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MINAS ZAP
3516-2000
No WhatsApp do Clube, o Max
conversa com os sócios, envia
notícias, esclarece dúvidas e
atende demandas. Páginas 7 e 8

viver
A EXCLUSIVIDADE DE

EM SINTONIA COM SEU
ESTILO DE VIDA .

2E3

SUÍTES

Ilustração da vista aérea das fachadas

2 VAGAS
DE GARAGEM
M E N S A I S
A PA R T I R D E

R$

2.900 ,OO

*

*Sujeito a alteração de preço sem aviso prévio

LANÇAMENTO
EM FRENTE À
IGREJA DA BOA VIAGEM.

Perspectiva artística do salão de festas

completo

Perspectiva artística da piscina coberta e climatizada

LAZER

DIFERENCIADO

COM DECORAÇÃO POR CAROL MILUZZI

vista

POR TODOS OS
LADOS, UMA

DESLUMBRANTE
A liberdade de
um amplo terreno
de 7.400 m2

Salão de Festas
com Terraço

Espaço Fitness

Quadra
Poliesportiva

Playground

Espaço
Gourmet

Churrasqueira

E uma Praça Memorial
com 2.700 m2

Piscina adulto com deck
molhado e piscina infantil

Veja as imagens
no seu celular.

Piscina coberta e climatizada,
com raia de 20 metros

Sauna

VISITE OS 2 DECORADOS MAIS LINDOS DE BH.
S H O W R O O M : R u a A l a g o a s , 1 2 3 , e s q u i n a c o m R u a T i m b i ra s , F u n c i o n á r i o s .

3 1

2 1 2 7 . 1 7 2 0

VENDAS:

h i sto r y f u n c i o n a r i os.c o m . b r

I N C O R P O R A Ç Ã O, C O N S T R U Ç Ã O E V E N D A S :

construtoracanopus

c a n o p u s.c o m . b r

BOA VIAGEM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. CNPJ: 34.757.085/0001-79. Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Sala 2301- B - Santa Lúcia - Belo Horizonte - MG - CEP: 30360-740. Arquiteto responsável: Dávila
Arquitetura e Engenharia CAU 9063-8. Registro do Memorial de Incorporação sob o número 84.271 em 12/08/2021 no Cartório do Segundo Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte. Todas as imagens e
perspectivas deste material são meramente ilustrativas. As tonalidades de cores e texturas podem sofrer alteração. Materiais, acabamentos, revestimentos e infraestrutura para automação e ar condicionado serão
entregues conforme memorial descritivo. Os móveis e utensílios, bem como a automação, não integram o imóvel. Medidas dos apartamentos são de eixo a eixo das paredes. Áreas comuns entregues equipadas e
decoradas conforme memorial descritivo. A vegetação exposta é meramente ilustrativa, apresenta o porte adulto de referência e será entregue de acordo com o projeto paisagístico. Demais informações estão
disponíveis no plantão de vendas. Vendas: Canopus Vendas – Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Sala 2301- B - Santa Lúcia - Belo Horizonte - MG - CEP: 30360-740 - CRECI: PJ0639; Casa Mineira Imóveis: Razão
social: Moderna Corretora de Imóveis LTDA. CNPJ: 18.207.935/0001-09. Rua Conde de Linhares, 264 - Cidade Jardim - Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-030 - CRECI: 4698 e Pitchon Imóveis: Razão social: Pitchon
Imóveis Ltda. CNPJ: 23.594.408/0001-34. Rua Antônio de Albuquerque, 330 - 10° andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30112-010 - CRECI: 5171. Material sujeito a alteração sem aviso prévio. *Valor válido
para unidade 605. Entrada de R$89.570,34, 37 parcelas mensais de R$2.803,05, 3 parcelas anuais de R$20.428,32, 1 parcela única no Habite-se no valor de R$28.285,37 e Financiamento no valor de R$659.991,95.
Preço Total à vista R$ 942.845,64. Tabela Base Setembro/2021. Sujeito à análise de crédito, disponibilidade de unidade e a alteração sem aviso prévio. Demais informações estão disponíveis no plantão de vendas.

SUMÁRIO

20

18

15

OUTUBRO ROSA
O Minas está engajado na campanha mundial de
conscientização para o controle do câncer de mama

18

ENTREVISTA
Diogo Gonçalves, presidente da Rádio
Itatiaia, sócio do Minas Náutico

20

LEI DE INCENTIVO
Sócios podem doar parte do imposto de renda
devido para projetos culturais e esportivos do Minas

31

ENTRETENIMENTO
Vencedores do concurso “O pet dos meus sonhos”
serão conhecidos no dia 23, no Espaço da Criança

42

FUTSAL
Equipe sub-17 é campeã da Taça Brasil, título que
o Minas buscava há 10 anos

ESPORTES
38. Vôlei Feminino

46. Ginástica Artística

39. Vôlei Masculino

47. Ginástica
de Trampolim

41. Basquete

49. Natação

44. Judô

50. Tênis

4 • Outubro de 2021 • REVISTA DO MINAS

Mensagem do Presidente .5 33 . Cultura
Seu Patrimônio. 26 52 . Notas
Cursos. 30 54 . Memória

O melhor do Minas é você

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Cara família minastenista
Estar cada vez mais perto dos associados, para ouvir suas demandas e
garantir soluções que atendam suas expectativas, é objetivo constante da
Diretoria do Minas. Para tanto, temos nos empenhado em inovar sempre,
abrindo canais de comunicação que ampliem o nosso diálogo. A novidade
agora é o Minas Zap, o WhatsApp oficial do Clube, que agilizará soluções
para várias demandas dos associados, proporcionando a eles mais comodidade e praticidade, evitando o deslocamento até às Centrais de Atendimento. Com isso, os minastenistas ganharão mais tempo para relaxar, se
divertir e praticar seu esporte favorito no Clube.
Neste mês, como ocorre anualmente, o mundo se mobiliza na campanha
Outubro Rosa, que visa a conscientização das mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce no controle do câncer de mama, além de
promover ações que ampliam o acesso à informação e à mamografia. Por
meio do nosso programa de responsabilidade socioambiental, o Minas
Tênis Solidário, estamos participando desse movimento e, nesta edição
Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE
da Revista do Minas, trazemos uma entrevista com o mastologista Marcelo Pimenta, na qual ele enfatiza que estudos recentes apontam os hábitos de vida saudáveis como fatores de
redução de risco para a doença. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é a causa mais
frequente de morte de mulheres no mundo, sendo estimados 684.996 óbitos neste ano. O mês de outubro tem, ainda,
o dia 29 dedicado à conscientização sobre o tratamento e o combate ao preconceito relacionado à psoríase, doença
inflamatória da pele que acomete cerca de 3% da população mundial, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. E a dermatologista Michelle Diniz fala, em entrevista nesta edição, sobre causas e tratamentos da enfermidade,
que não tem cura, mas pode ser controlada.
Aproveitamos esse espaço para destacar e agradecer às pessoas físicas e jurídicas que, anualmente, têm destinado
parte do imposto de renda devido aos projetos do Minas aprovados nas leis federais de incentivo à cultura e ao esporte. Associados e parceiros recomendam o apoio aos projetos do Clube, destacando como motivação a certeza da
utilização dos recursos em atividades esportivas que promovem a saúde e o desenvolvimento integral de crianças e
adolescentes e na democratização do acesso da população de todas as idades às mais diversas manifestações artísticas. Lembramos que o prazo final para fazer a doação, este ano, é 30 de dezembro. Todas as informações estão nas
páginas 20 a 23 desta edição. Junte-se ao Minas e colabore para o desenvolvimento do esporte e da cultura no Brasil.
E não deixe de prestigiar a programação deste mês do Centro Cultural Unimed-BH Minas, que, entre outras atrações
de qualidade, inclui os shows do Sarau Minas Tênis Clube, programa realizado anualmente pelo Clube para divulgar o
trabalho de intérpretes mineiros das obras de ícones da música brasileira; e mais uma sessão do Letra em Cena, programa literário do Minas, desta vez homenageando a mineira Carolina de Jesus, uma das primeiras escritoras negras de
sucesso do país, autora do aclamado “Quarto de Despejo – diário de uma favelada”, que foi traduzido para 14 idiomas.
Nos esportes, nossas equipes da base e da ponta seguem brilhando em competições nacionais e internacionais.
E as equipes Fiat/Gerdau/Minas e Itambé/Minas, que também conta com o apoio da Gerdau, começam a jornada
em busca dos títulos das Superligas Masculina e Feminina, no final deste mês, prometendo muitas emoções à fiel
torcida minastenista.
E finalizamos essa mensagem, com uma citação inspiradora do Dalai Lama: “Se você quer ver os outros felizes, pratique compaixão. Se você quer ser feliz, pratique compaixão”.
Forte abraço, RICARDO VIEIRA SANTIAGO

