Unidades do Minas e no 
Náutico, a fim de oferecer aos sócios mais conforto, serviços diferenciados e novas opções de lazer e esporte recreativo. Estamos 
avançando no Projeto Minas Smart Clube, que é pioneiro no país e oferecerá novas soluções para garantir o atendimento das deman-

das dos associados de todas as idades, com mais eficiência e agilidade. 

Como se vê, estamos atuando dinamicamente em todas as frentes, em sintonia com os anseios da família minastenista e com res-
ponsabilidade na gestão dos recursos do Clube. Conseguimos atravessar o período mais crítico da crise econômica mundial, gerada 
pela pandemia do novo coronavírus, sem comprometer a solidez financeira e patrimonial do nosso Minas, investindo com sabedoria, 

no momento certo e nas áreas mais sensíveis a impactos que pudessem comprometer a qualidade do atendimento aos sócios. 

Cumprindo nosso papel de referência também em cidadania e responsabilidade social, não descuidamos das comunidades menos 
favorecidas da cidade. A pandemia não acabou, e os voluntários do Programa Minas Tênis Solidário seguem firmes no propósito de 
amenizar o impacto da crise econômica em nossa sociedade. Agradecemos e continuamos contando com a solidariedade da família 
minastenista em nossas campanhas de arrecadação de alimentos e agasalhos, que estão tendo resultados bastante positivos. É 
uma emoção ver a alegria nos olhos e gestos de crianças, idosos e pessoas vulneráveis socialmente, quando chegamos com as 
doações feitas pelos sócios e parceiros do Clube, nas creches, casas de longa permanência de idosos e instituições de acolhimento 

e assistência social. Seguimos juntos!

Citando Michael Jordan, astro da NBA e ídolo do basquete mundial: “Obstáculos não devem te impedir. Se você encontrar uma 

parede, não desista. Descubra como escalá-la”.

Envie sugestões e críticas sobre a Revista:
revista@minastc.com.br

>>

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

Forte abraço, RICARDO VIEIRA SANTIAGO

O melhor do Minas é você
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SUPERINTENDENTE EXECUTIVO
Yuri Costa Dolabella

EXPEDIENTE

MINAS I

Central de Atendimento ................................3 5 1 6 . 1 0 0 0
Gerência de Unidade  ....................................3 5 1 6 . 1 1 0 1
Academia do Minas  ......................................3 5 1 6 . 1 0 4 9
Aluguel de Salão de Festas  ..........................3 5 1 6 . 1 3 3 2
Assessoria de Relações Institucionais  ........3 5 1 6 . 2 1 6 1
Axial  ..............................................................3 3 7 0 . 4 7 7 0
Barbearia  ......................................................3 5 1 6 . 1 1 5 9
Departamento de Fisioterapia  ......................3 5 1 6 . 1 1 7 0
Drogaria Araujo  ............................................3 2 7 0 . 5 6 2 2
Enfermaria  ....................................................3 5 1 6 . 1 1 1 1
Estacionamento  ...........................................3 5 1 6 . 1 1 5 6
Gerência de Educação  ..................................3 5 1 6 . 2 0 4 2
Gerência de Negócios e Marketing  ..............3 5 1 6 . 1 3 3 0
Gerência de Cultura  ......................................3 5 1 6 . 1 0 2 7
Gerência de Recreação e Lazer  ....................3 5 1 6 . 2 0 6 0
Lanchonete Central  ......................................3 5 1 6 . 1 3 2 3
Loja Minas Store  ..........................................3 2 2 1 . 8 1 9 0
Minas Tênis Solidário  ...................................3 5 1 6 . 2 0 9 0
Optical Express .............................................3 6 5 3 . 5 9 0 0
Ouvidoria  ......................................................3 5 1 6 . 1 3 7 0
Perdidos e Achados  .....................................3 5 1 6 . 1 1 5 5
Portaria rua Espírito Santo  ...........................3 5 1 6 . 1 1 4 0
Portaria rua da Bahia  ...................................3 5 1 6 . 1 1 4 1
Portaria rua Antônio de Albuquerque  ...........3 5 1 6 . 1 1 4 3
Portaria da Sala de Jogos  ............................3 5 1 6 . 1 1 4 2
Restaurante  ..................................................3 5 1 6 . 1 3 1 0
Sinuca  ...........................................................3 5 1 6 . 1 1 0 8
Salão de Beleza  ............................................3 5 1 6 . 1 1 6 4
Sauna Feminina  ............................................3 5 1 6 . 1 3 5 3
Sauna Masculina  ..........................................3 5 1 6 . 1 3 0 7
Setor de Tênis  ...............................................3 5 1 6 . 1 1 4 9
Track&Field  ...................................................2 5 5 1 . 7 4 0 7

MINAS II

Central de Atendimento ................................3 5 1 6 . 2 0 0 0
Gerência de Unidade  ....................................3 5 1 6 . 2 1 0 1
Academia do Minas  ......................................3 5 1 6 . 2 0 5 2
Enfermaria  ....................................................3 5 1 6 . 2 1 2 1 
Estacionamento - Piso 1  ..............................3 5 1 6 . 2 1 4 5
Lanchonete Central  ......................................3 5 1 6 . 2 0 7 0
Loja Minas Store  ..........................................3 3 2 7 . 2 3 8 5
Perdidos e Achados  .....................................3 5 1 6 . 2 1 4 7
Portaria rua Ivaí  ............................................3 5 1 6 . 2 1 4 0
Portaria Mangabeiras  ...................................3 5 1 6 . 2 1 4 1
Portaria Sede Social  .....................................3 5 1 6 . 2 1 4 2
Restaurante  ..................................................3 5 1 6 . 2 0 6 6
Sinuca/Sala de Jogos  ..................................3 5 1 6 . 2 0 8 0
Salão de Beleza  ............................................3 5 1 6 . 2 0 9 6
Sauna Feminina  ............................................3 5 1 6 . 2 0 7 5
Sauna Masculina  ..........................................3 5 1 6 . 2 0 7 7
Setor de Tênis  ...............................................3 5 1 6 . 2 1 4 9

MINAS COUNTRY 

Central de Atendimento ................................3 5 1 7 . 3 0 5 0
Enfermaria  ....................................................3 5 1 7 . 3 0 9 0

MINAS NÁUTICO 

Central de Atendimento ................................3 5 1 7 . 3 0 0 0
Enfermaria  ....................................................3 5 1 7 . 3 0 3 0

CENTRAIS DE ATENDIMENTO
MINAS I: 3516.1000
centraldeatendimento1@minastc.com.br
MINAS II: 3516.2000
centraldeatendimento2@minastc.com.br
MINAS COUNTRY: 3517.3050
centraldeatendimentocountry@minastc.com.br
MINAS NÁUTICO: 3517.3000
centraldeatendimentonautico@minastc.com.br

TELEFONES ÚTEIS

OUVIDORIA
Rua da Bahia, 2.244 – 11º andar
ouvidoria@minastc.com.br
CNPJ do Minas Tênis Clube
17.217.951 / 0001 - 10

DIRETORIA

PUBLICIDADE
Eduardo Mineiro
(31) 99733.1810

imprensa@minastc.com.brMTCI_WIFI / SENHA: @minastc /minastenisclube

Delegação brasileira já tem seis nadadores;
outras modalidades farão as convocações
este mês. Páginas 30 e 31

Conheça um pouco da história
do Minas na mais importante 
competição do planeta. 
Páginas 32, 33 e 34
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Drive Thru
Gincana solidária mobiliza os atletas do Minas na segunda edição da ação de doação de roupas

O vice-presidente Carlos Henrique, o presidente Ricardo Santiago, 
Murilo Figueiredo e as ginastas Alice Reis Albuquerque e Luiza de 
Carvalho Costa Porto

O associado Fábio Jardim, um dos gestores do Minas Tênis 
Solidário, com algumas crianças atendidas na Segunda Casa 
dos Meninos www.liderlaser.com

LÍDER LASER, agora no Lourdes!
Depilação a laser e estética avançada.

Agende sua avaliação

R. PROF. ANTÔNIO ALEIXO, 591 LOJA 2 . LOURDES . BH/MG

3564.4769      99736.9976

LÍDER LASER, agora no Lourdes!LÍDER LASER, agora no Lourdes!LÍDER LASER, agora no Lourdes!
Depilação a laser e estética avançada.Depilação a laser e estética avançada.Depilação a laser e estética avançada.

R. PROF. ANTÔNIO ALEIXO, 591 LOJA 2 . LOURDES . BH/MGR. PROF. ANTÔNIO ALEIXO, 591 LOJA 2 . LOURDES . BH/MGR. PROF. ANTÔNIO ALEIXO, 591 LOJA 2 . LOURDES . BH/MG
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liderlaserbrasil

Os atletas da equipe de tênis Luca Rabelo e Henrique Rosa 
entregam doações à voluntária minastenista Marília Gomes

A solidariedade também faz parte do dia a dia dos atletas e 
profissionais do esporte do Clube que se mobilizaram para co-
laborar na segunda edição da ação Drive Thru, atendendo ao 
chamado do Programa Minas Tênis Solidário. A campanha teve 
formato de gincana, e foram arrecadados, no total, 794 peças, 
entre roupas, calçados e cobertores. O ponto de coleta foi a 

portaria da rua Espírito Santo, onde os voluntários minastenis-
tas receberam as doações, ao longo do dia 16 de junho.

A modalidade vencedora da gincana foi a ginástica, com 
182 peças doadas. Na sequência, vieram tênis (167 peças), 
judô (159), natação (104), vôlei feminino (64), futsal (38) 
e vôlei masculino (5). Também fizeram doações os fun-
cionários dos departamentos de suporte operacional (7) e  
projetos incentivados (23).

A primeira instituição beneficiada com as doações foi a Se-
gunda Casa dos Meninos de Santo da Barra, de Pedro Leo-
poldo, que recebeu, em junho, 166 peças de roupas e calça-
dos, no total. Todo o material arrecadado será entregue, nos 
próximos meses, nas entidades cadastradas no Programa  
Minas Tênis Solidário.

Reconhecimento
As associadas e atletas da ginástica de trampolim Alice Reis 
Albuquerque e Luiza de Carvalho Costa Porto, acompanhadas 
da supervisora técnica da ginástica Edmara Colombo e do ge-
rente da divisão de Esporte Rogério Romero foram recebidos 
pelo presidente Ricardo Santiago, o vice-presidente do Clube, 
Carlos Henrique Martins Teixeira, e o vice-presidente do Conse-
lho Deliberativo, Murilo Eustáquio Santos Figueiredo, que agra-
deceram o empenho dos esportistas do Clube. “Ficamos muito 
satisfeitos em ver que nossos jovens atletas estão imbuídos 
dos valores agregados ao esporte, como a solidariedade e a 
cidadania, que fazem parte da educação que incentivamos no 
Minas”, destacou o presidente minastenista.
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Instituições assistenciais cadastradas no Minas Tênis Solidário recebem cestas básicas
Corrente do Bem

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Parceria pela vida
O Programa Minas Tênis Solidário e a Fundação Hemominas realizaram, no último 
mês, a quinta edição da ação de coleta de sangue, no Clube. A parceria teve 
como objetivo, mais uma vez, contribuir para o abastecimento dos estoques dos 
ban cos de sangue do Estado de Minas Gerais. O salão da sede social do Minas 
I (foto) foi preparado de acordo com os mais rigorosos protocolos sanitários. 
Passaram pela triagem médica 53 candidatos, e 41 estavam aptos para fazer a  
doação de sangue.

O vice-presidente Carlos Henrique e representantes das instituições beneficiadas com 
as doações

www.liderlaser.com
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3564.4769      99736.9976
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O Minas Tênis Solidário, programa de 
responsabilidade socioambiental do Mi-
nas Tênis Clube, segue com força total 
ajudando a quem precisa. Por meio da 
campanha Corrente do Bem, iniciada em 
abril, visando incentivar a doação de ali-
mentos não perecíveis pelos sócios e o 
público em geral que toma a vacina con-
tra a Covid-19, no Posto da PBH, instala-
do no salão do Centro de Facilidades, na 
Unidade I, foram arrecadadas 179 cestas 
básicas e 135 quilos de alimentos. 

Com o apoio da Central Única das Fa-
velas (CUFA), foram entregues 50 ces-
tas básicas no Aglomerado da Serra 
e 79 no Morro do Papagaio, na região 
Centro-Sul de BH. O Projeto Avança 
Judô, de Vespasiano, recebeu outras 
50 cestas básicas. Já os 135 quilos de 
alimentos foram entregues para a As-

sociação Beneficente Cristã Casa de 
Maria, no bairro Serra. 

“As ações de solidariedade vêm se 
multiplicando cada vez mais e, neste 
momento tão difícil, têm sido vitais 
para a sociedade. Agradecemos aos 

sócios minastenistas que têm con-
tribuído tanto para essa corrente do 
bem”, destaca o vice-presidente Carlos 
Henrique Martins Teixeira. 

Para saber mais sobre o Minas Tênis Soli-
dário acesse minastenisclube.com.br
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Computadores doados pelo Minas aprimoram serviços oferecidos pela creche Bem-me-quer
Conexão solidária

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

A Associação Beneficente Policena Barbosa, Creche Bem-me-quer, 
recebeu do Programa Minas Tênis Solidário, no último mês, seis 
computadores em bom estado de conservação, que faziam parte 
do parque de informática do Clube, mas estavam obsoletos para o 
nível de trabalho exigido. Localizada na Vila Acaba Mundo, na região 
Centro-Sul da cidade, a instituição atende a 40 meninas, na faixa 
etária de 6 a 15 anos, oferecendo reforço escolar, aulas de dança, 
educação física e atendimento psicológico. “O trabalho da Bem-me-
-quer é bastante completo. Esses computadores vêm aprimorar o 
nosso atendimento às meninas, porque vamos oferecer um serviço 

com melhor qualidade”, explica Henide Rodrigues, sócia do Clube e 
voluntária na creche.

Contando com dez voluntários, atualmente, o Grupo de Educação 
do Minas Tênis Solidário atua junto a instituições assistenciais com 
foco na promoção da melhoria de infraestrutura e divulgação do co-
nhecimento. “O nosso projeto não é de assistencialismo, mas me-
lhorar a qualidade de vida por meio da educação. O nosso objetivo é 
ensinar as pessoas a terem autonomia, empoderamento e conquis-
tar um espaço na sociedade”, afirma a minastenista Ruth Doramar, 
voluntária líder do Grupo de Educação.

Recursos da campanha Sócio Doador viabilizam compra de TV para casa de apoio a mulheres 
Boa causa

O Minas Tênis Solidário, representado 
pelos voluntários Fabio Lima Jardim, 
um dos gestores do programa, e Cláu-
dio Manoel de Lima Santos, integran-
te do Grupo de Educação, entregou 
uma SmarTV de 43 polegadas, no 
último mês, para a Associação Casa 
Madre Tereza de Calcutá, localizada 
no bairro Vera Cruz. O aparelho foi 
comprado com os recursos doados 
pelos minastenistas que participam 
da Campanha Sócio Doador. A As-
sociação atende a 25 mulheres da 
região leste, por meio de atividades 
educacionais, culturais e sociais. 