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

Minas Zap

Novo canal de diálogo aproxima os sócios do Clube, informa, esclarece dúvidas e agiliza soluções

Os associados ganharam mais um canal de diálogo com o Clube: o Minas Zap, WhatsApp oficial do
Minas, que é verificado pelo próprio aplicativo multiplataforma, garantindo segurança aos usuários. E
quem vai conversar com os minastenistas, esclarecer dúvidas, agilizar soluções e compartilhar novidades é o simpático Max, a mascote do Minas. “Nosso
objetivo é aproximar os associados, cada vez mais,
da gestão do Clube. Essa é mais uma medida inovadora que estamos adotando para ampliar o diálogo com os sócios e, consequentemente, entender
melhor suas demandas, para resolver as questões
com assertividade e rapidez”, comenta o presidente
Ricardo Vieira Santiago.
O número do Minas Zap é o 3516-2000, e o canal já
está em fase avançada de implantação. No último

mês, os titulares de cotas e seus cônjuges que têm
número do celular atualizado na Secretaria do Clube
receberam a primeira mensagem, solicitando o consentimento para o Clube conversar com eles por meio
do WhatsApp. Na sequência, o Max está fazendo contato com quem autorizou o uso do Minas Zap, a fim
de saber um pouco mais sobre os interesses deles no
Clube. Assim, as mensagens futuras serão segmentadas, a partir dos serviços prestados pelos pilares
que norteiam a atuação do Minas, que são educação
(cursos e academia), cultura, esporte e lazer.
O sócio que não der o consentimento agora pode
mudar de ideia a qualquer momento. Quando resolver aderir, basta enviar uma mensagem para o Minas
Zap (3516-2000), solicitando o termo de consentimento para aprovação.
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ação do Minas. Esses interesses serão relatados pelos
sócios nas conversas iniciadas pelo Max, a partir deste
mês de outubro. Dessa forma, será feita a segmentação do público, e cada sócio receberá apenas as mensagens com informações de seu real interesse.

Vantagens para os sócios

As palavras-chave do Minas Zap são diálogo, proximidade, interatividade, praticidade e suporte. Essa combinação de ações e qualidades garantirá aos sócios
diversas vantagens, como receber informações sobre
tudo o que acontece no Clube, com rapidez e objetividade; ganhar tempo, obtendo soluções para várias
demandas, sem a necessidade de se deslocar até uma
das Centrais de Atendimento do Clube.
Destaca-se, ainda, que, a partir do consentimento dos
sócios, as conversas com o Max serão de dois tipos
distintos: passivas e ativas.
Passiva: o sócio envia uma mensagem para o número
3516-2000, o Max responde com um menu. Esse é um
suporte para o atendimento da Central, com as informações sobre horários de funcionamento do Clube,
quantidade de pessoas nas Unidades e no Náutico,
matrículas nos cursos, segunda via de boleto, enviar
mensagem para a Ouvidoria e conversar com um atendente da Central.
Ativa: o Max envia notícias e novidades sobre o Clube,
de acordo com os interesses dos sócios nos serviços
oferecidos pelas áreas de educação (cursos e academia), cultura, esporte e lazer, que são os pilares de atu8 • Outubro de 2021 • REVISTA DO MINAS

O Minas Zap estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Os sócios que enviarem mensagem
fora desse período receberão uma resposta automática, com a informação sobre o horário de atendimento.
A conversa será retomada no próximo dia útil.
A fluxo da conversa no Minas Zap foi elaborado já considerando o direcionamento para um atendente, caso o
Max não consiga resolver a demanda do sócio. Destaca-se que os atendentes do Minas estão fazendo treinamentos constantes para garantir a satisfação dos
associados com o serviço.

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Dia V

Voluntários do Minas Tênis Solidário levam alimentos a pessoas em situação de rua

Em comemoração ao Dia Nacional
do Voluntariado, em 28 de agosto,
os voluntários do Programa Minas
Tênis Solidário (PMTS) entregaram 300 refeições a pessoas em
situação de rua. As “quentinhas”
foram feitas pela equipe da cozinha do Minas Country, com ingredientes adquiridos com a renda
dos tíquetes vendidos nas Centrais
de Atendimento. Participaram da
ação 22 voluntários, que, além das
refeições, distribuíram 300 kits de
higiene pessoal e 300 garrafinhas
de água, comprados com recursos
da Campanha Sócio/Doador.
Para entregar as doações, os minastenistas voluntários se reuniram na portaria da Avenida Ban-

Os voluntários minastenistas comemoraram o Dia V, levando alimentos a pessoas
em situação de rua

deirantes, na Unidade II, e fizeram
três rotas distintas, em seus carros
próprios, com direito a buzinaço,
para lembrar a cidade da importância de cuidar do próximo. O voluntário Rodrigo Amaral foi o líder da
rota 1 (Praça Hugo Werneck e Bair-

ro Horto); a conselheira do Minas
e voluntária Celia Maria de Oliveira
(Celinha) liderou a rota 2 (Morro das
Pedras, Grajaú, av. Silva Lobo e av.
Francisco Sá); e o gestor do PMTS
Fábio Jardim liderou a rota 3 (assentamento no bairro Vale do Jatobá).

Consciência Ambiental

Material arrecadado na campanha beneficiará pacientes do Hospital de Amor, de Barretos

O Grupo Meio Ambiente do Programa Minas Tênis Solidário lançou, em agosto último, a Campanha Consciência Ambiental,
com o objetivo de incrementar
a arrecadacão de materiais recicláveis, que podem ser deixados
pelos associados em qualquer
portaria das Unidades do Clube.
O primeiro ciclo da campanha foi
encerrado no último mês, com a
entrega, ao Lions Clulbe de Belo
Horizonte, de dez sacos de 100
litros com cartelas de comprimidos (blisters), 20 sacos de 100
litros e três caixas grandes com
tampinhas de plástico e cinco
galões com lacres de alumínio.
O valor da venda do material será
revertido para a compra de medi-

Representantes do Minas Tênis Solidário e do Lions Clube de BH, na entrega dos recicláveis

camentos para pacientes do Hospital de Amor, de Barretos (SP).
As voluntárias do PMTS Elizabeth
D’Ávila, líder do Grupo Meio Ambiente, e Consuelo Reis repassa-

ram as doações aos representantes do Lions Clube Noeme Alves
de Souza (presidente), Janete dos
Santos Abreu, Romeu de Araújo
Abreu e Murilo Reis.
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Campanha Lacre Solidário

Voluntários instalam novos coletores e alertam os associados para colocar apenas lacres de alumínio

Os voluntários do Programa Minas Tênis Solidário
percorreram o Parque Aquático da Unidade I, no último mês, instalando novos coletores de lacres de
alumínio nas mesas e conscientizando os associados
para o uso correto dos dispositivos, nos quais devem
ser colocados apenas os lacres, nunca outro tipo de
material ou lixo. Nas mesas das outras Unidades do
Clube também estão sendo instalados os novos coletores. Além de ajudar a preservar o meio ambiente, os
lacres de alumínio podem ser trocados por cadeiras
de rodas. Nas portarias das Unidades do Minas, os
sócios também podem deixar quaisquer quantidades
de lacres que quiserem doar para a campanha.
Em quatro anos, o Minas Tênis Solidário já conseguiu
doar nove cadeiras de rodas de passeio e de banho e
dois pares de muletas para instituições cadastradas
no programa. Vale lembrar que são necessárias 140

Voluntários instalaram novos coletores nas mesas do Clube:
somente para lacres de alumínio

garrafas pet de 2 litros, cheias, para se obter uma cadeira. Por isso, a participação da família minastenista
é tão importante nessa campanha.

Sócios ajudam os voluntários a instalar os coletores de lacres de alumínio

Seja um doador

Parceria Minas e Fundação Hemominas promove a sexta edição da coleta de sangue no clube

No dia 7 deste mês, das 8h às 16h, o Minas Tênis
Clube, por meio do Programa Minas Tênis Solidário,
promove a sexta edição da coleta de sangue, em
parceria com a Fundação Hemominas. O salão do
Centro de Facilidades da Unidade I estará preparado
para receber 100 doadores, sendo 60 pela manhã e
40 à tarde.
Os candidatos a doadores podem fazer a inscrição
no site sympla.com.br, entre os dias 1º a 5 deste
mês. Caso haja algum imprevisto que impeça seu
10 • Outubro de 2021 • REVISTA DO MINAS

comparecimento, o associado deve informar no WhatsApp
9821-1322, para que outra pessoa seja chamada. Os candidatos passarão pela triagem clínica, e os pré-requisitos
necessários para ser doador podem ser conferidos no site
hemominas.mg.gov.br

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Corre Legal

Projeto do TJMG de reeducação social de adolescentes infratores recebe tênis doados pelos minastenistas

Os associados do Minas têm sido doadores fiéis de seus
tênis usados para a Campanha Nos Passos de Quem Precisa. Realizada desde 2018 pelo Minas Tênis Solidário, nas
Academias do Clube, a campanha já beneficiou dezenas de
instituições cadastradas. E, no último mês, mais uma entrega de doações foi feita. Desta vez, foram destinados 32
pares de tênis para o Projeto Corre Legal, desenvolvido pelo
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), com foco no
esporte como instrumento de valorização da cidadania, preparando jovens infratores para a prática da corrida de rua.
“O projeto auxilia na reeducação social de adolescentes e
jovens do sexo masculino, com idade entre 15 e 21 anos
incompletos, que tenham recebido medidas socioeducativas e que estejam em cumprimento de internação”,
explica a juíza Andrea Mol Bessa, que atua no Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato In-

A minastenista Rosilene Miranda Cruz e a juíza Andrea Mol Bessa

fracional (CIA). Ela representou o TJMG, recebendo as doações entregues pela minastenista e uma das gestoras
do Minas Tênis Solidário, Rosilene Miranda Barroso Cruz.
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QUEM A GENTE AMA ESTÁ
SEMPRE PRESENTE.
REGULARIZE SEUS DÉBITOS E
PRESERVE O SEU PATRIMÔNIO.
Você que é concessionário do Parque da Colina, aproveite as condições diferenciadas até
30 de novembro de 2021 para regularização do pagamento da taxa de manutenção
do seu jazigo referente aos anos de 2019/2020/2021.

LIGUE PARA
CONHEÇA AS MELHORIAS EM NOSSO CEMITÉRIO
Visite o Parque da Colina e saiba mais sobre o projeto
de revitalização e todas as melhorias realizadas.

0800 024 1148
E REALIZE A QUITAÇÃO DE SEUS DÉBITOS

COM DESCONTO

Fique por dentro

PMTS se engaja na campanha de conscientização sobre a psoríase, doença
que pode afetar pessoas de todas as idades
O que é a psoríase e quais são suas causas?
A psoríase é uma doença inflamatória da pele, que se
manifesta, geralmente, com manchas e placas avermelhadas e descamativas, localizadas, principalmente, no
couro cabeludo, cotovelos, joelhos e unhas. Pode ter
comprometimento também das articulações, em cerca
de 20% dos casos. A gente sabe que, na sua causa, existe uma predisposição genética. Então, é muito comum
os pacientes terem, inclusive, história familiar positiva
para psoríase, principalmente quando a doença se manifesta numa faixa etária mais jovem.
A psoríase pode ser prevenida?

O Dia Nacional e Mundial da Psoríase, em 29 de outubro, fecha o mês de conscientização sobre o tratamento e o combate ao preconceito relacionado à psoríase,
doença que, de acordo com a Sociedade Brasileira de
Dermatologia (SBD), acomete cerca de 3% da população
mundial. A psoríase é uma enfermidade inflamatória
crônica da pele, caracterizada por lesões avermelhadas
e descamativas, normalmente em forma de placas, não
é transmissível e não tem cura. O Programa Minas Tênis Solidário participa da campanha coordenada pela
SBD, contribuindo para disseminar informações sobre a
doença, a fim de orientar e esclarecer as dúvidas dos
minastenistas. Para falar sobre a enfermidade, diagnóstico e formas de tratamento, a reportagem da Revista
do Minas conversou com a médica dermatologista Michelle Diniz, que é membro da Sociedade Brasileira de
Dermatologia, mestre em Saúde Pública e doutora em
Saúde do Adulto pela UFMG, além de preceptora da Residência de Dermatologia da Santa Casa, responsável
pelo ambulatório de psoríase e imunobiológicos.
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A psoríase como doença inflamatória com componente
genético pode não ser totalmente prevenida em algumas
situações. A gente pode falar que há alguns fatores que
podem ser agravantes ou desencadeantes da doença,
como algumas infecções, alguns medicamentos, como,
por exemplo, o lítio, alguns anti-inflamatórios. Algumas
comorbidades podem estar associadas à psoríase, como,
por exemplo, a obesidade, a hipertensão arterial, o diabetes. Então, é muito importante que os pacientes com psoríase tenham um estilo de vida saudável. E isso tem que
ser abordado na consulta. O paciente deve evitar o etilismo em excesso, não fumar, fazer atividades físicas, ter
alimentação saudável, reduzir o peso, principalmente a
gordura abdominal, porque ela está associada a maior inflamação no organismo e piora as lesões cutâneas. Além
disso, melhorar as formas de manejo do estresse, porque
a gente sabe que muitos pacientes têm o agravamento
de suas lesões relacionado a questões emocionais.
A psoríase afeta um segmento específico da população?
A doença acomete igualmente homens e mulheres e
a gente tem duas faixas de idade principais em que a
doença se inicia: por volta da segunda, terceira década de vida que, geralmente, é a psoríase associada à
história familiar positiva para a doença; e por volta da
quinta, sexta década de vida. A doença é mais comum
em países de clima mais frio. No Canadá e no norte da
Europa, a psoríase é muito frequente, podendo chegar a
até 4% da população. Até no Brasil, onde a prevalência
da doença é de 1,3% da população, a gente tem essa

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO
diferença. Essa prevalência é maior nos estados mais
frios, na região Sul, chegando a até 2%; e é menor que
1%, no Norte e no Nordeste.

cíficos. Para os casos mais graves e resistentes a esse
tratamento, a gente tem outros tratamentos mais modernos, que são os imunobiológicos, com alta eficácia.

Como é feito o diagnóstico precoce da psoríase?

Como é a interação entre dermatologista e reumatologista no tratamento da artrite psoriática?