A TV possibilitará a retomada das 
atividades de desenvolvimento pro-
fissional e geração de renda, inicia-

Ruth Doramar, Simone Furtado, professora de informática da creche Bem-me-quer, e Henide Rodrigues

Voluntários do Minas entregaram TV, roupas e calçados doados para a Casa Madre 
Tereza de Calcutá

das em 2019, mas interrompidas por 
causa da pandemia. 

Também foram entregues 60 peças de 
roupas e 22 pares de sapatos, arreca-

dados na Campanha do Agasalho, que 
está sendo realizada pelo Minas Tênis 
Solidário, junto aos associados, atletas 
e parceiros do Clube, desde maio último.
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Minas Smart Clube
Começaram os testes da plataforma integradora das soluções de automação instaladas no CCO 

Prossegue em ritmo acelerado a implementação do pioneiro 
projeto Minas Smart Clube, que está sendo desenvolvido em 
parceria com a Newton, a fim de tornar o Minas um clube inte-
ligente, mais eficiente e ágil na oferta de serviços aos associa-
dos. Neste mês, tem início o período de testes da plataforma 
integradora das soluções de automação já instaladas no Centro 
de Controle Operacional (CCO). Os testes precedem a aquisição 
da plataforma. Os especialistas da Newton estão fazendo visi-
tas nas três Unidades do Minas e no Náutico, com o objetivo de 
elaborar as próximas fases do projeto.

Também neste mês, o Minas Smart Clube avança mais um 
passo, com a instalação da automação do sistema de ar-con-
dicionado da sede social, que passa a ser integrado ao CCO. O 
monitoramento é em tempo real, feito pelos profissionais do 
Clube, que recebem alertas, em casos de temperaturas fora do 
padrão estabelecido e de falhas em equipamentos. A automa-
ção do sistema de ar-condicionado permite o controle preciso 

SEU PATRIMÔNIO

Cuidadores de Idosos
Nutricionista
Fisioterapia
Fonoaudiólogo
Equipe Multiprofissional

Print da tela do software da plataforma integradora de soluções 
de automação do CCO

da temperatura ambiente de cada dependência do prédio, como 
salão de jogos, salão de festas e sinuca, além do acionamento 
automático, conforme programação horária e semanal, substi-
tuindo o controle manual.
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Estão em andamento, conforme o cronograma proposto, as 
obras de construção das duas salas de cinema do Centro 
Cultural Unimed-BH Minas, localizadas no piso 5 do Centro 
de Facilidades (CF5). Cada sala terá 106 m² (incluindo a cabi-
ne de projeção e a casa de máquinas) e capacidade para 42 

Já estão em construção as duas salas de cinema do Centro Cultural Unimed-BH Minas
Boa notícia

Espaços sempre organizados, em edificações bem conserva-
das, com equipamentos funcionando plenamente, durante o 
ano inteiro, faça chuva, sol, calor ou frio. Esses são os objeti-
vos do trabalho da equipe de engenharia e manutenção do Mi-
nas, que não descansa nem nos finais de semana e feriados. 
E é por isso que as Unidades do Minas estão sempre prontas 
para receber os associados de todas as idades, para praticar 
esportes, relaxar, encontrar os amigos, aprender e se divertir.

Quadras de tênis
Nas três Unidades, as quadras de tênis estão em constan-
te manutenção, a fim de garantir as melhores condições da 
prática do esporte pelos associados. No último mês, foram 
substituídos o pó de telha e as fitas demarcatórias dos pisos 
das quadras dos Minas I e II. Na Unidade II, onde também 
foi feito o nivelamento dos pisos, a equipe de manutenção 
do Clube trabalhou, inclusive, de madrugada, minimizando o 
impacto na rotina dos sócios, uma vez que as quadras são 
utilizadas durante todo o período de funcionamento do Clube, 
para o lazer e as aulas do curso de tênis. No Minas Country, a 
reposição e a troca do pó de telha de todas as quadras serão 
feitas neste mês de julho.

Funcionando plenamente o ano inteiro, o Minas está sempre pronto para receber os sócios
Pode chegar

Patrocinadas pelo Instituto Unimed-BH, as salas de cinema 
do Minas estão em construção

Quadras de tênis: cuidados constantes para manter a qualida-
de dos pisos

pessoas. Na sequência das obras civis, que terminarão em 
outubro, serão executadas as instalações elétricas e hidráuli-
cas, de telecomunicações, de ar-condicionado e acústicas. A 
Construarq foi a vencedora da licitação. A previsão de entre-
ga dos novos espaços é dezembro próximo.

Além da moderna infraestrutura, as salas serão dotadas de 
poltronas estofadas e confortáveis, com 51 cm de largura. 
Haverá assentos reservados para pessoas com deficiência e 
áreas para cadeirantes, em sintonia com o projeto de acessi-
bilidade universal implantado no Clube. 

O início do funcionamento dos cinemas do Centro Cultural 
Unimed-BH Minas dependerá da autorização da Prefeitura de 
Belo Horizonte para a retomada das atividades em espaços 
culturais fechados.

CLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBEPATROCÍNIO MASTER APOIO
REALIZAÇÃO
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SEU PATRIMÔNIO

Playground do Minas II tem piso emborrachado e antiderrapante

O Minas é verdinho
Manter as áreas verdes das Unidades sempre viçosas é pre-
ocupação diária do Clube. No Minas I, foi feita a ampliação 
do sistema de irrigação automatizada, gerando mais eficiên-
cia na umidificação dos jardins e, neste mês, serão feitas a 
reposição de plantas e a adubação dos canteiros. No Minas 
II, o sistema de irrigação automatizada passou por manuten-
ções preventivas e corretivas, e os jardins ganharão novas 
plantas, neste mês. 

Minas I
A arquibancada do Parque Aquático, que faz parte do con-
junto arquitetônico do Minas, tombado pelo Conselho do 
Patrimônio Histórico e Cultural do Município, passou por 
reforma, incluindo a pintura dos corrimãos metálicos com 
tinta esmalte poliuretano acrílico, que proporciona melhor 
acabamento e é mais durável. A longa arquibancada verme-
lha, marca registrada da Unidade I, está ainda mais impo-
nente e bonita. 

Minas II
Segue em execução o serviço de troca dos pisos de todas 
as escadas das áreas de circulação da Praça de Esportes da 
Unidade II, previsto para ser concluído em agosto. Os pisos 
desgastados pelo tempo estão sendo demolidos, dando lugar 
a novos degraus com níveis e formatos adequados e reves-
timento cimentício resistente e antiderrapante. O objetivo é, 
visa, principalmente, garantir segurança aos associados, além 
de tornar o visual do clube mais bonito. 

Outra ação de manutenção em execução, na Unidade II, é a 
impermeabilização da laje sobre os vestiários, a fim de se evi-
tar infiltrações e goteiras. São etapas do serviço: demolição e 
retirada da proteção mecânica sobre a laje, lixamento, aplica-
ção do impermeabilizante e construção do contrapiso.

Ainda no Minas II, a garotada que frequenta o clube aprovou 
o novo piso emborrachado, instalado na área do playground 
molhado. Além de mais segurança para os sócios mirins em 
suas brincadeiras, já que é antiderrapante, o piso tem cores 
vivas, que alegram o ambiente.
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PDMTCC

Obras visando a acessibilidade universal tornam o Country mais inclusivo e confortável
Para todos 

As piscinas superiores terão o revestimento trocado e estarão novinhas no verão

Dando sequência ao projeto de acessibilidade universal, que 
compõe o Plano Diretor do Minas Country, e visando a preser-
vação da infraestrutura para proporcionar mais bem-estar e 
comodidade aos associados, estão em execução várias obras 
de melhoria na Unidade campestre.

No primeiro pavimento da sede social, incluindo a varanda e 
a área de acesso aos sanitários (que terá o degrau removido), 
todo o piso de pedra ardósia será substituído por granito anti-
derrapante. O toldo da entrada da sede será trocado por outro 
mais funcional, elegante e moderno. A varanda receberá, ain-
da, revestimentos mais claros no teto e nas paredes. 

A enfermaria e as dependências do primeiro subsolo da sede 
social terão instalações e mobiliários adequados ao atendi-
mento de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 

O ginásio coberto ganhará novos sanitários e uma nova du-
cha, que proporcionarão mais conforto aos associados que 

praticam suas atividades de lazer esportivo no local. Tam-
bém será feita a impermeabilização da laje da edificação, a 
fim de conservar a infraestrutura, evitando infiltrações.

A Napoli Engenharia foi a vencedora da licitação para execução 
das obras, que têm previsão de término em outubro próximo. 

Piscinas superiores
E, aproveitando a menor frequência dos sócios ao Country 
no inverno, a equipe de engenharia do Clube está empe-
nhada na reforma das piscinas superiores, que consiste 
na troca dos revestimentos. As etapas da obra compreen-
dem a retirada de todo revestimento interno, a impermea-
bilização das estruturas e, finalizando, o assentamento da 
cerâmica. E, quando o verão chegar, os associados terão 
piscinas novinhas para curtir os dias mais quentes do ano, 
com conforto e segurança, no paraíso verde chamado Mi-
nas Country.



MINAS NÁUTICO

Modernizar a infraestrutura do Clube para atender à crescente demanda dos sócios 
por mais serviços, criando espaços diferenciados de lazer, recreação e esporte aliado 
à educação, principalmente para adolescentes e crianças. Esses são os objetivos da 
terceira etapa de obras do Plano Diretor do Minas Náutico (PDMN), cujas ações estão 
sendo iniciadas com a contratação do escritório S. Rabelo, vencedor da licitação para 
elaboração dos projetos arquitetônicos das novas edificações e estruturas do Clube. 

Até setembro próximo, os arquitetos entregarão os projetos do porte-cochère do Pa-
vilhão de Esportes e Eventos (pista coberta para carros chegarem até a entrada do 
prédio), da lanchonete/choperia, da lanchonete junto ao parque infantil e das novas 
quadras de areia com arquibancada integrada à paisagem. Também é de responsabi-
lidade do escritório providenciar a aprovação dos projetos na Prefeitura de Nova Lima.

Sequência de ações do Plano Diretor garante o atendimento de demandas dos sócios
Melhorias no Náutico

Perspectiva da futura choperia da lanchonete do Náutico
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O Minas Náutico foi idealizado em 1995, por meio de uma 
parceria com a Lisa - Lagoa dos Ingleses Urbanismo, visan-
do ampliar as opções de lazer, esporte e recreação ofere-
cidas aos associados do Minas. O Clube, que é âncora do 
Condomínio Alphaville Lagoa dos Ingleses, ocupa terreno de 
117 mil m², dos quais 41 mil m² são de área construída.

A construção da primeira etapa do Náutico começou em 1998 
e terminou em 2000, incluindo as piscinas descobertas, as 

quadras esportivas e espaços de recreação. Com o passar dos 
anos e o aumento crescente da frequência ao Clube, novas ins-
talações foram incorporadas às já existentes, como lanchone-
tes, mais quadras e piscinas. Em 2018 foi concluído o Pavilhão 
de Esportes e Eventos, que abriga piscinas cobertas, quadras 
de squash, guarderia de barcos, estação de tratamento de água 
e, atualmente, a Central de Atendimento do Clube e salas para 
diversos cursos. 

Sobre o PDMN
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Diretoria entrega novas quadras de areia para a prática de beach tennis, futebol e vôlei 
O Minas tem praia

Diretores e associados na abertura das quadras de beach 
tennis do Náutico

A vocação do Minas Náutico para os esportes de areia foi 
consolidada, no último mês, com a entrega aos associados 
de mais seis quadras, sendo quatro exclusivas para a prática 
do beach tennis e duas multiuso – futebol e vôlei. O Clube 
já conta com duas quadras de beach tennis, às margens da 
Lagoa dos Ingleses. O presidente Ricardo Vieira Santiago 
destacou o empenho da diretoria em sempre atender aos 
anseios dos associados por mais opções de atividades de 
lazer no Clube. “Para satisfação dos nossos associados, hoje 
estamos entregando essas seis quadras de areia, que, certa-
mente, serão espaços de muita alegria e entretenimento para 
as famílias”, afirmou.

Também prestigiaram a abertura das novas quadras o vice-
-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira, os diretores do 
Náutico Roger Rolhfs, José Fabrino, Eduardo Henrique e Jor-
ge Bachur, e diretor do Minas.

Todas as unidades Hemominas estão 
seguindo rigorosamente os protocolos de 

prevenção contra o novo coronavírus. 

Doar sangue é seguro
e pode salvar até 4 vidas!

As doações devem ser agendadas online ou pelo MGapp - Cidadão.
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MINAS NÁUTICO

As seis novas quadras ficam ao lado do Pavilhão de Esportes e Eventos, atrás do 
parquinho infantil e têm, cada uma, 8 m x 16 m. No total, foram usados 650,0m³ 
de areia, o equivalente a 980 toneladas de areia rosada de quartzo, que é de alta 
qualidade e garante melhores condições para a prática das modalidades. 

Roger Rohlfs, José de Fabrino, Jorge Bachur (diretores do Náutico), José Cláudio 
Nogueira Vieira (diretor de Obras), Eduardo Henrique (diretor do Náutico), Carlos 
Henrique Martins, Ricardo Santiago (vice-presidente e presidente), Elói Lacerda, 
Frederico Mascarenhas e Fernando Zefferino (diretores do Minas Tênis)

As novas quadras de areia foram construídas para atender às demandas dos 
associados por mais opções de lazer 

Os associados também passaram a contar com quadras para a prática de futebol 
e vôlei de areia, além das quadras de beach tennis
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O desembargador Gilson Soares Lemes, 57 anos, está ini-
ciando, neste mês, o segundo ano de seu mandato na Presi-
dência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) – biê-
nio 2020/2022, órgão superior da justiça mineira, com sede 
em Belo Horizonte e jurisdição em todo o território mineiro, 
que é formado por 853 municípios. Na entrevista a seguir, 
o presidente, que também faz parte do Grupo Decisório do 
Centro de Inteligência do Poder Judiciário nacional, fala 
sobre as principais realizações da atual gestão, revela os 
planos para o segundo ano do mandato e defende o forta-
lecimento da cultura da conciliação e da mediação para de-
safogar os tribunais e acelerar o andamento dos processos. 
“A cultura do litígio ainda é muito forte em nosso país, sen-
do que os mais variados temas aportam no Judiciário. Em 
2019, por exemplo, só a Justiça Estadual tinha 61,2 milhões 
de processos pendentes”, destaca o desembargador Gilson 
Lemes, que presidiu o histórico acordo, fechado em feve-
reiro último, em que Vale indenizou o estado em R$ 37,68 
bilhões, pela tragédia de Brumadinho.

Desembargador Gilson Soares Lemes, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

“A via judicial não pode ser a única 
alternativa ao cidadão”
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“A cultura do litígio ainda 
é muito forte em nosso país” 

O senhor poderia nos explicar como é o funcionamento 
do TJMG, ou seja, como se faz a “gestão da justiça”?
Gerir a prestação jurisdicional de um estado como Minas 
Gerais, com 853 municípios e grande extensão territorial, é 
um desafio que ao longo dos anos tem sido enfrentado com 
muita competência por seus gestores. Ao assumir a Presidên-
cia, lançamos o Programa de Justiça Eficiente (Projef), que 
norteia nossa administração e tem como meta informatizar 
os procedimentos da Justiça, para garantir mais celeridade 
e acesso ao cidadão à prestação jurisdicional. A iniciativa 
abrange 15 grandes ações estratégicas que, juntas, preten-
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ENTREVISTA

dem contribuir para o aperfeiçoamento 
do Judiciário mineiro, assegurando a 
razoável duração dos processos e dan-
do mais celeridade na tramitação dos 
feitos. Somente em junho, em mais 31 
comarcas, foi implantado o Processo 
Judicial Eletrônico (PJE). Em Belo Ho-
rizonte, já temos uma vara criminal to-
talmente virtualizada.

Quais realizações o senhor destaca 
nesse primeiro ano de seu mandato 
à frente do TJMG?
Iniciativas diversas, inclusive pioneiras 
no Brasil e no mundo, foram realizadas 
durante o primeiro ano da atual gestão. 
Entre elas podemos citar o Acordo da 
Vale, que foi intermediado pelo Judiciá-
rio mineiro e teve proporções históricas 
e de repercussão mundial, no valor de 
quase R$ 38 bilhões, envolvendo Vale 
S.A., Estado e instituições públicas. 
Outras ações relevantes incluem os 
programas Destrava Minas e Destrava 
853, por meio dos quais foram institu-
ídos comitês interinstitucionais para 
levantamento de obras que se encon-
tram paralisadas em toda Minas Ge-
rais, em função de decisões judiciais. 
São muitas ações relevantes, voltadas 
para os mais diversos temas que im-
pactam a sociedade, como o combate 
à violência doméstica contra a mulher, 
mediação empresarial, fomento à for-
mação de especialistas em mediação 
e conciliação, promoção da cultura. 
Enfim, estamos levando iniciativas do 
TJMG a todo o estado, além de cumprir 
nossa função primordial, que é a solu-
ção de conflitos, a partir da interpreta-
ção da Constituição e das leis vigentes, 
norteados pelo princípio constitucional 
fundamental, que é o direito de cada 
cidadão e cidadã ao contraditório e à 
ampla defesa. 

E quais são os seus planos para o 
se gundo ano da gestão, iniciado 
exa  ta  mente neste mês de julho?
Estamos conseguindo inovar, mesmo 
diante de um cenário extremamente 
difícil que é a pandemia da Covid-19. 

“Estamos 
conseguindo 

inovar, mesmo 
diante das 

dificuldades 
causadas pela 
pandemia da 

Covid-19” 

Temos ainda o desafio de realizar 
obras para novos fóruns nas comar-
cas do interior, como forma de garan-
tir melhores condições de trabalho 
para magistrados, servidores e cola-
boradores do TJMG e ainda melhor 
acolhimento para os jurisdicionados. 
Outro ponto importante é avançar ain-
da mais na consolidação da cultura da 
conciliação e mediação, que deve ser 
aplicada em diferentes áreas, como 
ocorreu com o acordo de Brumadinho, 
o Destrava Minas e o Destrava-853. 
Temos ainda que finalizar a implanta-
ção do Processo Judicial Eletrônico 

criminal (PJE) e a virtualização dos 
processos físicos em todas as áreas 
da Justiça, o que importará em celeri-
dade na tramitação dos feitos, além de 
grande economia aos cofres públicos 
e responsabilidade ambiental, com a 
eliminação do uso do papel. 

Por que a justiça no Brasil é con
siderada lenta e como mudar esse 
cenário? O que tem sido feito para 
acelerar os processos?
A cultura do litígio ainda é muito 
forte em nosso país, sendo que os 
mais variados temas aportam no 
Judiciário. O acesso à Justiça é um 

direito fundamental, mas precisamos 
evoluir para um sistema multiportas, 
ou seja, a via judicial não pode ser 
a única alternativa ao cidadão. Em 
2019, por exemplo, só a Justiça Es-
tadual tinha 61,2 milhões de proces-
sos pendentes. Há diversos projetos 
do TJMG que visam celeridade na 
prestação jurisdicional com empre-
go de tecnologia. Mesmo durante a 
pandemia houve aumento de produti-
vidade com o trabalho remoto, como 
também uma significativa economia 
de recursos. Durante este período de 
pandemia o TJMG proferiu mais de 
4,3 milhões de decisões e sentenças; 
2,5 milhões de novos feitos distri-
buídos; 3,2 milhões de baixas e 457 
mil audiências realizadas. Tudo isso 
reforçado pela consolidação da cul-
tura da conciliação e da mediação, 
capazes de evitar demandas que se 
arrastem por anos. 

Qual é a opinião do senhor sobre a ges
tão e a atuação do Minas Tênis Clube 
no desenvolvimento do esporte nacio
nal, na promoção da saúde e na dis
seminação da cultura e da educação?
A história do Minas Tênis Clube é 
marcada por conquistas esportivas, 
que projetam nosso estado no Brasil 
e no mundo. O Clube tem atuação 
destacada na disseminação da cul-
tura, oferecendo à capital mineira 
um Centro Cultural que se destaca 
entre os melhores do país, com te-
atro, galeria de arte e museu. Tam-
bém vemos no Minas a formação 
de cidadãos nos valores positivos 
agregados ao esporte e a promoção 
da saúde de seus 80 mil sócios, por 
meio do lazer e da prestação de ser-
viço de qualidade em suas modernas 
instalações. Tudo isso demonstra a 
eficiência da gestão do Minas, que, 
em seus 85 anos, é uma referência 
nacional no segmento clubístico, res-
peitado no Brasil e no exterior. 
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Conheça os trabalhos classificados em 2º lugar no XIII Concurso Literário do Cabeça de Prata

Estamos todos um pouco mais aliviados com o andamento da 
vacinação em massa contra a Covid-19. Mas, os reflexos da pan-
demia ainda são sentidos em todo o mundo. E, a fim de ajudar 
a levantar o astral dos leitores, publicamos nesta edição o con-
to, a crônica e a poesia classificados em segundo lugar no XIII 
Concurso Literário do Cabeça de Prata/2021. Os textos são os 

“(RE)inventar-se”

originais enviados pelos autores. O tema foi “(RE)inventar-se”, 
em referência às mudanças impostas pela pandemia na vida das 
pessoas. Na edição de agosto poderão ser conferidos os traba-
lhos que ficaram na terceira posição. A edição de abril da Revista 
do Minas – que está disponível no site minastenisclube.com.br 
– traz os primeiros colocados em cada categoria do concurso.

Crônica de um Aposentado em Quarentena
Eduardo Gomes Batista

Acordo meio sonolento, rolo na cama de um 
lado para o outro tentando dormir mais um 
pouco. Mas tudo dói, velho é assim, dói até para 
dormir. É o braço que você dormiu por cima, na 
posição lateral, é o joelho que estava encostado 
no outro joelho que tem artrose, porque quan-
do se dorme de lado, nem sempre me lembro 
de colocar uma almofada entre as pernas. De 
costas, olho para o teto do quarto, vejo que tem 
um pernilongo enorme próximo à luminária. 
O safado deve ter passado a noite fazendo 
um banquete com meu sangue. O pior é que 
está perto da luminária não vai ser possível 
matá-lo sem provocar um acidente, com ca-
cos de vidro do lustre e das lâmpadas caindo 
em cima de mim. Penso um pouco, chego à 
conclusão que não é hora de pensar nisso. 
Quando me levantar, toco o inseto e, se conse-
guir enxergar para onde ele vai, eu sigo atrás e 
cometo o assassinato.
Levanto devagar, mato o pernilongo, os joelhos 
doem, visto uma bermuda, sem camisa, abro a 
janela e a cortina e vejo lá fora. Um silêncio in-
crível, parecendo domingo pela manhã. Mas é 
um dia de semana normal. O nariz fica arden-
do. Poucos carros passam, e nenhuma pessoa. 
Aparece uma, dobrando a esquina, de máscara, 
e só. Nem cachorros na rua, penso que devem 
estar com fome. Os bares e restaurantes es-
tão fechados. E os gatos, como será que estão 
passando? Gatos são mais espertos, pulam os 
muros e reviram as lixeiras das residências. Eles 
têm uma área de atuação maior, andam um 
bairro inteiro, enquanto que os cães são mais 
limitados. Não pulamos muros.
Penso, tenho que fazer algo. Minhas aulas de 
francês pelo Skype, minha caminhada pelo hall 
do prédio e garagens, meus passeios virtuais 
pelas fotos de viagens anteriores não estão me 
satisfazendo. Limpando maleiros dos armários 
achei uma caixa enorme. Eram discos antigos. 
Liguei um toca-discos velho da marca Dual, chi-
que, era primeira linha, no meu som e ouvi todos 
eles, todos os dias, desde que começou, dois ou 
três deles, até acabar. Mas cansei deles, cansei 
do trabalho de virar os discos, no máximo seis 
faixas de músicas de cada lado, enfadonho. 
Hoje, ligo o som com Bluetooth, conecto o ce-

lular no som e pronto. Aliás, nunca fiquei tão 
conectado. Assisti umas vinte lives de cantores 
e bandas, pelo Youtube ou Instagram.
Filmes da TV, eu assisti mais de cem, quase to-
dos os dias à tarde e à noite. Para isso, comprei 
uma TV de cinquenta polegadas, as lojas se 
adaptaram e os serviços de entrega estão traba-
lhando muito, entregam tudo muito rápido.
Quase meio dia, beijei minha namorada que tra-
balhava no computador, disselhe que iria para 
a cozinha fazer um prato tailandês que experi-
mentara em uma das minhas viagens. Coloquei 
toda a minha criatividade e fiz almoço delicioso. 
Depois que acabei, deitei-me no sofá e fui assis-
tir o jornal com as noticias do vírus. E depois, 
a minha cochilada habitual de uma hora. Meio 
da tarde, fui para meu escritório. Liguei o saber 
o final, senão não conseguirei terminar. Já sei, 
um final que todos já sabem. Deixe-me começar.
“Ano estelar: 10576667, ano terrestre: 2019 há 
noventa e nove anos, cinco meses e doze dias, 
a nave espacial Explorer Criptodrone não tripula-
da segue a rota programada com destino a um 
planeta azul. Partira da um planeta escondido 
atrás da estrela Alpha Centauri, talvez por isto, 
nunca houve exploração deste planeta. Cha-
mado de Kentaurus Delta, era habitado por um 
povo alienígena com alta longevidade e inteli-
gência maior que dos humanos. Por esta razão, 
conseguiram lançar uma nave exploradora, do 
tamanho de um drone, com pouco mais de um 
metro de diâmetro, com três retrofoguetes mo-
vidos a energia nuclear que seriam usados para 
a entrada na atmosfera terrestre e oito hélices 
embutidas, em braços que abririam e seriam 
acionados próximo a superfície terrestre.
Para chegar à terra, uma vez que a distância 
entre os dois planetas era de mais de quatro 
anos luz, engenhosamente, os cientistas da-
quele planeta conseguiram uma velocidade 
espantosa, quase um terço da velocidade da 
luz. Sessenta anos após o lançamento, a nave 
pousou em um meteoro que deveria passar 
próximo a terra. A nave Explorer pegou carona 
neste corpo celeste, quando se encontrava a 
alguns milhões de quilometros da terra, e via-
jou em hibernação até chegar à órbita terres-
tre, e aí decolou em direção ao planeta.

Era noite sobre a China, numa região leste quan-
do a nave começou o processo de entrada para 
pouso. A nave pousou suavemente em uma 
área de mata, com um descampado enorme, os 
retrofoguetes e os rotores funcionaram muito 
bem apesar de terem mais de noventa e nove 
anos de idade. Quatro trens de pouso abriram 
na descida, para que a Explorer Criptodrone pu-
desse se locomover no solo. Um compartimen-
to se abriu e surgiram com uma pequena pá e 
uma perfuratriz. Passava de meia noite quando 
começou a perfurar e recolher materiais Durante 
toda a noite, numa área de dez mil metros qua-
drados, recolheu terra, rochas e plantas, frutas 
e sementes. No início da manhã, nem bem 
nascera o sol, ligou os foguetes e partiu numa 
enorme velocidade para longa viagem de volta 
que levaria quase cem anos. Embora a nave não 
fosse tripulada, tivesse sido totalmente desinfe-
tada antes de começar a sua viagem do planeta 
Kentaurus Delta, uma criatura microscópica so-
breviveu e fora desembarcada no planeta azul. 
Tinha a forma de uma mina marítima daquelas 
da segunda guerra mundial, um vírus, e pelo vis-
to, gostava de se introduzir em células, lipídios, 
como secreções humanas da boca, nariz, olhos 
e se multiplicar. Esta forma de vida menor que 
uma bactéria encontrou uma fruta e se alojou 
na superfície dela. Na mata próxima de onde se 
encontrava, havia uma colônia de morcegos fru-
tíferos, que se alimentavam desta fruta.
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CABEÇA DE PRATA

Perguntas
Ângela Dutra Rabelo

O que dizer, quando tudo parece que já foi dito?
O que fazer, quando dizem que nada ainda pode ser feito?
O que pensar, quando o pensamento é de que não tem jeito?
O que sentir, quando o sentimento torna-se até um defeito?
Pra onde ir, se todo caminho se mostra tão estreito?
A quem pedir, mesmo sabendo que o pedido é mais do que 
um direito?
Tantas perguntas... E outras mais virão...
Em que tesouro se oculta a solução?
“Stop. A vida parou”... Assim dizia o poeta,
Sem saber que um dia, muito além da metáfora,
A vida, nossa vida humana,
Em toda a Terra, de repente, pararia.
E nessa pausa muita coisa mudaria...

“Obra de quem? Culpa de quem?”, a gente se perguntaria...
De algum governo... Da humanidade inteira?
Alguém por acaso escaparia?
Seria talvez um capricho... Ou castigo 
do Criador?
Se à Sua imagem e semelhança 
fomos criados,
Seremos nós, à Sua imagem 
e semelhança,
Capazes de nos recriar?
Saberemos enfim, decifrar o enigma?
Reinventar a Vida, pra driblar a morte?
E, com humildade, aprender
Lições do Amor que nos façam 
renascer?...