Na maioria das vezes, o diagnóstico da psoríase é clínico, feito pelo exame dermatológico, pelo dermatologista.
Em caso de dúvidas, pode ser feita a biópsia, tirando um
pequeno fragmento da pele, examinando-o no microscópio, para se ter ou não a confirmação do diagnóstico.
Quais são as formas de tratamento da psoríase?
O tratamento vai depender da gravidade da doença. Nos
casos leves, a gente pode fazer o tratamento apenas
com cremes, pomadas, às vezes a gente usa alguns
com efeito anti-inflamatório, a base de corticoide. E
nos casos mais graves, já podemos utilizar o tratamento com a fototerapia, que é uma cabine com radiação
ultravioleta, que tem efeito benéfico nas lesões, e com
imunossupressores sistêmicos e medicamentos espe-

A gente sabe que, no Brasil, a artrite psoriásica acomete 20% dos pacientes que têm psoríase na pele. De
forma geral, a psoríase cutânea surge antes da artrite
psoriática. Então, muitas vezes o primeiro médico que
tem contato com esse paciente é o dermatologista. E
o dermatologista sempre está muito atento, perguntando ao paciente sobre alterações articulares. E, quando
estas ocorrem, a gente faz o tratamento em conjunto
com o reumatologista, cada um acompanhando a parte
relacionada à sua especialidade. Existem medicamentos que vão ser úteis nas duas situações, outros vão ser
bons para a pele, outros, para as articulações. A gente
tenta conciliar o tratamento da melhor forma possível,
para que o paciente tenha o melhor resultado.
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Ipê na AMR

Plantio da muda é feito em comemoração ao Dia da Árvore e da Luta da Pessoa com Deficiência

Representantes do Clube e da AMR durante o plantio do ipê branco, doado à instituição pelo Minas Tênis Solidário

Em comemoração ao Dia da Árvore e ao Dia Nacional
de Luta da Pessoa com Deficiência, em 21 de setembro,
voluntários do Programa Minas Tênis Solidário (PMTS)
estiveram na Associação Mineira de Reabilitação (AMR)
para levar uma muda de ipê branco, simbolizando o
respeito do Minas Tênis Clube à natureza e às pessoas
com deficiência. A muda foi plantada pelos voluntários
minastenistas e por membros da Diretoria da AMR. Participaram da ação, pela associação, o presidente Sergio

Belisário; a vice-presidente do Corpo de Voluntários,
Bernadete Mendes; a coordenadora de Mobilização de
Recursos, Bruna Silva Avelar; a coordenadora de Ensino e
Pesquisa, Priscila Figueiredo; e a sócia do Minas e voluntária da AMR há mais de 25 anos, Arlete Sayhar Ferreira.
Representaram o PMTS e o Minas, os associados e voluntários Elizabeth D’Ávila Fonseca, líder do Grupo de Meio
Ambiente, Antônio Eustáquio de Resende, Vera Lúcia
Fernandes Cunha e Jussara Miranda Gonçalves.

Iluminação rosa

Minas está engajado na campanha mundial para o controle do câncer de mama
Como acontece anualmente, o Minas Tênis Clube, por meio do Minas Tênis
Solidário, seu programa de responsabilidade socioambiental, está engajado
na campanha mundial Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. E uma das iniciativas nesse sentido é a iluminação na cor rosa das fachadas dos prédios do relógio, da sede
social e do Centro Cultural Unimed-BH Minas, na Unidade I.
Criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure,
o Outubro Rosa mobiliza governos, instituições de saúde, empresas, associações e outras organizações, em todo o mundo, em torno de ações para conscientizar a população sobre a doença, proporcionar mais acesso aos serviços de
diagnóstico e de tratamento, visando a redução da mortalidade. Leia mais sobre
o câncer de mama, diagnóstico e tratamentos, na entrevista com o mastologista
Marcelo Pimenta, nas páginas 16 e 17.
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Outubro Rosa

Hábitos saudáveis de vida ajudam a reduzir os riscos de câncer de mama
nóstico precoce e formas de tratamento do câncer de
mama. “É oportuno lembrar que estudos recentes têm
demonstrado, cada vez mais, que as mulheres com
hábitos de vida saudáveis diminuem o risco para a
doença”, destaca o especialista, que é membro da Sociedade Brasileira de Mastologia.
Qual é o segmento da população mais predisposto ao
câncer de mama?
O maior fator de risco para o câncer de mama é ser do
sexo feminino, uma vez que apenas 1% dos casos ocorrem nos homens. Dito isso, um fator muito importante
é a idade: quanto maior a idade da mulher, maior é o
risco, e não há uma idade a partir da qual o risco desaparece ou mesmo diminui. A história familiar também
tem um peso no aparecimento da doença, mas vale frisar que mesmo aquelas mulheres que não têm caso na
família correm o risco de desenvolver a doença.
Existem fatores genéticos que predispõem as mulheres ao câncer de mama? Quais seriam?

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima, para
este ano de 2021, a incidência de 66.280 novos casos
de câncer de mama no Brasil, o que equivale 43,74
casos por 100 mil mulheres. A doença é a principal
causa de morte de mulheres, em todas as regiões do
país, exceto na região Norte, onde o câncer do colo do
útero vem em primeiro lugar. Como ocorre anualmente, o Programa Minas Tênis Solidário está engajado
na campanha internacional Outubro Rosa que mobiliza instituições e a sociedade em geral, ao longo deste
mês, em ações de conscientização sobre cuidados e
tratamentos contra o câncer de mama. Nesse sentido, a Revista do Minas traz a entrevista do médico
e associado do Clube Marcelo Pimenta, especialista
em mastologia, que fala sobre fatores de risco, diag-

Existem. Já conhecemos algumas alterações genéticas
que aumentam bastante o risco. Dentre elas, as mais
comuns são mutações nos genes BRCA 1 e BRCA 2. As
mulheres que carregam essas mutações têm risco de
até 70% de desenvolver câncer de mama ao longo da
vida. Sabemos de alterações em outros genes também,
mas menos comuns. No entanto, essas alterações genéticas bem identificadas até o momento são responsáveis por menos de 10% dos casos. Há um percentual
significativo de famílias que sabidamente têm risco
elevado, mas nas quais nenhuma alteração genética
foi catalogada até o momento. Provavelmente, com o
recente avanço da genética, serão identificadas alterações nos genes dessas pacientes num futuro próximo.
É possível prevenir o câncer de mama?
Prevenir o câncer de mama, no sentido estrito da palavra, é possível, mas não é o que fazemos rotineiramente. Por que não? Porque as estratégias usadas são
acompanhadas de riscos que não se justificam para a
população em geral. Basicamente, são duas maneiras:
uma delas é a mastectomia bilateral, cirurgia na qual
praticamente todo o tecido mamário é retirado, geralREVISTA DO MINAS • Outubro de 2021• 15
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mente associada a uma cirurgia plástica reconstrutora.
Esse procedimento tem seus riscos e complicações
e tem indicação restrita a um pequeno percentual da
população, que carrega um risco muito elevado para a
doença. A outra maneira seria com o uso de certos medicamentos, que têm de ser usados por muito tempo
(geralmente por cinco ou mais anos) e carregam seus
efeitos adversos, o que também restringe a indicação
apenas para grupos de risco aumentado para a doença.
Então, o mais importante é o diagnóstico precoce?
Sim. O diagnóstico precoce é o que objetivamos fazer em grande escala e, muitas vezes, isso é confundido com prevenção. De maneira geral, quanto
mais precoce o diagnóstico, menor é a complexidade
do tratamento e maior é a sua taxa de sucesso. Ao
contrário das medidas literalmente preventivas, que
descrevemos anteriormente, indicadas apenas para
uma pequena minoria, as medidas para o diagnóstico
precoce são viáveis para a população em geral e comprovadamente diminuem a mortalidade pelo câncer
de mama. É oportuno lembrar que estudos recentes
têm demonstrado cada vez mais que as mulheres
com hábitos de vida saudáveis diminuem o risco para
a doença. Basicamente, devem evitar a obesidade,
praticar atividades físicas com regularidade e evitar o
consumo excessivo de álcool.
Quais são os tipos de câncer de mama mais comuns?
Quando nos referimos ao câncer de mama, até prova
em contrário, estamos falando de um tipo de câncer
chamado carcinoma de mama, que se origina em células específicas da glândula mamária, primariamente
envolvidas na produção de leite. Existem outros tipos
de câncer, com origens em outros tipos de células, que
podem acometer as mamas, como os sarcomas, os
linfomas, etc., mas que são muito menos comuns do
que o carcinoma na mama. O carcinoma, por sua vez,
é classificado em subtipos, com base sempre em exames microscópicos e usando técnicas especiais como
a imuno-histoquímica e a análise das alterações genéticas das células tumorais.
Quais são os métodos usados para o diagnóstico precoce do câncer de mama?
Primeiramente, é aconselhável que todas as mulheres
conheçam bem as suas mamas através do toque e da
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inspeção no espelho. Caso percebam qualquer alteração, durante o autoexame, devem procurar o médico
para esclarecer a dúvida. A partir de 40 anos de idade,
as mulheres devem se submeter a uma mamografia
anual, sempre com o intuito de que os tumores sejam
detectados precocemente, antes de se tornarem palpáveis. Na verdade, a idade inicial recomendada e a
frequência da mamografia variam um pouco de país
para país e entre as diversas sociedades médicas. Em
casos de risco elevado, a mamografia deve começar
a ser feita antes dos 40 anos. De qualquer forma, há
evidências científicas de que a mamografia é capaz de
propiciar um diagnóstico precoce e salvar muitas vidas, apesar dessas pequenas divergências a respeito
da idade e da frequência.
A ultrassonografia complementa a mamografia em
casos selecionados, e a ressonância magnética das
mamas também pode ter indicação de ser feita anualmente, mas num pequeno percentual da população,
considerada de risco muito elevado.
O câncer de mama tem cura? Como é feito o tratamento?
Tem boas chances de cura, sim, mas lembrando que
a taxa de sucesso do tratamento tem relação direta com o estágio da doença: quanto mais precoce o
diagnóstico, maior é a chance de cura, como já mencionei. Daí a importância dos programas de detecção
precoce. O tratamento envolve basicamente quatro
modalidades: a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia e a hormonioterapia.
Bem recentemente, a imunoterapia também tem ganhado papel crescente no tratamento do câncer de
mama, apesar de ainda ser pouco utilizada. Cada
caso, depois de ter sido diagnosticado e classificado
dentre os diversos tipos de carcinoma e de ter tido a
sua extensão no organismo avaliada, tem o seu planejamento terapêutico individualizado e, portanto, não
necessariamente todas as modalidades são usadas
em todos os casos.
Felizmente, todas as modalidades de tratamento evoluíram bastante nos últimos anos. É certo que ainda
há muito, muito mesmo, para evoluirmos, mas seguramente já estamos bem melhores do que algumas
décadas atrás.
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MIP Construtora