O novo antigamente
Marcio Antônio Silva Nogueira

Os nomes próprios também são modismo. A 
cada acontecimento surgem nomes que se 
destacam de maneira surpreendente. Copa do 
mundo, filmes, novelas são sempre inspirado-
res de nomes bonitos e apreciáveis.
Dias desses vi o Loquidau, no maior entusias-
mo falando bem do Mandeta, sobre sua inten-
ção de não deixar os seus jogadores ficarem 
sem concentração. Concentrar e se isolar é 
tudo de bompara o atleta. O Bolson foi contrá-
rio. Acha que isolar atleta é idiotice. Todos têm 
que viver a vida.
O Máscara de Souza interveio na conversa di-
zendo na maior cara de pau:
— O que acho de melhor é estar próximo das 
moças bonitas. Tem gente que não gosta de 
mim, mas eu gosto de estar junto a todos. Mi-
nha presença faz muito bem.
— Presunçoso... — retrucou o Bolson.
— Olá pessoal. Vocês viram o Mandeta? — per-
guntou a Quarentena. — Dizem que ele foi dis-
pensado pelo presidente do clube e substituído 
pelo Taíque? É verdade?
— Isso mesmo e já cheguei para substituir o Taí-
que. — disse o Pazelo, novo técnico, entrando na 
conversa. — De agora em diante o que vai valer 
para o nosso clube será a movimentação. Vai 
vigorar a logística da liberdade.
Aproxima-se da rodinha um descendente de 
chinês.
— E aí Alcongel, você é chinês mesmo? — per-
guntou a Uteí, menina bonita e educada ao vê-lo 
se aproximar.
— Não! Sou brasileiro. Chineses são os meus 
pais que vieram para o Brasil no fim da década 
passada.
— Como é o nome de seus pais? — perguntou 
Uteí.

— Meu pai é o Covid Jin Chang e minha mãe 
chama-se Corona Li Chun. Aqui no Brasil eles a 
chamam de Dona Vírus, não sei por quê.
— Eu nunca vi os seus pais. Onde eles andam? 
— interveio novamente a Uteí.
— Desde que chegaram aqui no Brasil, no fim 
do ano de 2019, não pararam de trabalhar. 
Durante um certo período viajaram pelo país 
todo distribuindo os seus produtos. Felizmen-
te deu muito certo. O Brasil é o quarto país 
do mundo que mais consumiu o que vendiam. 
Eles conhecem muito bem o Loquidau e a 
Quarentena. Hoje eles vivem num sítio pra-
ticamente isolados do mundo. Quase nunca 
vêm à cidade. — concluiu o Alcongel.
Fiquei observando aquele grupo de adolescen-
tes. Era quase igual à minha geração. Conversa 
animada. Assuntos variados. Falando alto, risa-
das em profusão. Alegria geral. Observei uma 
diferença, uma grande diferença. Não havia pro-
ximidade física entre eles.
No meu tempo, num banco de jardim como 
este, sentávamos uns dez jovens. No assento 
propriamente dito, ficavam quatro. No encos-
to mais uns três ou quatro. No chão, bem pró-
ximo aos demais outro tanto. Bem, grupinho 
de quinze em volta de um banco de jardim era 
fácil de encontrar.
No momento de voltarmos para casa, os meni-
nos eventualmente iam com o braço no ombro 
do companheiro, as meninas saiam de mãos da-
das, o namorado tocava levemente o braço da 
namorada. Havia ainda o hábito de dar beijinhos 
no momento do encontro e da despedida. Hoje 
não existe isso mais.
A rodinha começou a desmanchar. A Uteí per-
guntou à Quarentena pela Pan e pela Demia, 
dizendo que havia tempos que não as via. Qua-
rentena respondeu que elas andavam muito 
ocupadas com um novo tipo atividade. Tinham 
que atender muitas pessoas por dia e chega-
vam em casa exaustas. — Coitadas! Estão tra-

balhando demais, sem tempo para se divertir.
O Loquidau disse que iria para casa e que não 
sairia mais durante o resto da semana. Taíque 
disse que ia continuar sua rotina de vida. Qua-
rentena insistiu com todos que o bom mesmo 
é ficar em casa com a família. João Doro, um 
jovem politicamente correto, disse que iria fazer 
algumas visitas a amigos que não via há tempos.
Cada um foi para o seu lado. Despediram-se à 
distância. Apenas os namorados estavam pró-
ximos um do outro. Assisti a tudo aquilo e, inti-
mamente, fiz um comentário: como é diferente 
a juventude de hoje! No meu tempo cada um 
apertaria a mão do amigo. Dariam tapinhas nas 
costas. Beijinhos. Sairiam juntos. Alguns con-
vidariam os amigos para lancharem em suas 
casas. Hoje nem a Quarentena, com toda sua 
beleza, recebe beijinhos dos rapazes.
Ao se despedirem o Loquidau perguntou à Uteí 
qual era o nome dos pais de João Doro. Uteí 
respondeu que era Dr. Alberto e Dona Concei-
ção. Loquidau comentou: nomes mais esquisi-
tos esses! Antigamente o povo não sabia nem 
escolher os nomes dos filhos.
É mesmo, concordou a Uteí.
Cada um foi para o seu lado.
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Pêndulo Eletromagnético
Uma experiência que explica a lei da indução eletromagnética.

Criado para oferecer atividades atrativas para os minaste-
nistas de 13 a 17 anos, envolvendo o universo digital, a 
eletrônica e a física, o Espaço Teen Newton tem eventos 
presenciais e on-line, o ano inteiro. Neste mês de julho, a 
programação está diversificada, incluindo oficinas de ele-
trônica, e vai agradar aos makers, geeks e gamers. O Espa-

Oficinas básicas de eletrônica
Em cada de semana de julho, será realizada uma oficina diferente.

1ª Oficina: Introdução aos componentes eletrônicos.
De 5 a 11 de julho.

2ª Oficina: Semáforo de leds.
De 2 a 18 de julho.

3ª Oficina: Controle de servo motores por joystick. 
De 19 a 25 de julho.

4ª Oficina: Circuito eletrônico pisca led. 
De 26 a 31 de julho. 

Espaço Teen Newton tem oficinas de eletrônica e experiência com eletromagnetismo
Sem fronteiras

ço Teen Newton está localizado no no Centro de Lazer do 
Minas I e funciona de segunda a sexta-feira, das 13h às 
19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. 
Todos os protocolos de bioproteção são seguidos rigoro-
samente. O uso de máscara é obrigatório. Confira, a seguir, 
o que vai rolar este mês.
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LAZER

Jogos de tabuleiro
Sherlock Express

The Mind 

Bandido 

Coup - 2ª edição 

Cortex: Desafios

Dobble 

Saboteur 

Quartz 

Exploding Kittens 

Ticket to Ride 

Jungle Speed: Bertone

Videogames
Playstation 4

Xbox One

Daytona

É só chegar e entrar no jogo que preferir! 
Atividades permanentes 

Para os minastenistas de até 12 anos, o Minas preparou uma programação especial, neste mês de julho. São duas oficinas de 
trabalhos manuais, em que a galerinha aprenderá a fazer um boneco de pelúcia e bichinhos de balões. Não deixe de levar sua 
criança para se divertir no Clube!

Programação infantil

Oficina de criação de um boneco de pelúcia inspirado 
em personagem do filme Monstros S/A. 

Oficina de modelagem de balões 

Data: 17 de julho.

Local: Piso 3 do Centro de Facilidades (CF3).

Horário: 10h às 13h30.

Idade: até 12 anos.

Inscrições gratuitas no dia e no local da oficina, a partir das 9h.

Data: 24 de julho.

Local: Espaço da Criança – Minas I e Minas II .

Horário: 9h30 às 12h30.

Idade: até 12 anos.

É só chegar e participar. 
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Fotografia de ginasta em movimento, que faz parte da mostra 
“Instante Invisível” 

O esporte é tema da mostra de fotografias de Eugênio Sávio, patrocinadas pelo Instituto Unimed-BH
Instante invisível 
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Mostra de Gabriel Samuel Alves 
“Pretagonismo”

A arte engajada do designer, produtor de moda e pintor 
Gabriel Samuel Alves será a atração dos canais digitais do 
Minas, a partir de 5 de julho, na exposição “Pretagonismo”, 
montada na Galeria de Arte do Minas II. As pinturas e insta-
lações criadas pelo artista abordam as relações de moda, 
arte e performances e despertam reflexões sobre as rela-
ções humanas e o racismo. Natural de Nova Iguaçu (RJ) e 
morando atualmente em Belo Horizonte, Gabriel foi um dos 
selecionados no edital de ocupação da Galeria do Minas II, 
na temporada 2021. O jovem artista já participou de várias 
exposição, como o Mini-festival Ubuntu, a IV Mostra de Arte 
Casa Povera e de Mostras de Artes Visuais Cefart. 

Havendo a liberação das atividades culturais presenciais 
pela Prefeitura de Belo Horizonte, a mostra pode ser visita-
da na Galeria no período de 5 de julho a 5 de agosto, con-
forme os protocolos de bioproteção recomendados pelas 
autoridades sanitárias. Gabriel Samuel Alves expõe seus trabalhos na Galeria do Minas II

Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão mobilizando o planeta 
e, para os aficionados por esportes poderão conferir, a partir 
de 15 de julho, nos canais digitais do Clube a exposição de 
fotografias “Instante Invisível”, de Eugênio Sávio, montada na 
Galeria do Centro Cultural Unimed-BH Minas. A mostra reú-
ne 138 imagens produzidos em coberturas de Olimpíadas e 
edições da Copa do Mundo de Futebol, realizadas pelo conhe-
cido fotógrafo mineiro, ao longo de 30 anos de carreira profis-
sional, além de imagens de pessoas e lugares, feitas durante 
as viagens às sedes das competições. Também estarão em 
exposição, fotos das torcidas dos clubes de futebol América, 
Atlético e Cruzeiro. 

A exposição “Instante Invisível” conta com o patrocínio do 
Instituto Unimed-BH. Caso as atividades culturais presenciais 
sejam liberadas pela Prefeitura de Belo Horizonte, conforme 
protocolo de enfrentamento da Covid-19, a visitação será no 
período de 15 de julho a setembro, conforme os protocolos 
de bioproteção recomendados pelas autoridades sanitárias. 

CLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBEPATROCÍNIO MASTER APOIO
REALIZAÇÃO
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CULTURA

Estarão abertas, entre os dias 7 de julho a 10 de agosto, ex-
clusivamente no site minastenisclube.com.br, as inscrições 
de intérpretes de obras de artistas de relevância nacional, 
interessados em participar da quinta edição do Sarau Mi-
nas Tênis Clube. Quatro novos talentos da música mineira 
serão selecionados. A divulgação do resultado acontecerá 
no dia 27 de agosto, nos canais digitais da Cultura do Mi-
nas. O Clube atenderá as necessidades técnicas dos artistas, 
fará a gravação do show em vídeo e em áudio multipista e 
oferecerá, ainda, material de divulgação, produção de fotos 
e assessoria de imprensa. Os shows/lives estão marcados 
para os dias 28 de setembro, 5, 10 e 26 de outubro e serão 
transmitidos no canal oficial do Minas no YouTube. O edital 
do concurso está disponível em minastenisclube.com.br

Talentos da música mineira podem fazer a inscrição on-line, a partir de 7 de julho 

Com mais de 6 mil títulos, acervo da biblioteca agradará a todos os públicos

Sarau Minas Tênis Clube 

Literatura e arte

CLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBEPATROCÍNIO MASTER APOIO
REALIZAÇÃO

CLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBEPATROCÍNIO MASTER APOIO
REALIZAÇÃOCLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBEPATROCÍNIO MASTER APOIO
REALIZAÇÃO

A biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas terá acervo 
atrativo e inclusivo

A Biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas, patroci-
nada pelo Instituto Unimed-BH, está em ritmo acelerado de 
montagem. O acervo de mais de 6 mil títulos contempla to-
das as faixas etárias, inclusive os pequeninos de até 6 anos. 
As pessoas com deficiência também terão espaço garan-
tindo nas áreas de circulação e leitura e contarão com rico 
acervo de obras em braile, audiolivros e videolivros com inter-
pretação em libras. A biblioteca também terá programação 
eclética de atividades, como clube do livro, bate-papo com 
ilustradores no “Painel Ilustrado“, oficinas de primeiras leitu-
ras para a infância e de literatura de cordel. 

O novo espaço cultural da cidade será aberto ao público 
quando a Prefeitura de Belo Horizonte autorizar, cumprindo 
todos os protocolos de bioproteção recomendados pelas au-
toridades de saúde. 
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Felizardos
Confira as listas sorteados nas promoções 
do Dia dos Namorados, nos canais digitais do Minas

Sorteio 1 - Kit jantar romântico
Restaurante O Italiano
Sayonara Edith Benfica Ferreira Guimarães
Ana Lúcia Ferreira

Restaurante Vila Chalezinho
Bernardo Soares Cruz
Celina Figueiredo Lage

Sorteio 2 - Diária Caesar 
Business Belvedere
Ricianne Piana Loyola Peres
Franciane Rosa Pereira Amorim 
Renato Bartolomeu Filho

Sorteio 3 - Kits Kopenhagen 
(Pátio Savassi)
Gustavo Pantuzzo Silva Barbabela
Simone Tavares Flores Martins
Elizabeth Martins de Morais

LAZER

Será em ritmo de rock and roll, ou rock’n’roll, a programa-
ção especial dos canais digitais do Minas, neste mês. Em 
13 de julho, quando se comemora o Dia do Rock no Bra-
sil, serão sorteados cinco kits de cervejas Wals, entre os 
sócios que participarem da promoção, que será realizada 
entre os dias 7 a 13, no instagram @minastenisclube.

O melhor vai ficar para o final do mês. No dia 30 de julho 
será sorteada uma guitarra, oferecida pela loja Serenata, 
autografada pelos integrantes das bandas Jota Quest e do 
Skank. Para entrar no sorteio, os sócios também deverão 
marcar presença na promoção que acontecerá entre os dias 
13 e 30, no instagram @minastenisclube.

Os regulamentos das promoções estão disponíveis nas re-
des sociais do Clube.

Só no Brasil
O rock nasceu nos Estados Unidos nos anos 1940 e início 
dos 1950 e, rapidamente, se espalhou pelo mundo, conquis-
tando fãs de todas as idades. Apesar de se chamar “Dia 
Mundial do Rock”, a data só é comemorada no Brasil e surgiu 
no início nos anos 1990, quando a sugestão feita por duas 
rádios paulistanas dedicadas ao rock ganhou ampla adesão 
do público. A data é uma referência ao Live Aid, megaevento 
simultâneo, realizado em 13 de julho de 1985, em Londres e 
na Filadélfia (EUA), reunindo celebridades da música, com 
o propósito de arrecadar dinheiro para acabar com a fome 
na Etiópia.

Fonte: Wikipedia.