Tendências do mercado pensadas para o seu estilo de vida

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), em agosto deste ano, ajustou a Selic em um ponto percentual, para 5,25% ao ano. Impactado diretamente pelas linhas de crédito, o setor imobiliário que, apesar
da alta na taxa de juros, segue sendo uma opção sólida
e segura para investimento. Segundo o Copom, a taxa
de juros do financiamento imobiliário não deve ultrapassar a casa dos 8,5% ao ano, seguindo em um patamar
positivo, comparado aos últimos anos.
Apesar do cenário de crise, instaurado pela pandemia de Covid-19, o mercado imobiliário se reaqueceu e registrou um crescimento de 9,8% nas vendas em 2020, de acordo com a Câmara Brasileira
da Indústria e da Construção (CBIC). Para 2021,
estima-se um crescimento de 10% nas atividades
do setor. “O foco para o segundo semestre de 2021
é manter o crescimento de forma saudável, sem
deixar de acompanhar a onda do mercado’’, conta
Marco Antônio, Diretor-Presidente da MIP Construtora, empresa mineira de construção civil.

Mercado imobiliário:
confira as tendências

O cenário positivo é propício para a tomada de decisão da compra de um imóvel. Para além das taxas
na mínima histórica, o mercado imobiliário foi impactado também pela mudança de comportamento do

consumidor. A pesquisa, realizada pela DataZAP+,
aponta que a busca por espaços maiores com cômodos bem divididos e/ou condomínios com áreas
compartilhadas são algumas das tendências para
os próximos anos.
“A MIP conta com um mix diferenciado de produto que
consegue atender a várias dessas novas demandas ao
mesmo tempo”, diz Jamille Barra, Gerente de Marketing. A Construtora mineira, fundada em 1992, aposta
em empreendimentos de alto padrão com as melhores
condições por m² nas regiões da Savassi, Lourdes e
Santo Agostinho, no coração de Belo Horizonte.

MIP Construtora:
entendendo o seu estilo de vida

Alinhada às principais tendências do mundo, a MIP
Construtora coleciona parceiros de renome no mercado, como a Farkasvölgyi Arquitetura, Dávila, Animalle Mundo Pet e Alexandre Mancini, artista plástico belo-horizontino. Para além dos residenciais, o
portfólio da Construtora conta com loteamentos nas
melhores regiões de Casa Branca, espaços empresariais na região do Santo Agostinho e condomínio
completo, a poucos minutos do centro de Betim.
Conheça detalhes dos projetos, acessando o site
www.mipconstrutora.com.br e siga a MIP nas redes
sociais - @mipconstrutora.
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Diogo Dias Gonçalves, presidente da Rádio Itatiaia

“Queremos, cada vez mais, valorizar o esporte
em todas as suas modalidades”
Apaixonado por esportes, formado em comunicação,
especialista em gestão e finanças, com MBA em Finanças Corporativas, Administração de Empresas e pós-graduação em Finanças Pessoais. Essas são as principais qualificações do executivo Diogo Dias Gonçalves,
40 anos, presidente da Rádio Itatiaia, que foi vendida
em maio último por Emanuel Carneiro ao empresário
Rubens Menin, dono do grupo MRV. Antes de assumir o
comando da emissora, Diogo Gonçalves atuava na Superintendência de Defesa da Indústria da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) e presidia
o Conselho Deliberativo da Mais Previdência. Em 2017
e 2018, trabalhou na Gestão de Planejamento Financeiro e Relações com Investidores da LOG CP, empresa do
grupo MRV. De 2004 a 2016, foi gerente de Relações
com Investidores na Usiminas.
Na entrevista a seguir, ele fala sobre os planos para manter a liderança da “maior rádio de Minas”, a ampliação
da cobertura de modalidades esportivas, entre outros
assuntos. “O futebol é a paixão do brasileiro, é o nosso
carro-chefe, mas temos visto uma paixão pelo vôlei enorme aqui em Minas Gerais. Queremos dar mais atenção
a esse esporte também”, garante Diogo Gonçalves, que
nasceu em Belo Horizonte, é casado com Brenda Almada e pai de Helena, 8 anos, Mariana, 6, e Marcela, 1. A família é sócia e frequentadora assídua do Minas Náutico.
“O clube é praticamente perfeito”, destaca.
O que motivou o senhor a mudar o foco de sua carreira
da área de finanças para a comunicação?
Sou uma pessoa extremamente motivada, disposta a encarar novos desafios. Comunicação é uma área que eu
amo. Minha formação é em comunicação. Com a carreira,
acabei indo para a área de Relações com Investidores (RI)
e precisei ter uma especialização em finanças corporativas e outra em administração de empresas. Fiz lá fora
uma especialização específica em RI, mas comunicação
nunca saiu do meu radar. Tenho também a “Diogo e Sua
Grana”, uma empresa que presta serviço de educação em
finanças pessoais. Faço isso há mais de 13 anos e, atualmente, cuido da carteira do patrimônio de algumas famí18 • Outubro de 2021 • REVISTA DO MINAS

“A Itatiaia é referência
na cobertura de esporte
e não vamos abrir mão
desse compromisso”

ENTREVISTA
lias. Quando me veio esse desafio de
assumir a Rádio Itatiaia, eu já havia
trabalhado com o Rubens Menin na
LOG CP, empresa do grupo MRV. Já
tinha um convívio com o Rubens.
Existe muito também de uma admiração a um grande homem. Não só
pelo sucesso empresarial, mas também ou até, sobretudo, pelo sucesso
familiar. Então minha história com a
Rádio Itatiaia começa com um desafio que vem de mim, pelo desejo
de atuar com a comunicação e que
estava lá atrás, na minha graduação.
Quais são os princípios de sua
atuação à frente da Rádio Itatiaia?
Aqui é uma empresa de comunicação, mas precisa de gestão como
qualquer outro grande negócio.
Foi muito bem conduzida até hoje.
Agora estou trazendo princípios de
governança corporativa, próprios
das empresas do grupo Menin. Estamos criando critérios de entrega
e reconhecimento, valorizando uma
gestão transparente e com o olhar
no futuro. Minha liderança é baseada em estratégia, planejamento,
organização com foco em pessoas
e resultados. Valorizo um ambiente de trabalho alegre, saudável e
respeitoso, onde haja equilíbrio no
reconhecimento das pessoas. E
quero muito trazer ações inovadoras que garantam prosperidade e
evolução à Rádio Itatiaia. Esse é
um desafio que vou cumprir.
Como o senhor pretende usar sua
experiência profissional na gestão da Rádio Itatiaia?
Comunicação é a minha vida e quero levar informação direta, descomplicada e relevante para todos, de
maneira igualitária e democrática.
Ao longo da minha experiência de

23 anos como empregado, 23 anos
trabalhando em empresas e como
empresário há 13 anos, eu aprendi
muito a ouvir. A Itatiaia tem uma
história marcada por uma gestão
que carrega os traços de um ambiente familiar e acolhedor. Isso
não vai mudar, eu vou maximizar na
medida do possível, ficando cada
dia mais próximo das pessoas.