Promoções especiais para os sócios nos canais digitais do Minas celebram o Dia Mundial do Rock
Viva o rock
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Não haverá recesso nos cursos do Minas neste mês de julho

Cursos de formação esportiva e artística do Minas não terão o tradicional recesso este mês 

Cursos de formação esportiva abastecem as equipes da base com 101 novos atletas

Em julho tem aula

Nova safra

Para compensar as longas e sucessivas paralisações das 
atividades dos clubes nos últimos 15 meses, por causa da 
pandemia do novo coronavírus, estão mantidas as aulas dos 
cursos de formação esportiva e artística do Minas Tênis e 
do Minas Náutico, ao longo de todo o mês de julho. Ou seja, 
este ano não haverá o tradicional recesso que coincidia com 
as férias escolares.

A Academia do Minas também funcionará normalmente, aten-
dendo os alunos conforme seus planos de aulas contratados. 
Somente o Acqua Fit terá horários especiais, conforme de-
manda, que podem ser conferidos no aplicativo da Academia.

Quaisquer informações extras serão amplamente divulga-
das nos canais diretos de comunicação do Minas com os 
associados e nas redes sociais do Clube.

As equipes competitivas da base de sete modalidades 
mantidas pelo Minas foram abastecidas, no último mês, 
com um total de 101 novos atletas, promovidos dos cursos 
de formação esportiva. Por causa da pandemia do novo 
coronavírus, a avaliação que deveria acontecer em 2020 foi 
adiada, uma vez que as atividades dos clubes ficaram sus-
pensas durante seis meses (março a setembro). As aulas 
foram retomadas gradativamente em outubro. Em março 

e abril, nova interrupção, mas, desta vez, a tecnologia se 
tornou uma aliada da garotada e dos instrutores. Contando 
com o apoio dos familiares, o processo de formação dos 
alunos teve sequência, com aulas por meio da plataforma 
Google Sites, seguindo a metodologia vitoriosa dos cursos 
do Minas, adaptada a materiais alternativos e espaços re-
duzidos. O sucesso foi confirmado com o alto índice de 
90% de adesão ao formato digital dos cursos. 

Confira a quantidade de alunos promovidos para as equipes da base de cada modalidade:

BASQUETE: 13

FUTSAL: 13

GINÁSTICA ARTÍSTICA: 4

JUDÔ: 12

NATAÇÃO: 27

TÊNIS: 8

VÔLEI FEMININO: 13

VÔLEI MASCULINO: 11
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Protocolos de proteção contra o novo coronavírus reduziram espaços e vagas nos cursos 
Saúde vem primeiro

EDUCAÇÃO

Como é de conhecimento geral, o distanciamento físico é 
uma das três regras fundamentais para prevenção da dis-
seminação do novo coronovírus, tendo tanta importância 
quanto usar a máscara adequadamente e higienizar as 
mãos com água e sabão ou álcool 70% sempre que tocar 
qualquer superfície. Sendo assim, para garantir a proteção 
dos alunos, todos os espaços de aulas dos cursos de forma-
ção esportiva e artística e a academia foram readequados, 
incluindo a retirada e o reposicionamento de equipamentos 

e aparelhos, conforme os protocolos estabelecidos pelas 
autoridades públicas sanitárias.

Com essas medidas, o número de vagas nos cursos foi reduzido 
em 20% e, por outro lado, a fila de espera aumentou em 70%, 
já que, depois de 15 meses de restrições e com a vacinação 
em massa, as pessoas começaram a retomar suas atividades. 
E, como os espaços para as aulas são limitados nas Unidades, 
até que a pandemia do novo coronavírus esteja completamente 
controlada, não é possível agilizar o andamento da fila de espera. 

Na Academia, equipamentos foram desativados e aparelhos reposicionados para manter o distanciamento físico

Inscrição na fila de espera
1. O/a associado/a deve ter idade compatível com a faixa 
etária exigida na turma de interesse. 

2. O/a associado pode ter, no máximo, duas inscrições em 
horários/turmas diferentes, por modalidade. 

3. A inscrição na fila de espera é pessoal e intransferível. 

4. Quando o/a associado/a exceder a idade exigida na tur-
ma pretendida, a inscrição será desativada. O Minas envia, 
30 dias antes, uma notificação pelos canais diretos de co-
municação com os associados, informando a data em que 
a inscrição será desativada. O/a sócio/a pode se inscrever, 
novamente, em turma correspondente à sua nova idade e, 
inclusive mudar de curso.

5. A inscrição na fila de espera pode ser feita nas Centrais de 
Atendimento, no site (Área do Associado), no aplicativo do 
Minas (para a Academia, também nas recepções).

Movimentação na fila de espera
1. A posição na fila pode ser consultada no aplicativo ou no 
site do Minas (Área do Associado).

2. A chamada na fila de espera é feita pelos canais diretos de 
comunicação com os associados. Por isso, o/a sócio/a deve 
manter o cadastro sempre atualizado na Secretaria do Clube.

3. A partir da data do envio da comunicação sobre a aber-
tura da vaga, o/a sócio/a tem até cinco dias corridos para 
fazer a matrícula.
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Dez atletas minastenistas estão confirmados na delegação olímpica brasileira
O Minas em Tóquio

Carol Gattaz e Macris: a Itambé/Minas está nos Jogos de Tóquio

Bia Dizotti foi a primeira a conquistar a vaga na seleção feminina Aline Rodrigues nadará os 4x200 m livre nos Jogos de Tóquio
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Finalmente, vão começar os XXIX Jogos Olímpicos da Era 
Moderna. Originalmente marcados para 2020, mas adiados 
por causa da pandemia do novo coronavírus, os Jogos de 
Tóquio serão realizados de 23 de julho a 8 de agosto, em 
36 modalidades, e nove minastenistas estão confirmados na 
delegação brasileira.

Na seleção de vôlei, a Itambé/Minas será representada pela 
central Carol Gattaz, 39 anos, e pela levantadora Macris, 32 
anos, ambas vice-campeãs da Liga das Nacões, em junho. E, 
no time nacional masculino estará o central Maurício Souza, 
32 anos, da Fiat/Gerdau/Minas, um dos destaques da seleção 
na conquista do campeonato na Liga das Nacões, também no 
último mês.

Da Teknisa/Minas, seis nadadores conquistaram o índice 
olímpico e a vaga na seleção olímpica: Bia Dizotti (21 anos, 
1500 m livre), Aline Rodrigues (26 anos, revezamento 4x200 
m livre), Fernando Scheffer (23 anos, 200 m livre e 4x200 m 
livre), Vinícius Lanza (24 anos, 200 m medley), Guilherme Cos-
ta (22 anos, 400 m, 800 m e 1500 m livre) e Bruno Fratus (31 
anos, 50 m livre). Vale lembrar que, na seleção de natação, 
que tem 26 nadadores, 23% são minastenistas. O treinador 
Sergio Marques faz parte da comissão técnica da seleção. A 
Teknisa/Minas também marca presença na seleção argenti-
na, com Julia Sebastian (27 anos, 100 m e 200 m peito). 

“Acho que o Minas, a comissão, todos do staff me ajudaram 
muito. Tive uma tendinite em janeiro, mas, graças a Deus e 
ao departamento médico, foi tudo muito rápido e voltei ainda 
melhor”, afirma Bia Dizotti, que disputará os Jogos Olímpicos 
pela primeira vez.

Aline Rodrigues, integrante do revezamento brasileiro 
4x100 m livre, também destaca a importância do Minas na 
conquista da vaga. “Quando mudei para o Minas (em 2019), 
evoluí bastante, mas o sonho olímpico ainda era sonho. Sou 
muito grata por tudo que já conquistei aqui”, afirma Aline. 
outra estreante em Olimpíadas.
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Ginástica
O minastenista Caio Souza também disputará os Jogos Olímpi-
cos de Tóquio.  O ginasta ajudou o Brasil a conseguir a vaga por 
equipes, em 2019, quando disputou o Mundial, em Stuttgart, na 
Alemanha. Mantendo seu alto desempenho, o atleta conquistou, 

em junho, cinco medalhas de ouro no Campeonato Pan-ameri-
cano, no Rio de Janeiro, e a medalha do bronze, no Mundial de 
Doha. Leia mais na página 41. O treinador do Minas Ricardo 
Yokoyama também faz parte da delegação brasileira, no Japão.

CAPA

Diretoria leva o apoio dos associados aos nadadores olímpicos da Teknisa/Minas nos Jogos de Tóquio
Homenagem

Diretoria do Minas, nadadores olímpicos e comissão técnica 

Antes do embarque para a Europa, em junho, onde participariam 
de competição na Itália, treinamentos em Portugal e, na sequ-
ência, iriam para o Japão, os nadadores olímpicos da Teknisa/
Minas foram homenageados pela Diretoria do Clube. “Em nome 
do presidente Ricardo Santiago e de todos os associados, desejo 
a vocês boa sorte nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Vocês são 
exemplos para os mais jovens e quero dizer que temos orgulho 
disso. Cada vez que vocês caírem na piscina terão milhares de 
minastenistas na torcida por vocês. Sintam-se abraçados pela 
família minastenista, vocês já são vitoriosos, por todo esforço e 
superação para chegar lá, em meio à pandemia. Meus parabéns”, 
afirmou o vice-presidente, Carlos Henrique Martins Teixeira. 

O diretor geral de Esportes do Clube, Carlos Antonio da Rocha 
Azevedo, o Rochinha, também cumprimentou o time olímpico de 
natação do Minas. “Em nome da diretoria do Minas, gostaria de 
parabenizar toda a equipe multidisciplinar e a comissão técnica, 

que fizeram um trabalho importante para o Minas dar continui-
dade naquilo que se propõe a fazer, que é preparar cidadãos e 
atletas para entrar para a história do Minas e do Brasil, e aqui na 
natação, também para a história da Argentina. Estamos sempre 
com representantes do Minas nas olimpíadas e sempre temos ao 
menos um atleta da base do Clube. Outro motivo de mais alegria 
ainda, que é um recorde, é termos três representantes no time 
feminino da natação, é um grande orgulho para nós. Parabéns a 
todos pela classificação. Desejo a vocês muita sorte”, destacou 
Rochinha, que integrou a seleção brasileira de natação, nos Jogos 
de Munique/1972, aos 16 anos de idade. 

Participaram do encontro com a diretoria, os atletas Aline Rodri-
gues, Beatriz Dizotti, Fernando Scheffer, Julia Sebastian e Viní-
cius Lanza e os treinadores Sergio Marques e Felipe Umezawa. 
Também estão classificados para os Jogos de Tóquio, Bruno 
Fratus e Guilherme Costa.

O técnico da natação Sérgio Marques participa do projeto Formação de atletas por meio do investimento em profissionais 
do esporte - Ciclo 2021/2024 – Termo de Execução nº25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
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Desde 1952, o Minas marca presença na mais importante competição do planeta
Tradição olímpica

O esporte está no DNA do Minas e consta em sua “certidão 
de nascimento”, o Estatuto Social, aprovado em assem-
bleia geral em 15 de novembro de 1935. Já em 1952, o Clu-
be teve seu primeiro representante nos Jogos Olímpicos. 
Fernando Pavan foi convocado para a seleção brasileira de 
natação que competiu em Helsinque, na Finlândia, e ficou 
em 6º lugar nas semifinais dos 100m costas. Mais tarde, 
Pavan trocou a natação pelo vôlei, modalidade em que 
também integrou seleções brasileiras e da qual foi diretor 
do Minas. Conselheiro e atleta emérito, o primeiro atleta 
olímpico minastenista morreu em 2019, aos 87 anos, dei-
xando um legado de dedicação ao esporte. 

Fernando Pavan foi o primeiro atleta olímpico minastenista, 
em 1952, nos Jogos de Helsinque

Em 1960, o jogador de basquete Moyses Blás entrou para 
a história do Clube como o primeiro atleta minastenista a 
conquistar uma medalha olímpica - bronze nos Jogos de 
Roma. Conselheiro nato e atleta emérito do Clube, Moyses 
Blás é engenheiro, graduado em 1963, na PUC Minas, mes-
mo ano em que deixou a seleção brasileira, desistindo de 
disputar o Mundial do Rio, para realizar um desejo do pai, 
o polonês Efroim Blás. “Meu pai me pediu para participar 
da formatura com a minha turma; disse que queria estar 
lá para me ver. Então, pedi dispensa ao Kanela (técnico da 
seleção) e não fui para o Mundial, disputado no Maracanã”, 
relembra Moyses, que não se arrepende da decisão. “Na 
vida temos que olhar para a frente”, ensina. 

Moyses Blás, na seleção brasileira de basquete, medalha de 
bronze nos Jogos de Roma/1960 

Vinte anos depois, nos Jogos de Moscou/1980, foi a vez de 
Marcos Mattioli gravar seu nome para sempre na memória 
dos minastenistas, também garantindo a medalha de bron-
ze, no revezamento 4x200m livre, com Cyro Delgado, Djan 
Madruga e Jorge Fernandes. Mattioli continua sendo o úni-
co nadador mineiro a ter uma medalha olímpica. Conse-
lheiro e atleta emérito do Clube, o minastenista atualmente 
compete na categoria master.

Marcus Mattioli, em 1980, com a medalha de bronze conquis-
tada nos Jogos de Moscou
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Atletas falam da importância do Clube na realização do sonho olímpico
Obrigado, Minas Tênis

CAPA

Moysés Blás, medalha de bronze 
nos Jogos de Roma/1960.

Luiz Eymard Zech Coelho, integrante da seleção brasileira 
de vôlei nos Jogos Olímpicos de Munique/1972.

Desde o início da minha carreira tive ótima 
estrutura de treinamento, no Minas, e os me-
lhores técnicos, como o nosso saudoso Adolfo 
Guilherme. Sendo atleta do Minas, participei de 
todas as competições do calendário internacio-
nal, pela seleção brasileira, o que me orgulha 
muito e demonstra a qualidade do trabalho do 
Clube na formação de atletas. Tenho orgulho 
de ter defendido as cores do Brasil numa Olim-
píada e de ter sido formado no Minas, um clube 
que é uma referência mundial no esporte. 

“A contribuição do Minas foi total! Já naque-
la época, o presidente era o “velho” Mendes 
(José Mendes Júnior), tínhamos uma estrutu-
ra muito boa no Minas. Tem que ser ressal-
tado também o apoio dos funcionários, do 
famoso gerente João Bolinha. Todos nos aten-
diam muito bem. Às vezes, treinávamos às 5 
horas da manhã, chegávamos ao vestiário e o 
lanche já estava lá. Tivemos técnicos maravi-
lhosos como o Anthenor Horta, Chico Cunha. 
Tudo isso nos deu capacidade para participar 
de competições nacionais e internacionais”.
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CAPA

Marcos Mattioli, medalha de bronze 
nos Jogos de Moscou/1980. 