“O Minas é um
dos grandes
orgulhos de Minas
Gerais e o maior
clube olímpico
do Brasil”
Nos esportes, a Rádio Itatiaia tem
como marca registrada a ampla
cobertura, principalmente, do futebol. As demais modalidades, como
vôlei, basquete, futsal, ganharão
espaço na programação?
A Itatiaia é referência na cobertura
de esporte e não vamos abrir mão
desse compromisso. Queremos,
cada vez mais, valorizar o esporte
em todas as suas modalidades.
Com o Minas Tênis, por exemplo,
temos excelentes exemplos de
atletas que orgulham os mineiros. Vamos sempre dar espaço a
todos. Estivemos, inclusive, em
reunião com a diretoria do Minas
Tênis Clube para uma aproximação ainda maior para que possamos difundir ainda mais todos os
esportes que temos. O futebol é
a paixão do brasileiro, é o nosso

carro-chefe, mas temos visto uma
paixão pelo vôlei enorme aqui em
Minas Gerais. Queremos dar mais
atenção a esse esporte também.
Qual é a opinião do senhor sobre o
trabalho desenvolvido pelo Minas
Tênis Clube no desenvolvimento
do esporte olímpico?
O Minas é um dos grandes orgulhos
de Minas Gerais e o maior clube
olímpico do Brasil, pela variedade
de modalidades que disputa e pelo
conceito que tem de integrar esporte, educação, cultura e lazer. É um
exemplo e referência para o Brasil
e para o mundo. Foi a base de treinos da equipe britânica nas últimas
Olímpiadas. Aliás, a equipe britânica,
depois das Olimpíadas, voltou para
aprender as práticas e colocar na
preparação da equipe britânica para
Tóquio. É, de longe, a maior referência de esporte olímpico do Brasil.
Como sócio do Minas Náutico, o
que o senhor e sua família mais
gostam de fazer no clube?
Tudo! O clube é praticamente perfeito. Se você quiser jogar tênis
coberto tem, aberto tem. Se você
quiser jogar futebol de salão tem, de
campo tem, de grama sintética tem.
Se você quiser sauna tem, piscina
coberta e ao ar livre. Se quiser fazer
stand up pedal ou andar de barquinho, você pode. Eu desconheço um
esporte que não tenha lá. Eu amo
o Minas Náutico! Sou frequentador
assíduo, aos sábados. O Minas Náutico é tão gostoso, que dá uma impressão, como você pega estrada (a
BR-040), que você saiu de Belo Horizonte, que fez uma viagenzinha. Até
nisso é gostoso e prazeroso. Uma
fuga assim da civilização. Do urbano. Lá tem uma coisa meio rústica,
meio rural que é uma delícia.
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Destino certo

Sócios que doam parte do IR ajudam o Minas a fomentar o esporte e a cultura

É muito fácil e está ao alcance de todos – pessoas físicas e jurídicas – colaborar para o desenvolvimento
do esporte e da cultura em Minas Gerais e no Brasil.
E o melhor: sem ter que “colocar a mão no bolso”.
Basta doar parte do imposto de renda devido aos
projetos aprovados pelo Minas nas leis federais de
incentivo ao esporte (Lei nº 11.438/06) e à cultura
(Lei nº 8.313/91).
Para projetos esportivos, as pessoas jurídicas tributadas em lucro real podem destinar até 1% do imposto de renda devido. Já para os projetos culturais, as
mesmas empresas podem destinar até 4% do imposto de renda devido.
Já as pessoas físicas, desde que façam a declaração
completa, podem doar até 6% do imposto de renda
devido, seja para projetos esportivos e/ou culturais.

“Quando uma pessoa ou empresa faz a doação para os
projetos esportivos e culturais do Minas, ela sabe como
o dinheiro será investido e quais resultados pode esperar. Ou seja, quem doa decide qual será o destino do
imposto que paga. E o doador não tem qualquer ônus”,
afirma o presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago.
O Minas foi o primeiro clube brasileiro a apresentar
projetos para aprovação na Lei Federal de Incentivo
ao Esporte. Desde 2007, foram 27 projetos aprovados,
beneficiando, em média, 800 jovens atletas/ano. Os recursos captados são investidos em infraestrutura para
treinos, uniformes, viagens para competições e contratações de profissionais especializados. Em 2020, os
projetos do Minas receberam aportes de 34 empresas
e 1.325 pessoas físicas, por meio da doação de parte
do imposto de renda devido.

Os projeto de formação e desenvolvimento de atletas do Minas beneficia cerca de 800 jovens
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LEI DE INCENTIVO

Apoio de ouro
RAUL JÚNIOR

AngloGold Ashanti é uma das empresas parceiras do Minas no projeto incentivado de esporte
nais da empresa, que, na entrevista
a seguir, fala sobre a importância
da parceria com o Minas.
Por que a AngloGold Ashanti apoia
o Projeto de Formação e Desenvolvimento de Atletas do Minas, aprovado na Lei Federal de Incentivo ao
esporte?
Nós acreditamos que o esporte é
um elemento transformador da sociedade e promotor da cidadania,
alinhado, portanto, a um dos nossos valores fundamentais: tornar
as comunidades melhores em função da nossa presença.
Motivada pela experiência e pela
tradição esportiva do Minas, em
2008, a AngloGold Ashanti, indústria mais longeva do Brasil, com
187 anos de atuação, e uma das
maiores produtoras de ouro do
país, fez o primeiro aporte de recursos ao Projeto de Formação e Desenvolvimento de Atletas do Minas,
aprovado na Lei Federal de Incentivo ao Esporte. “A atuação do Minas
no esporte olímpico é um orgulho
para todos os brasileiros”, afirma
Othon Maia, gerente sênior de Comunicação e Relações Institucio-

Quais são os resultados esperados
pela AngloGold Ashanti ao destinar
recursos ao projeto do Minas?
A parceria muito nos orgulha e une
a indústria mais longeva do país,
com 187 anos de atuação, a um
dos principais clubes formadores
de atletas olímpicos do Brasil, o
Minas Tênis Clube. O projeto é uma
importante alavanca de desenvolvimento de cidadania. Por isso,
temos a certeza de que estamos
proporcionando às pessoas mais
acesso à saúde física e mental.
Além disso, sabemos que o esporte

é um ótimo meio para agregar valores de convivência social.
Qual é a opinião do(a) senhor(a)
sobre a atuação do Minas no esporte olímpico?
A atuação do Minas no esporte
olímpico é um orgulho para todos os brasileiros. Neste ano, nas
Olimpíadas de Tóquio, o desempenho dos nossos atletas não poderia ser diferente em termos de excelência, e nos encheu de alegria.
Ver talentos como Carol Gattaz e
Macrís (vôlei feminino), Maurício
Souza (vôlei masculino) e tantos
outros brilharem nos Jogos é uma
inspiração para os futuros atletas
profissionais e amadores do país.
Além do mais, são um belo exemplo do quão longe o incentivo ao
esporte pode nos levar.
Qual é o valor dos recursos destinados ao Projeto de Formação
e Desenvolvimento de Atletas do
Minas?
A AngloGold Ashanti investiu, em
2020, mais de meio milhão de reais por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

Sobre a AngloGold Ashanti Brasil
A AngloGold Ashanti é a indústria mais longeva do País,
com 187 anos de atuação, e uma das maiores produtoras
de ouro do Brasil, com 15 toneladas em 2020, o que corresponde a 15% da produção global do grupo. Possui minas e
plantas metalúrgicas e de beneficiamento nos Estados de
Minas Gerais e Goiás, adotando as mais modernas tecnologias com foco em segurança e na prática de uma mineração responsável. Com cerca de 5 mil empregados diretos,

atua ainda nos segmentos de energia, ácido sulfúrico e
gestão imobiliária. Comprometida com o desenvolvimento
das regiões onde atua, a empresa investiu mais de R$ 18
milhões em ações sociais apenas em 2020, fomentando a
cultura, a educação, o esporte e o empreendedorismo local. O grupo AngloGold Ashanti tem sede em Johannesburgo, na África do Sul, e atuação em oito países, com dez operações. Mais informações: www.anglogoldashanti.com.br/
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Você decide

Sócios e pais de atletas escolheram investir parte do imposto de renda devido em projetos do Minas

Poder optar sobre o destino de parte do imposto de renda devido é um dos principais motivos que levam sócios,
pais de atletas, pessoas físicas e pessoas jurídicas a investirem no Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas
do Minas, que envolve 800 jovens em oito modalidades esportivas.
O apoio de pessoas físicas e jurídicas ao trabalho executado no Clube, além de vitórias nas quadras, piscinas e
tatames, garante aos jovens atletas formação baseada nos valores agregados ao esporte, como determinação,
disciplina, espírito de equipe e respeito.

Comecei a doar parte meu imposto de renda
para o projeto de formação esportiva do Minas em 2017. Sou sócio, faço parte do grupo
de corredores do Clube e, para mim, esporte é
fundamental na vida de todo mundo. Além disso, destinar parte do imposto de renda devido
“não nos custa nada”.

Eu apoio os projetos da Lei de Incentivo ao Esporte do Minas Tênis Clube há mais de seis anos. A
minha filha, Maria Paula Heitmann, faz parte da
equipe de natação do Clube, e eu sei que o projeto apoia não só a natação, mas também outros
esportes. Os recursos destinados ao projeto podem ser investidos para compra de novos equipamentos esportivos, melhoria nas condições de
treinamento e participação dos atletas e técnicos
nas principais competições. Então, na minha visão, é melhor destinar uma parte do meu imposto de renda para um projeto gerido pelo Clube,
que incentiva o desenvolvimento do esporte.

Mario Celso Lamas Cavaca, administrador,
integrante da equipe Unimed-BH/Minas.

Leonardo Heitmann e a filha Maria Paula,
22 anos, nadadora da equipe Teknisa/Minas.
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LEI DE INCENTIVO

A gente doa desde 2018 e
acho importante ter esse poder de fazer a opção de destinar parte do nosso imposto
de renda para o esporte, que é
uma atividade em que a gente
acredita, ao invés de dar o dinheiro para o governo. Muitas
vezes, as pessoas não têm a
noção desse empoderamento. E a gente que tem filho praticando esporte no Minas faz
isso com muita consciência e
muita motivação.
Eduardo Corrêa Almeida, pai
de Gabriel Pessoa Soares de
Almeida, atleta da equipe de
basquete sub-16.
Anuncio Revista masc 3.pdf 1 21/09/2021 10:45:14
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Centro Oftalmológico de Minas Gerais
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO COMPLETO:
Urgência 24 horas;
Diversas especialidades da oftalmologia;
Consultas, exames e cirurgias em um só lugar;
Médicos experientes e dedicados;
Atendimento oftalmológico adulto e pediátrico.
Aceitamos
diversos
planos de
saúde.

HÁ MAIS DE 50 ANOS CUIDANDO DOS OLHOS
DOS MINEIROS

AGENDE SUA CONSULTA OU EXAME PELO SITE OU TELEFONE!
www.centrooftalmologicomg.com.br
31 3232-4100

Rua Santa Catarina, 941
Lourdes – Belo Horizonte - MG

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

Nova ETA 1

Modernização gera economia, integrando a estação ao Centro de Controle Operacional

Os filtros da ETA 1 estão sendo trocados por novos, dotados de tecnologia para sistema de automação

A modernização da Estação de Tratamento de Água 1
(ETA 1) do Minas II, iniciada em agosto, segue em ritmo acelerado, com previsão de conclusão em novembro. A QCM Instalações foi a empresa vencedora da
licitação para a execução dos serviços, que incluem
a substituição de filtros, equipamentos e válvulas da
ETA 1 por outros, novos e modernos, que funcionam
em sistema de automação. O objetivo da obra é integrar a ETA 1 ao Centro de Controle Operacional (CCO),
que integra os sistemas das três Unidades. Por meio
do CCO é feito, em tempo real, o monitoramento do
consumo e a detecção de defeitos que podem gerar
desperdício e paralisações.
A modernização da ETA 1 está sendo executada em
fases, para não comprometer a utilização das piscinas
pelos associados. Dois filtros já foram retirados, e estão sendo feitas as adaptações e os remanejamentos
necessários nos sistemas, para manter a qualidade da
água em todas as piscinas, durante toda a obra.

Cuidados permanentes

As equipes de engenharia e operações do Minas seguem trabalhando diuturnamente para manter as Unidades do Clube cada vez melhores, funcionando plenamente e bem cuidadas. Confira, a seguir, os serviços em
execução, atualmente, e concluídos no último mês.

Minas I
A tradicional sede social, inaugurada nos anos 1940,
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está ganhando novo telhado de estrutura e telhas metálicas. O serviço preserva a infraestrutura do prédio e
soluciona vazamentos que ocorriam em dias de chuva.
Com previsão de término no final deste mês, está em
andamento a impermeabilização do passeio da rua da
Bahia. O serviço está sendo executado em etapas, pela
MMATOS Soluções em Engenharia, vencedora da licitação, para não interromper o trânsito na entrada do Centro de Facilidades e evitar transtornos aos associados.

Minas Country
A Unidade campestre do Minas está sempre limpa e verdinha, graças aos serviços de manutenção preventiva e
corretiva. Para este mês, estão programadas as limpezas de telhados, calhas e redes de água pluvial; a adubação dos campos de futebol; cuidados com os canteiros
e jardins; e a verificação dos aquecedores de água.
Minas II
A Unidade II está mais bonita ainda, depois da troca
completa dos pisos dos degraus das escadas da praça de esportes. O revestimento agora é cimentício, que,
além de mais leveza ao ambiente, é antiderrapante, evitando o risco de quedas.
Ainda no Minas II, em setembro, foram feitas limpezas
das calhas dos telhados, das caixas de passagem das
redes de água pluvial e das caixas de esgoto; a manutenção das caldeiras das saunas masculina e feminina;
e a pintura das quadras cobertas de peteca.

SEU PATRIMÔNIO

Cinema do Centro Cultural

Obras seguem o cronograma aprovado e devem terminar em dezembro

A construção das duas salas de cinema do Centro Cultural
Unimed-BH Minas segue conforme o cronograma aprovado pela Comissão de Obras, com previsão de conclusão
em dezembro próximo. No último mês foram concluídas
a instalação da primeira camada do forro acústico, composto por placas de gesso e manta asfáltica, e a recomposição do forro das salas adjacentes. O serviço incluiu a
interligação dos dutos de renovação de ar e da tubulação
de água gelada das duas salas à rede existente.
Também em setembro, foi iniciada a execução da infraestrutura de instalações elétricas e de dados, bem como a
instalação dos dutos do sistema de climatização dentro
das casas de máquinas. Já estão no canteiro de obras os
ventiladores, venezianas e difusores adquiridos.