O Minas ofereceu uma condição ímpar para 
uma preparação ótima. A equipe de natação, 
desde aquela época, era uma das melhores 
do Brasil, o que significa uma disputa diária 
dentro do próprio treinamento. Já a experiên-
cia olímpica foi sensacional. Cada uma com 
seu diferencial. Com certeza essas cinco par-
ticipações foram uma das minhas grandes 
marcas na carreira e me incentivaram sempre 
a melhorar cada vez mais, para representar 
bem o Minas e o país.

Sempre nadei no Minas, venho de uma família 
de nadadores e todos foram atletas do Clu-
be. Eu falo sempre que essa medalha que eu 
conquistei é muito minastenista. Ela faz par-
te da história do Minas, e o Minas faz parte 
da minha vida. Depois da prova, fomos para 
o refeitório jantar e fomos ovacionados pelos 
atletas brasileiros, alguns deles meus ídolos, 
como o João do Paulo. Era a primeira meda-
lha do Brasil naqueles Jogos, numa época em 
que não era muito comum o país ter meda-
lhas olímpicas.” 

Rogério Romero, gerente da Divisão de Esportes do 
Clube, disputou cinco Jogos Olímpicos, sendo três como 
atleta minastenista (Barcelona/1992, Atlanta/1996 e 
Atenas/2004).

CONQUISTE UM DIPLOMA DE HIGH 
SCHOOL AMERICANO E TENHA ACESSO 

FACILITADO A UNIVERSIDADES NOS 
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MATRÍCULAS ABERTAS!
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JUDÔ

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) convocou sete 
atletas minastenistas para fazer parte do grupo de apoio à 
seleção brasileira, durante os Jogos de Tóquio. Farão parte 
da equipe olímpica de suporte Gustavo Borsoi (73kg), An-
dré Humberto (100kg), Kayo Santos (100kg), Tiago Palmini 
(+100kg) e Guilherme Schimidt (81kg); Maria Taba (52kg) e 
Millena Silva (70kg). 

Guilherme Schmidt (81kg), atual campeão pan-americano dos 
meio-médios e 42º colocado no ranking mundial da categoria, 
por pouco não conseguiu sua classificação para as Olimpía-
das no Japão. “Fica aquele gostinho de querer estar lá repre-
sentando o Minas e o Brasil, mas ao mesmo tempo servirá 
de motivação para o próximo ciclo”, diz o atleta. Com apenas 
20 anos, o minastenista encara a participação no grupo de 
suporte como preparação para os Jogos de 2024. “Vou absor-
ver o máximo desta experiência para conquistar a vaga para 
Paris, que é o meu foco”, afirma Guilherme.

jovens e promissores que já estão no radar da Seleção Bra-
sileira e a nossa missão é colocá-los em condições de brigar 
pelas vagas em Paris 2024”, destaca o treinador minastenista. 
A competição do judô nos Jogos Olímpicos será entre os dias 
24 e 31 de julho.

Treinamento de campo
As minastenistas Maria Taba, Jaqueline Nascimento e Ga-
briela Souza, as três da categoria meio leve, 52kg; Amanda 
Lima, categoria ligeiro, 48 kg; Shirlen do Nascimento, leve, 57 
kg; Gabriella Mantena e Kaillany Valentim, ambas da catego-
ria meio médio 63 kg, e Millena Silva, categoria médio, 70 kg, 
participaram, em junho, do treinamento de campo da CBJ, rea-
lizado em Pindamonhangaba, no interior paulista. Millena Silva 
e Maria Taba estavam no Treinamento, quando foram convo-
cadas para integrar o grupo de apoio da seleção nos Jogos 
de Tóquio. Os constantes treinamentos de campo promovidos 
pela CBJ fazem parte dos trabalhos de renovação da seleção 
brasileira, visando os Jogos Olímpicos de Paris/2024.

Minastenistas são convocados para integrar o grupo de apoio à seleção nos Jogos Olímpicos
Dando aquela força

Gustavo, André, Guilherme, Kayo e Tiago farão parte do gru-
po de apoio à seleção em Tóquio

As oito judocas convocadas para o treinamento de campo da 
Confederação Brasileira

Apoios 
Os judocas do Minas  são beneficiados para o treinamento de 
campo são beneficiadas por projetos vinculados ao Comitê Bra-
sileiro de Clubes (CBC) e pelo Projeto Olímpico Judô - Minas 
Tênis Clube, processo nº 58000.009434/2018-92, aprovado na 
Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

O técnico da equipe de judô do Minas, Fúlvio Miyata, ressalta 
que ter sete atletas com a seleção em Tóquio é reflexo do bom 
trabalho realizado no Clube. “A experiência em uma Olimpíada 
é única e o objetivo desta convocação é proporcionar aos atle-
tas esta vivência para que, no futuro, eles estejam maduros e 
a competição não seja um choque de realidade. São atletas 
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FUTSAL

Equipe do Minas faz cinco jogos pela LNF, este mês; torcida ainda não é permitida nos ginásios 
Bola rolando

Não faltam garra e dedicação aos jovens talentos do futsal minastenista

As datas e/ou horários dos jogos podem ser alteradas pela organização da LNF.

Jogos do Minas na LNF - julho/2021
Data Horário Jogo Local
3/7 11h Minas x Pato Arena MTC
9/7 17h Brasília x Minas Brasília (DF)

13/7 18h Minas x Foz Catarata Arena MTC
17/7 11h Pato x Minas Pato Branco (PR)
20/7 19h Marechal x Minas Marechal Rondon (PR) 

A equipe do Minas segue na disputa da Liga Nacional de Futsal 
(LNF), a principal competição da modalidade no país. Neste mês 
de julho, pela fase de classificação, o time minastenista fará cin-
co jogos. No dia 3 de julho, o Minas enfrenta o Pato, às 11h, na 
Arena MTC. Brasília será o adversário seguinte, no dia 9, às 17h, 
na capital federal. Os minastenistas voltam para BH e pegam o 
Foz Cataratas, no dia 13, às 18h, na Arena MTC. Os dois jogos 
seguintes serão no Paraná: dia 17, às 11h, contra o Pato, na ci-
dade de Pato Branco; e dia 20, às 19h, contra o Marechal, no 
município de Marechal Cândido Rondon. As torcidas ainda não 
têm acesso aos ginásios, de acordo com o protocolo da Liga, 
visando a prevenção contra o novo coronavírus. Mas, todas as 
partidas são transmitidas pela LNF TV – tv.ligafutsal.com.br .

Com média de 20 anos, o time minastenista da temporada 2021 
conta com os goleiros Françoar, Anderson e Lucão; os fixos Fer-
ro, Luís e Vitor; os alas Lion, Libânio, Leozinho, Ribeiro, Gustavo, 

Felipinho, Maia, Sodré, Vinícius, Higo, João, João e Leo Brandão; 
e os pivôs Renatão e Lucas. O treinador Peri Fuentes comanda 
a equipe, auxiliado por Daniel Lobato e Diogo Barros. Samuel 
Alves é o treinador de goleiros; Rodrigo Santiago, o preparador 
físico; e Felipe Pereira, o fisioterapeuta. 

A equipe do Minas é patrocinada por Grupo Risotolândia e Itambé.

Mais competições
Entre os dias 25 e 31 de julho, está prevista a realização da 
Taça Brasil de Clubes 2021, no ginásio da Unigran, em Dou-
rados (MS). Já no período de 23 a 29 de agosto, no mesmo 
local, será realizada a 2ª Copa do Mundo do Futsal 2021, que 
reunirá equipes de 12 clubes, representando Brasil, Argentina, 
Austrália, Colômbia, Costa Rica, Emirados Árabes, Kwait, Pa-
raguai e Uruguai. Acompanhe a atualização das informações 
nos canais digitais e na próxima edição da Revista do Minas. 
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O basquete do Minas se mantém entre os mais fortes do Brasil e 
das Américas. A Diretoria anunciou, no último mês, a renovação 
dos contratos do ala norte-americano Shaquille Johnson, dos 
“pratas da casa” Gui Santos (ala/armador) e Tiago Dias (ala/
pivô), do ala/pivô Felipe Queirós, que vai para a terceira tempo-
rada no Minas Storm. Para reforçar o time, foram contratados 
o pivô Maique, o armador Alexey, o ala Gui Deodato, o ala/pivô 
Renan Lenz e o armador argentino Facundo Corválan. A equipe 
segue sendo comandada por Leo Costa, tendo como assisten-
tes técnicos Bruno Porto e Renan Pimentel; preparador físico, 
Paulo Alberto; fisioterapeuta, Silvanio Signoretti.

Aos 31 anos, Shaquile Johnson é uma referência no time 
minastenista e já garantiu seu lugar de destaque no basque-

Com contratações de atletas de peso, equipe está sendo montada para brigar por títulos
Que timaço!

te brasileiro, um dos três indicados aos prêmios de melhor 
estrangeiro e melhor ala do NBB 2020/21. “Nós tivemos um 
bom ano e eu espero ter ainda mais sucesso na próxima 
temporada”, diz Shaq.

Quem também está confiante é Gui Deodato, que não escon-
de a empolgação com sua volta ao Minas, onde atuou na tem-
porada 2018/19. “Fiz amigos no Clube, tenho boa relação com 
a comissão técnica, atletas e estou extremamente feliz e an-
sioso para trabalhar e manter o Minas nos lugares mais altos 
possíveis”, afirma o atleta, que na última temporada defendeu 
o Bauru Basket, de sua cidade natal.

Novas contratações devem ser anunciadas pela diretoria. 
Fique ligado nos canais digitais do Minas.

Quem já está confirmado na Minas Storm 2021/22

Felipe Queirós
Em sua terceira temporada no Minas, 
o ala/pivô Felipe Queirós, 23 anos, 
2,02m, foi apontado como uma das re-
velações do basquete nacional. No últi-
mo NBB, ele teve médias de 6,1 pontos, 
2,7 rebotes e 5,9 de eficiência. O jovem 
minastenista fez história na partida 
contra o Cerrado, marcando 19 pontos.

Shaquille Johnson 
Natural de Jacksonville, na Flórida 
(EUA), o ala de 31 anos e 1,96m foi 
um dos destaques da Minas Storm 
no último NBB, com médias de 13,4 
pontos, 3,8 rebotes, 3,2 assistências 
e 14,5 de eficiência. 

Gui Santos
Aos 18 anos e com 2,02m, o ala/arma-
dor formado na base do Minas faturou 
dois prêmios na eleição dos melhores 
do NBB 2020/21 - “Maior Evolução” e 
“Destaque Jovem”. Na competição, 
ele teve médias de 7,8 pontos, 5,2 re-
botes, 1,5 assistências e 10,1 de efi-
ciência. O minastenista foi inscrito no 
Draft da NBA de 2021.

Apoios 
Os atletas do basquete são beneficiados pelo Comitê Brasileiro de Clubes; o técnico Leonardo Costa participa do projeto Forma-
ção de atletas por meio do investimento em profissionais do esporte - Ciclo 2021/2024 – Termo de Execução nº25/2020, parceria 
Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
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Tiago Dias
Natural de Santa Cruz do Sul (RS), 
o ala/pivô Tiago Dias é formado na 
base do Minas. Aos 19 anos e com 
2,01m ele está mantido no elenco da 
Minas Storm nesta temporada.

Maique
O pivô de 27 anos e 2,10m nasceu em 
Campos (RJ) e defendeu o Paulistano 
nas duas últimas temporadas. No NBB 
2020/21 anotou médias de de 9,3 pon-
tos; 6,9 rebotes e 13,3 de eficiência.

Renan Lenz
Vice-campeão do NBB 2020/21 pelo 
São Paulo, registrando médias 9,2 
pon tos, 4,9 rebotes e 10,7 de eficiên-
cia, o ala/pivô Renan Lenz é gaúcho de 
Santo Ângelo, tem 2,07m e 30 anos. 

Alexey
Apesar da pouca idade, o armador 
Alexey, 25 anos, 1,81m, tem pas-
sagens pela seleção brasileira e já 
atuou por Franca, sua cidade natal, 
Mogi e, na última temporada, pelo 
Bauru Basket, com médias de 13 
pontos, 3,9 rebotes, 5,9 assistências 
e 17,5 de eficiência no NBB.

Facundo Corvalán
Natural de Junin, na Argentina, o arma-
dor de 1,90m e apenas 22 anos defen-
deu, na última temporada, o C.B Peñas 
Huesca, na Liga Espanhola de Baske-
tball Ouro (LEB), com médias de 7 pon-
tos; 3 assistências, 2 rebotes, 80% de 
aproveitamento em arremessos livres, 
em apenas 15 jogos disputados.

Gui Deodato
O ala/pivô de 30 anos, 1,92m, já 
disputou 13 edições do NBB, sendo 
a última pelo Bauru Basket, de sua 
cidade natal, em que teve médias de 
14 pontos, 5,3 rebotes. 2,4 assistên-
cias e 15 de eficiência. 
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 GINÁSTICA DE TRAMPOLIM

Cauã, Alice e Rayan: medalha de ouro e bons resultados no Campeonato Pan-americano

A minastenista Alice Hellen, 22 anos, voltou a brilhar no pódio 
de uma competição internacional. No Campeonato Pan-ame-
ricano de Ginástica de Trampolim, realizado no Rio de Janeiro 
(RJ), em junho último, a jovem ginasta formada no Clube se 
sagrou campeã na categoria trampolim sincronizado. A dupla 
formada por Alice e Camila Lopes conquistaram a medalha 
de ouro, somando 45.065 pontos. “Retornar às competições 
foi muito bom e estou muito feliz por conseguir essa medalha 
para o Brasil. Essa medalha é nossa. Quero agradecer ao meu 
Clube, o Minas Tênis Clube, porque essa medalha é de todos”, 
comemorou Alice. 

No masculino, Cauã Henrique, 18 anos, ajudou a garantir duas 
vagas para o Brasil nos Jogos Pan-americanos Juniores, com 
os bons resultados obtidos no campeonato, no Rio. Ele foi o 
6º colocado no Trampolim Individual Júnior e ficou na quarta 
posição, ao lado de Gabriel Miranda, na final do Trampolim 
Sincronizado. Os Jogos Pan-americanos Juniores serão reali-

zados de 2 a 15 de dezembro próximo, em Cali, na Colômbia. 
O também minastenista Rayan Castro, 19 anos, ficou em 6º 
lugar na final do Trampolim Individual Sênior. 

A comissão técnica da seleção brasileira contou com os trei-
nadores do Minas Alexandro Rungue e Silton Santos.

Apoios
Os atletas da equipe de ginástica do Minas são beneficia-
dos por projetos vinculados ao Comitê Brasileiro de Clubes, 
sendo atendidos por técnicos que participam do projeto 
“Formação de atletas por meio do investimento em pro-
fissionais do esporte” – Ciclo 2021/2024 - Termo de Exe-
cução nº 25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de 
Clubes (CBC). São beneficiados também pelo projeto nº 
2018.02.0048 - Formação e desenvolvimento de atletas de 
tênis e ginástica - Decreto nº 46308/23 e mecanismo fiscal 
Minas Esportiva Incentivo ao Esporte.

Alice conquista o ouro; Cauã ajuda a garantir duas vagas para o Brasil nos Jogos Pan-americanos
Campeonato Pan-americano 
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 GINÁSTICA ARTÍSTICA

O minastenista Caio Souza conquistou cinco ouros no Pan-americano

Com cinco medalhas de ouro, o minastenista Caio Souza foi o 
destaque da seleção brasileira no Campeonato Pan-america-
no de Ginástica Artística, realizado no Rio de Janeiro (RJ), em 
junho último. Caio foi campeão do individual geral, nas argo-
las, no salto, nas barras paralelas e por equipes. A comissão 
técnica da equipe nacional contou com o técnico do Minas 
Ricardo Yokoyama.

Para conquistar o título de melhor ginasta individual da com-
petição, Caio fez 84.450 pontos, superando o norte-america-
no Paul Wojciech Juda, segundo colocado, com 83.000, e o 
também brasileiro Diogo Soares, bronze, com 82.700 pontos. 
A medalha de ouro por equipes, ao lado de Diogo Soares, To-
más Florêncio, Arthur Nory e Chico Barretto Júnior, veio com 
a soma de 251.450 pontos. A equipe dos Estados Unidos foi a 
vice-campeã, com 248.600.

Nas finais por aparelhos, Caio faturou três medalhas de ouro. 
Foi o campeão nas argolas com 14.700, seguido por Federico 
Molinari, da Argentina (14.500 pontos), e Kristopher Cantor, 
da Colômbia (14.350 pontos). Nas barras paralelas, garantiu 
o primeiro lugar, fazendo 14.900 pontos; o colombiano Javier 
Afanador ficou em segundo (14.500); e o brasileiro Diogo Soa-
res, em terceiro (14.050). No salto, Caio conquistou sua quin-

ta medalha no Pan-americano, com 14.575 pontos, deixando 
o mexicano Fabian Hernandez com a prata (14.175); e o ar-
gentino Daniel Villfañe com o bronze (14.025). O minastenista 
também disputou a final da prova do cavalo.

“Estou feliz com a minha competição, consegui realizar um bom 
trabalho. Fico remoendo um pouco por causa do cavalo, a gente 
treina muito para poder na hora fazer a nossa melhor apresen-
tação, mas infelizmente sofri a queda. Mas, depois disso tive as 
argolas, consegui tirar a maior nota que tirei nesse ciclo, depois 
paralelas que foi a mesma coisa e o salto”, disse o minastenista, 
que integra a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Copa do Mundo
Caio Souza também brilhou na Copa do Mundo de Doha 
2021. O minastenista garantiu a medalha de bronze nas pa-
ralelas simétricas, com 14.633 pontos. O turco Ferhat Arican 
conquistou o ouro (15.566) e o ucraniano Petro Pakhniuk fi-
cou com a prata (15.000).

Apoios
Os atletas da equipe de ginástica artística do Minas são be-
neficiados por projetos vinculados ao Comitê Brasileiro de 
Clubes-CBC.

Caio Souza é cinco vezes campeão no Pan-americano de Ginástica Artística
Dono do pódio
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O Metropolitano reuniu 221 atletas das equipes infantil a sênior

II Metropolitano Infantil a Sênior e Tomada de Tempo Mirim e Petiz movimentam os minastenistas 
“Às suas marcas”

NATAÇÃO

Júlia Peixoto é jovem promessa da natação feminina minastenistaNichelly Lysy foi um dos destaques da Teknisa/Minas no 
II Metropolitano

A competição movimentou as equipes minastenistas

O II Torneio Metropolitano 2021 reuniu 221 nadadores mi-
nastenistas das categorias infantil a sênior, no Parque Aquá-
tico Abdala Fábio Coury, na Unidade I. Somente atletas do 
Clube participaram da competição, organizada pela Fede-
ração Aquática Mineira (FAM), sem público e cumprindo os 

demais protocolos de proteção contra o novo coronavírus, 
estabelecidos pelas autoridades de saúde pública. Todos os 
resultados estão disponíveis no site minastenisclube.com.
br. A equipe principal de natação do Minas conta com o pa-
trocínio da Teknisa.
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LEI DE INCENTIVO

Tomada de Tempo Oficial
Já os nadadores das equipes mirim e petiz do Minas mostraram 
que, mesmo sem competir há 15 meses por causa das restrições 
impostas pela pandemia do novo coronavírus, não perderam a 
forma e a disposição. Realizada com a chancela da Federação 
Aquática Mineira e seguindo os mais rigorosos protocolos de 
bioproteção, a Tomada de Tempo Oficial, em junho, contou com 
140 jovens atletas, com idades entre 9 e 12 anos. Foram quatro 
etapas de provas, disputadas com muita disposição pelos jovens 
atletas minastenistas, em piscina de 25 metros, na Unidade II. 

“Foi uma disputa rápida e com provas oficiais. Tivemos uma 
participação muito positiva de todos os atletas. Competimos 
novamente depois de mais de um ano e todos nadaram com 
entusiasmo. Ao final de cada prova, aplaudiam uns aos ou-
tros. Valorizamos muito esse momento de retorno”, destaca o 
treinador principal da base da natação, Mauro Dinis.

Apoios
Os atletas das equipes de natação do Minas são bene-
ficiados por projetos vinculados ao Comitê Brasileiro de 
Clubes e pelo Projeto 2019.01.0048 - Formação e Desen-
volvimento de Atletas da Natação/ ano II, com recursos 
captados pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, que 
utiliza o ICMS.

Os técnicos Alexandre Indiani, Lívia Caroline, Bruno Beling 
e Sérgio Marques, os preparadores físicos Adriano Barbosa 
e Jarbas Filho e a fisioterapeuta Tatiana Moreira participam 
do projeto Formação de atletas por meio do investimento 
em profissionais do esporte - Ciclo 2021/2024 – Termo de 
Execução nº25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de 
Clubes (CBC). Já os técnicos Marcelo Vacarri e Felipe Ume-
zawa fazem parte do projeto Olímpico de Natação – Minas 
Tênis Clube, processo nº 58000.011284/2018-87.

Obrigado! O seu apoio 
transforma vidas por meio do esporte.
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TÊNIS

Destaques do FMT 250 Juniors: Vitória Florenzano, Eduardo 
Passaglia, Caio Lima e Pedro Souza 

Na primeira competição estadual da temporada, minastenistas conquistam seis medalhas 
Estreia brilhante 

avaliação anual, garantiram seus lugares na equipe com-
petitiva os associados Izabela Guimarães Muschioni, Luca 
Rabelo Ferreira, Lucas Domingues Moreno Moura, Marcelo 
Becattini Dias Correa, Maria Fernanda Tolentino Abdala, Ma-
riana Paiva Ramos, Paulo Henrique Esteves Casaes, Pedro 
Dias Sanches Nastrini.

Desde junho, eles estão integrados aos treinamentos, no 
Minas Country, quatro vezes por semana, fazendo prepara-
ção física e seguindo o Manual do Atleta, no qual constam 
os deveres e direitos do atleta minastenista. “Sem fazer 
cortes, colocamos esses oito novos atletas na primeira ca-
tegoria, que é a de 12 anos, visando promover a renovação 
da equipe”, comenta Henrique Quintino, técnico principal da 
base do tênis.

A equipe infantojuvenil de tênis do Minas contou com 22 repre-
sentantes no Torneio FMT 250 Juniors, primeira competição 
do calendário 2021 da Federação Mineira de Tênis, realizada 
em junho último. Os minastenistas faturaram seis medalhas, 
sendo três de ouro e três prata. Na categoria 18 anos, teve 
dobradinha do Minas no pódio com o campeão Lucas Abreu 
e o vice-campeão Pedro Souza. No feminino 18 anos, Bárbara 
Alvarenga ficou com o vice-campeonato.

As outras medalhas foram garantidas por Caio Lima, campeão 
na categoria 16 anos; Vitória Florenzano, campeã nos 14 anos; 
e Eduardo Passaglia, vice-campeão da categoria 12 anos.

O Torneio FMT 250 Juniors teve duas sedes. Os jogos das 
categorias 12 e 14 anos foram disputados na academia Lagoa 
Santa Top Tênis, em Lagoa Santa. Já as disputas das catego-
rias 16 e 18 anos aconteceram na Academia Tennis Hill, em 
Contagem. A competição reuniu, no total, 79 atletas. 

A equipe de tênis do Minas conta com o apoio da Buser, respon-
sável pelo transporte diário dos atletas das Unidades I e II até 
o Centro de Excelência do Tênis do Clube, no Minas Country.

Promovidos
A equipe infantojuvenil do Minas ganhou oito novos atletas, 
na categoria 12 anos, promovidos do curso (pré-equipe). Na 

Apoio
Os atletas da equipe de tênis do Minas são beneficiados pelo 
Comitê Brasileiros de Clubes, Lei Federal de Incentivo ao Es-
porte e por recursos do projeto Formação e desenvolvimen-
to de atletas do tênis e da ginástica, nº 2018.02.48, parce-
ria entre Minas Tênis Clube e Governo do Estado de Minas 
Gerais, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte e 
projeto Formação e desenvolvimento de atletas por meio da 
integração das ciências do eporte (individuais), processo nº 
71000.040496/2020-54.

Oito associados foram promovidos para a equipe competitiva 
de tênis
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VÔLEI FEMININO

Equipe Itambé/Minas mantém a base vitoriosa e contrata reforços de alto nível
Super-poderosas

PATROCÍNIO DO CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE: APOIO:REALIZAÇÃO:

As experientes Neri e Priscila e a jovem Kisy (ao centro) reforçam a Itambé/Minas

Contando com o patrocínio máster da Itambé e as parcerias 
da Melitta, da Axial e da Ícone, a equipe de vôlei feminino do 
Minas, atual campeã da Superliga, da Copa do Brasil e do 
Sul-americano de Clubes, está sendo armada para defender 
sua hegemonia e dar mais alegrias à sua fiel torcida. A Itam-
bé/Minas terá no comando, pela terceira temporada segui-
da, o técnico italiano Nicola Negro. Já estão confirmadas as 
renovações dos contratos das centrais Carol Gattaz, Thaisa 
Daher e Julia Kudiess, das levantadoras Macrís e Pri Heldes, 
da líbero Léia, das ponteiras Pri Daroit e Luiza Vicente e da 
oposta norte-americana Danielle Cuttino. Os primeiros refor-
ços estão chegando e são a experiente ponteira turca Neri, 
32 anos, 1,88m; a também ponteira Priscila Souza, mineira, 
33 anos e 1,80m; e a oposta paulista Kisy, 21 anos, 1,89m. 

Experiência na ponta
Neriman Ozsoy, ou apenas Neri, como prefere ser chamada, 
é de família turca, mas nasceu em Razgrad, na Bulgária. Em 
sua vitoriosa trajetória no vôlei, defendeu a seleção da Tur-
quia nos Jogos Olímpicos de Londres/2012 e na conquista 
do Campeonato Europeu/2015, além de ter atuado em equi-
pes da Turquia, da Itália, da Polônia, da Rússia e do Japão. 
“O Minas é um dos clubes mais organizados do Brasil e um 

dos mais conhecidos do mundo. Aos fãs, quero dizer que 
vou tentar ser o mais útil possível para a equipe e que conto 
com o apoio da torcida em todos os nossos jogos, compar-
tilhando das mesmas emoções”, afirma Neri.

Mineira de Contagem, Priscila Souza revela sua satisfação em 
fazer parte do elenco minastenista e de jogar mais perto da 
família. “É mais que um sonho que está sendo realizado. Além 
de estar em um time tão vitorioso e com tanta tradição no 
esporte, será a primeira experiência jogando perto de casa em 
mais de dez anos de carreira profissional”, destaca a atleta, 
que se transferiu do Pinheiros e atuou em várias equipes de 
ponta do vôlei brasileiro. 

Força jovem
A paulista Kisy começou a jogar no São Caetano, defendeu o 
São Paulo/Barueri na temporada passada e tem passagens 
por seleções brasileiras da base. A oposta foi o destaque da 
seleção Sub-20 no Campeonato Mundial da categoria, em 
2019, ficando na quarta posição do ranking de pontuadoras 
do torneio, com 133 pontos (101 de ataque, 25 de bloqueio e 7 
de saque), mesma classificação obtida no ranking de ataque, 
com 47,64% de aproveitamento no fundamento, além do ter-
ceiro lugar no fundamento bloqueio.
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A equipe Fiat/Minas já começou os treinamentos, seguindo 
a meta de se manter no topo do ranking do vôlei nacional e 
brigar por mais títulos na temporada 2021/22. Em junho, tive-
ram início os trabalhos de preparação física que, segundo o 
assistente técnico Fernando Martins, o Pirata, servem de base 
para a temporada. “O objetivo é condicionar os atletas para 
suportarem a quantidade de treinos e jogos de toda a tempo-
rada, correndo o mínimo risco de sofrer lesões. Esse período é 
de extrema importância para esse ganho físico”, explica.

Os pilares do time vice-campeão da última Superliga foram 
mantidos, incluindo o experiente levantador William, o ponteiro 
Honorato, o central Matheus Pinta e o líbero Maíque. Os dois 
últimos integraram a seleção brasileira, campeã da Liga das 
Nações, no último mês, na Itália. Três dos reforços contratados 
já atuaram no Clube: o oposto Leandro Vissotto, em 2005/06; 

Fiat/Minas está em período de preparação física para ganhar condicionamento e prevenir lesões
Eles têm a força

VÔLEI MASCULINO

o central Maurício Souza, em 2012/13; e o levantador Everaldo, 
nas temporadas 2014/15 e 2015/16. Estreiam no time minas-
tenista os ponteiros Leozinho e Matheus Silva. Maurício foi um 
dos destaques da seleção brasileira na Liga das Nações e segue 
com o time nacional na disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O sucesso do trabalho de formação de atletas, que faz do Mi-
nas uma referência nacional na revelação de campeões do es-
porte e da vida, continua a dar bons frutos: os juvenis Gustavo 
Orlando, Lucas, Juninho, Paulo, Arthur, Varela e Kelvi seguem 
fazendo parte da equipe Fiat/Minas, nesta temporada. 

A equipe Fiat/Minas é comandada pelo técnico Nery Tambei-
ro, que tem como assistentes Fernando Martins e Rodrigo 
Regattieri; preparador físico, Davidson Alves; fisioterapeuta, 
Filipe Galdino; estatístico, Luciano Minossi. 

Com muita disposição, os atletas do Fiat/Minas fazem treinamento físico na Areninha

Torneio da Amizade
A convite do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa 
(COTP), de São Paulo, as equipes Sub-17 e Sub-19 do Mi-
nas participaram do Torneio da Amizade, em junho último, 
voltando a competir depois de mais de um ano. No Sub-
17, os minastenistas disputaram seis partidas contra o 
clube anfitrião. No Sub-19, o Minas fez quatro jogos com 
os times de Mauá e São Sebastião. “Foi muito bom para 
os meninos, porque ficamos parados muito tempo. Con-
seguimos fazer com que cada atleta atuasse, pelo menos, 
em uma partida inteira. Respeitamos todas as regras de 
bioproteção e, além dos contextos técnico e tático, busca-

mos trabalhar a interação social e o entrosamento entre os 
atletas”, comentou o treinador. 

A participação dos minastenistas no torneio foi viabilizada 
por recursos do Projeto Formação e Desenvolvimento de 
Atletas do Voleibol Masculino Sub-15 a Sub-19, ano II, nº 
2017.01.30, e Decreto nº 46.308/2013 - mecanismo Minas 
Esportiva Incentivo ao Esporte.
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Torneio de Vôlei Masculino Sub-21 tem dobradinha minastenista no pódio 
16ª Copa Minas Tênis Clube

O diretor Elói Lacerda de Oliveira, à direita, com os campeões do Torneio de Vôlei Sub-21 da 16ª Copa Minas Tênis Clube

A tradicional Copa Minas Tênis Clube, uma das mais impor-
tantes competições nacionais de categorias da base está 
de volta, depois de ter sido suspensa em 2020, por causa 
da pandemia do novo coronavírus. No último mês, o Tor-
neio de Vôlei Masculino Sub-21 abriu a 16ª edição da com-
petição, com todos os jogos na Arena MTC, sem público e 
cumprindo rigorosamente as medidas de bioproteção, re-
comendadas pelas autoridades sanitárias. A equipe Minas 
Tênis se sagrou campeã, vencendo por 3 a 0 (25/14, 25/15 
e 25/16), na final, a equipe Minas Náutico, que colocou em 
quadra alguns atletas ainda do Sub-19. Na disputa pelo 
bronze, o Flamengo (RJ) venceu por 2 a 0 (25/18 e 25/20), 
o Vôlei Renata, de Campinas (SP). 

Na seleção do campeonato, a equipe Minas Tênis também 
brilhou, com quatro atletas faturando sete prêmios: Gusta-
vo Orlando, melhor levantador; Kelvi, melhor central e me-
lhor jogador (MVP); Paulo, melhor ponteiro e melhor ata-
cante; e João Vitor Rosa, melhor oposto. Pedro Geferson 

Irineu Pessoa, do Flamengo, ficou com o prêmio de melhor 
líbero. Confirmando o sucesso do trabalho de formação de 
atletas realizado pelo Clube, Gustavo, Kelvi e Paulo fizeram 
parte do elenco da equipe Fiat/Minas, vice-campeã da Su-
perliga 2020/21. 

Os campeões - Minas Tênis Clube
Luiz Henrique Schuffner, Lucas Torres, Gustavo Orlando, 
Felipe Baioco, Gabriel Vilaça, Paulo Vinícios, João Vitor 
Rosa, Vinícius Silva, Felipe Varela, Marcus Frank, João Vitor 
Cornelsen e Kelvi Souza. Técnico: Fernando Martins (Pira-
ta), auxiliar de Nery Tambeiro na equipe Fiat/Minas.

Os vice-campeões - Minas Náutico
Ralwan de Castro, Eduardo Menezes, Julio Cesar Buzzi, Ra-
phael Pontello, Otávio Silva, Rafael Charcanovic, Bernardo 
Santos, Pedro Meijon, Matheus Dobrowsky, Gabriel Pavão, 
Henrique Guimarães, Gabriel Cabral e Samuel Vilaça. Técnico: 
Rodrigo Regattieri.
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Mesmo contando com atletas Sub-19, a equipe Minas Náutico faturou o vice-campeonato

Classificação final
1º Minas Tênis Clube
2º Minas Náutico
3º Clube de Regatas Flamengo
4º Vôlei Renata

Seleção do Torneio
Melhor Levantador: Gustavo André Orlando 
Minas Tênis Clube
Melhor Central: Kelvi Geovanni de Camargo Souza
Minas Tênis Clube
Melhor Ponteiro: Paulo Vinícius Ferreira da Silva
Minas Tênis Clube
Melhor Oposto: João Vitor Rosa Adriano
Minas Tênis Clube
Melhor Líbero: Pedro Geferson Irineu Pessoa
Clube de Regatas Flamengo
Melhor Atacante: Paulo Vinícius Ferreira da Silva
Minas Tênis Clube
MVP: Kelvi Geovanni de Camargo Souza
Minas Tênis Clube

1ª rodada
Minas (2 x 1) Vôlei Renata – 25/16, 23/25 e 25/23

Minas (3 x 0) Flamengo – 25/21, 25/17 e 25/20
Vôlei Renata (2 x 1) Minas Náutico – 25/22, 25/18 e 19/25

2ª rodada
Flamengo (1 x 2) Minas Náutico – 23/25, 23/25 e 25/23

Minas (3 x 0) Minas Náutico – 25/21, 25/19 e 25/13
Flamengo (1 x 2) Vôlei Renata – 23/25, 25/20 e 22/25

Semifinal
Minas 3 x 2 Flamengo 

(24/26, 25/21, 25/18, 23/25 e 15/10)
Vôlei Renata 2 x 3 Minas Náutico 

(23/25, 17/25, 25/19, 25/18 e 14/16)

Disputa do 3º lugar 
Flamengo 2 x 0 Vôlei Renata (25/18 e 25/20)

Final
Minas 3 x 0 Minas Náutico (25/14, 25/15 e 25/16)

16ª Copa Minas Vôlei Masculino – Sub-21 Os jogos
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Uma história que se passa em Belo Horizonte, abordando a ami-
zade improvável entre duas famílias de níveis sociais opostos, 
cujas vidas se entrelaçam diante das incertezas e dos medos 
enfrentados durante os primeiros meses da pandemia do novo 
coronavírus. Esse é o tema do primeiro romance da associada 
Clarisse Scofield Channel, 21 anos, lançado pela Chiado Books, de 
Portugal, disponível nas principais livrarias e no site www.claris-
sescofield.com. Estudante de Ciências da Computação, Clarisse 
escreveu o livro em 2020, justamente no período crítico da crise 
sanitária global, quando o mundo parou. “Aproveitei a pausa na 
faculdade para escrever. Nos primeiros meses da pandemia, me 
incomodava muito o medo das pessoas. Eu recebia notícias de 
pessoas vivendo a pandemia de formas diferentes, o que foi for-
jando a ideia do livro, abordando formas de lidar com a morte, a 
distância, a solidão, as amizades”, conta Clarisse, que continua a 
escrever, inclusive quando vai ao Minas I. Em sua conta no Ins-
tagram (@clarissescofield), Clarisse fala sobre escrita e literatura.  
Vale a pena conferir!

Por entre janelas

O minastenista Vicente de Aquino Sampaio, 84 anos, lançou re-
centemente o livro “Uma vida de desafios”, em que narra fatos 
da história do Brasil e os impactos dos períodos de instabilidade 
política e econômica em suas atividades profissionais, ao longo 
de mais de cinco décadas. Economista com pós-graduação na 
Fundação Getúlio Vargas, e expert em finanças, Vicente e um 
grupo de amigos trabalhavam “garimpando” empresas em difi-
culdades econômico-financeiras, mas com potencial de recupe-
ração, e as compravam. “Nós colocávamos as empresas de pé. 
Em 1993, chegamos a ter a maior granja do Brasil, que produzia 
1200 caixas de ovos, por dia, para o nordeste”, conta Vicente, que 
não planeja se tornar escritor. “Eu queria contar essas lutas para 
meus filhos e amigos. Não tenho outras pretensões”, afirma o mi-
nastenista, frequentador assíduo do Minas II, onde também faz 
hidroginástica. Vicente é casado com Sônia Maria Matta Macha-
do, tem quatro filhos, três enteados, 20 netos e quatro bisnetos. 
Parabéns pela trajetória de campeão, Vicente!

Uma vida de desafios

O acervo, a estrutura organizacional, os processos e as atribuições do Centro de Me-
mória Minas Tênis Clube foram fontes para a produção de um trabalho de conclusão 
do curso de graduação em Biblioteconomia da Escola de Ciências da Informação 
e de uma pesquisa de pós-doutorado da Faculdade de Educação, ambas da UFMG, 
cujo artigo foi publicado na Revista Diversidade e Educação, v.9. Os dois estudos pro-
porcionam a divulgação da história do Minas Tênis Clube e amplia as fronteiras do  
Centro de Memória.

Fonte do saber

As Diretorias do Minas e da Câma-
ra Portuguesa do Comércio se reu-
ni ram, no último mês, no Clube, 
para falar sobre futuras parcerias, 
em benefício dos sócios. Novida-
des em breve!

Parceria
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Beach tennis na montanha
Os minastenistas agora contam com mais uma opção de lazer esportivo no Minas Country, um paraíso verde em plena 
metrópole, cercado pela Serra do Curral, na região do Taquaril. Atendendo a pedidos dos associados, a Diretoria entregou, 
no fim de maio, duas novas quadras de beach tennis, na unidade campestre. “O momento é difícil com a pandemia de 
Covid-19, mas estamos sempre ligados nos anseios dos sócios”, afirmou o presidente Ricardo Vieira Santiago, que fez a 
abertura oficial das quadras, acompanhado do vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira, do presidente do Conselho 
Deliberativo Kouros Monadjemi, de diretores, conselheiros e sócios. Além das duas quadras no Country, outra quadra de 
beach tennis foi aberta no Minas II, também em maio.

O diretor de Tênis André Baeta, o diretor de Lazer Gustavo Zech 
Coelho e os conselheiros Roberto Reis e Leonardo Chaves 

Presidente Ricardo Santiago, vice-presidente Carlos Henrique Martins 
Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo Kouros Monadjemi e 
diretores na abertura das quadras de beach tennis no Minas Country

Os diretores Frederico Mascarenhas, José 
Cláudio e Mauro Becker Martins Vieira e Yuri 
Dolabella

Débora Batista Araújo Cerceau, Celinha 
Oliveira, Madu, Sergio Faria Sifuentes 
Machado e Lucas Lamounier se divertiram 
em animadas partidas de duplas

“Ficou muito legal. Tem até vista para a montanha, o Country é 
um clube especial. O Minas está de parabéns”, afirma Claudio 
Trindade, que levou o filho André para conhecer o novo espaço

Rosana Lamounier e o filho Lucas fizeram dupla para jogar com 
os amigos: “A quadra está sensacional. Agradeço muito à diretoria, 
porque fui uma das sócias que pediu muito por esse espaço”, 
comemora Rosana

João Streit: “O beach tennis está crescendo 
muito. Ter esse espaço é excelente”
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CAFÉ FRESQUINHO PARA
SENTIR MAIS A VIDA.

A Melitta®️ acredita que  
um café fresquinho tem o poder
de despertar nossos sentidos.

Assim, sentimos mais cada
momento. É por isso que a Melitta®️
se dedica para oferecer o melhor
café fresquinho através de  
grãos selecionados, torra cuidadosa,
embalagens que preservam
o sabor e aroma, e o exclusivo 
filtro de papel com microfuros. 

Assim, você tem sempre o melhor
café fresquinho em sua casa.

MEMÓRIA

Ano histórico
Em 1986, o Minas realizou sua única eleição direta e inaugurou a sede social do Minas II

Diretoria eleita para o triênio 1987/1989. Da esquerda para a direita, em pé: Izraeli Blas (basquete), Danilo Bartolo Rodrigues (assessor 
de vôlei feminino), Evaristo Fernando de Carvalho Souza (tiro); Maurício Hermont de Vasconcelos (vôlei feminino), Murilo Eustáquio 
Santos Figueiredo (judô), Ruy Sérgio Paes Leme Nogueira (futsal), Sérgio Rocha Vieira (natação master), Pacífico Mascarenhas (social), 
Rodrigo Mineiro (natação), Hildeu Gomes Pereira (peteca); sentados, Julieta Laborne Ribeiro (relações humanas), Ronaldo Monteiro 
Resende (recreação), Paulo Eduardo Almeida de Mello (assuntos jurídicos), Raul Morais da Franca (financeiro), Urbano Brochado San-
tiago (presidente), Camilo Teixeira da Costa (secretário), Gil Marcos Araújo Silva (tênis), Angelo Paolucci (diretor médico). Ausentes na 
foto, o vice-presidente e o diretor de vôlei masculino eleitos, respectivamente, Sergio Bruno Zech Coelho e José Ronald Rabello.

Cerimônia de posse da diretoria eleita para o triênio 1987/1989, realizada em 15 de novembro de 1986. Em pé, da esquerda p/ direita: 
Sérgio Bruno Zech Coelho, vice-presidente; Urbano Brochado Santiago, presidente; Pacífico Mascarenhas, diretor social; Sânzio Valle 
Mendes, presidente no triênio 1984/1986; Augusto Couto, presidente do Conselho Deliberativo; Amaury Alves Horta, secretário municipal 
de Esportes; Wilson Piazza, ex-jogador de futebol e ex-secretário municipal de Esportes; Camilo Teixeira da Costa, diretor-secretário; Paulo 
Eduardo Almeida de Mello, 2º diretor financeiro; Gil Marcos Araújo Silva, diretor de tênis; Hildeu Gomes Pereira, diretor de recreação.

Parece que foi outro dia mesmo, mas lá se vão 25 anos 
de dois fatos históricos da trajetória do Minas. A inaugura-
ção da imponente sede social da Unidade II marcou o dia 
29 de outubro de 1986, quando o então presidente Sân-
zio Mendes e os membros de sua diretoria, entre eles o 
vice-presidente, o saudoso Urbano Brochado Santiago, e 
o diretor financeiro Sergio Bruno Zech Coelho, entregaram 
aos sócios a nova edificação, dotada das mais modernas 

instalações. Dois dias depois, em 31 de outubro, foi reali-
zada a única eleição direta para renovação da Diretoria, da 
Comissão Fiscal e do Conselho Deliberativo do Minas. A 
Chapa Minas, encabeçada por Urbano Brochado Santiago, 
foi a vencedora com 2611 dos 4056 votos válidos. As ou-
tras duas chapas somaram, juntas, 1428 votos. Ambos os 
eventos mobilizaram associados, conselheiros, diretores e 
autoridades do estado e do município.
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Ninguém esquece quando é bem cuidado. Por isso, ser Top of Mind 
após o último ano foi ainda mais importante para a Unimed-BH. 
Em um momento em que a saúde foi um tema recorrente, fomos 
reconhecidos pela Excelência, na categoria Planos de Saúde, e por 
Liderança, na categoria Hospitais. Há 50 anos, cuidar com
excelência é a nossa prioridade. Mais que um nome lembrado,
somos um nome em que você pode confiar. unimedbh.com.br

26
 VEZES. 

TOP
 OF
 MIND

O nome mais lembrado
quando a saúde foi o 
 assunto mais presente.
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