PATROCÍNIO MASTER

CLUBE DA CULTURA MIN

O piso das casas de máquinas já recebeu a pintura final de
acabamento e foi iniciada a montagem da plataforma da
cabine de projeção.
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Cuidadores de Idosos
Nutricionista
Fisioterapia
Fonoaudiólogo
Equipe Multiproﬁssional

MINAS SMART CLUBE

Clube do futuro

Soluções do Projeto Minas Smart Clube seguem em desenvolvimento e implantação

Preparar o Minas do futuro, sustentável e eficiente,
dotado das tecnologias que garantam eficácia no pleno funcionamento do Clube, agilidade no atendimento às demandas dos sócios e economia de recursos
naturais e econômicos. Este é o objetivo do Projeto
Minas Smart Clube, que está sendo desenvolvido em
parceria com a Newton. O Centro de Controle Operacional já é uma realidade, permitindo o monitoramento dos sistemas das Unidades, de forma integrada e
em tempo real.
Neste mês de outubro, começa a instalação do sistema de monitoramento de nível dos principais reservatórios de água das Unidades I e II. A supervisão das
instalações tem como objetivo identificar previamente problemas de abastecimento de água nos setores
do Clube e possíveis vazamentos, de forma que o for28 • Outubro de 2020 • REVISTA DO MINAS

necimento de água não seja interrompido. O mesmo
trabalho está previsto para ser executado no Minas
Country e no Minas Náutico.
Também será iniciada neste mês a instalação do sistema de supervisão e controle de cargas de iluminação nos Minas I e II. O sistema fará o monitoramento
e a operação de grandes cargas de iluminação, como,
por exemplo, das quadras, piscinas e áreas de circulação, visando o acionamento dos circuitos de iluminação apenas quando for necessário e/ou quando
for permitido. O resultado gerado é a economia de
energia, uma vez que a iluminação será sempre adequada ao perfil de uso, evitando que grandes espaços
fiquem com luzes acesas, quando não houver usuários. Também no Minas Country e no Náutico está
prevista a instalação do sistema.
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Estão abertas as inscrições para os

Os Exames de proeficiência em

Com o selo da Universidade

Exames de Cambridge na Cultura

inglês são feitos pelo Cambridge
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em mais de 150 países.
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Aplicados desde 1913, a Cultura BH

Nós somos os membros

Nós temos mais de 70 anos de

é um dos seus 2.800 centros
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autorizados no mundo!
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exames e preparação dos alunos!

INSCRIÇÕES ATÉ 15/10/21
Saiba mais em: culturainglesamg/exames

EDUCAÇÃO

Tênis Kids

Curso exclusivo para associados de 5 anos de idade tem vagas para início imediato

Ainda há poucas vagas disponíveis no curso de Tênis Kids,
lançado pelo Minas em agosto último, para atender associados de 5 anos de idade que estão na fila de espera por
uma vaga no curso regular. As aulas são às quartas e sextas-feiras, das 10h45 às 11h30, nas quadras cobertas de
peteca, no piso 5 do Centro de Lazer (CL5). O curso é ministrado nas Unidades I e II, por instrutores especializados, em
quadras reduzidas e com material adequado à idade dos
alunos, como redes menores e bolas vermelhas.
“Essas condições específicas favorecem o aprendizado da
técnica da modalidade, tornando o jogo mais prazeroso e
próximo do tênis em uma quadra de tamanho normal. O
Tênis Kids otimiza o processo de formação de potenciais
alunos para as pré-equipes, das quais saem os atletas para
a equipe infantojuvenil de competição do Minas”, afirma
Renato Garcia, coordenador dos cursos da modalidade.
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Tênis Kids: aulas com tudo no tamanho certo para os pequenos

ENTRETENIMENTO

De 0 a 12

Este mês, tem premiação do concurso de desenho e oficina de halloween para a garotada

Serão conhecidos, no dia 23 deste mês, às 10h30, no Espaço da Criança do Minas I, os vencedores do concurso
“O pet dos meus sonhos”, promovido pela Diretoria de
Lazer. Mais de 500 trabalhos foram inscritos e uma comissão está escolhendo os três melhores das categorias
4 a 6 anos, 7 a 9 anos e 10 a 12 anos. Os autores ganharão kits de artes e seus desenhos se tornarão pelúcias
fofinhas, numa oficina a ser realizada no Clube.

Halloween

E no dia 30 deste mês, tem oficina especial de Halloween, das 10h às 13h30,
no espaço de recreação, no piso 3 do Centro de Facilidades (CF3), perto da lanchonete. A garotada de até 12 anos vai aprender a fazer uma luminária “assustadora” para comemorar o Dia das Bruxas, em 31 de outubro. Vagas limitadas.
Em todos os ambientes e atividades do Minas são seguidos as medidas de
prevenção contra o novo coronavírus, que incluem o distanciamento físico, a
disponibilização de álcool 70% e o uso adequado da máscara facial.

Espaço Teen Newton

Minastenistas aprendem a criar game e a montar prótese de mão e braço robótico

Os associados de 13 a 17 anos não podem perder, nos dias 12, 19 e 26 deste mês, às 14h, no Espaço Teen Newton,
no Minas I, o bate-papo “Como criar seu jogo na Unreal”. Para quem ainda não sabe, Unreal Engine é uma tecnologia
de criação de games, que oferece gráficos, simulação física, cálculos de programação e outras funções.

Oficinas

Estimular a criatividade da moçada é o objetivo das três oficinas “mão na massa”, programadas para este mês. E para quem gosta de videogames e jogos de tabuleiro, é só chegar
e começar a se divertir.

1ª semana de outubro: braço robótico
Produto em MDF, cortado a laser, ideal para ser utilizado em projetos na plataforma Arduino (plataforma de desenvolvimento de projetos eletrônicos, ou prototipagem eletrônica,
constituída de hardware e software).
2ª semana de outubro: máquina de brindes
Serão utilizados mecanismos hidráulicos feitos de seringa e mangueira de aquário.
3ª e 4ª semanas de outubro: prótese de mão
Utilizando materiais 3D previamente impressos.
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Sarau MTC 2021

Milton Nascimento, Elza Soares, Cassiano e Baden Powell são os homenageados desta edição

Glaw Nader, Bárbara Barcellos, Flaviane Orlando e os integrantes da banda Diplomattas

fotos do show e as batidas para divulgação, o clipping e o
cachê no valor líquido de R$ 2,5 mil.

A cantora Bárbara Barcellos, interpretando canções de
Milton Nascimento, abriu a série de shows do Sarau
Minas Tênis Clube, no dia 28 de setembro último, no
Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Os outros
três artistas selecionados nesta edição são Flaviane Orlando, apresentando músicas de Elza Soares, a banda
Diplomattas, com o melhor de Cassiano, e Glaw Nader,
cantando obras de Baden Powell Os shows serão nos
dias 5, 19 e 26 deste mês, sempre às 20h, em formato
híbrido. O ingresso presencial custa R$ 4 (inteira) e R$ 2
(meia). O uso de máscara é obrigatório. A transmissão é
feita pelo canal oficial do Minas Tênis Clube no YouTube.

Bárbara Barcellos nasceu em Belo Horizonte e começou
a se interessar por música na infância, acompanhando
seus pais que tocavam nos bares de Belo Horizonte.
Aos 14 anos iniciou seus estudos de violão popular e,
desde então, é profissional da música.
Flaviane Orlando iniciou-se no mundo da música aos 8 anos
em apresentações estudantis e religiosas. Aos 15 anos deu
seu primeiro passo como cantora profissional. Formou-se
em Performance Vocal e em Fisiologia da Voz cantada e,
atualmente, faz o curso de Canto Popular, na UFMG.

O Sarau Minas Tênis Clube tem apoio da Rádio Inconfidência e da Rede Minas e apoio promocional da
Alvorada FM. O concurso para escolher os intérpretes
foi realizado em agosto e recebeu 146 inscrições.

Banda Diplomattas apresenta releituras de canções de
novos artistas e de ídolos da música negra brasileira e
norte-americana, inspirados pelo imaginário e pela sonoridade da soul music. Atualmente, o grupo trabalha
também na produção do seu primeiro álbum autoral,
previsto para ser lançado em 2022.

Os selecionados

Os quatro intérpretes selecionados têm à disposição o
rider técnico do Teatro, assessoria de comunicação e
produção de material de divulgação. Depois do show, os
artistas receberão a gravação bruta em multipista do áudio do show, o vídeo da gravação com edição bruta, as

Glaw Nader - idealizadora, arranjadora e cantora da Aurora Boreal Jazz Band, bacharel e mestre em Música
pela UFMG, professora de música e criadora do curso
“Música sem segredo”, produtora e diretora musical.

PATROCÍNIO MASTER
CLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBE
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Letra em Cena

A obra de Carolina de Jesus é o tema da entrevista com Conceição Evaristo
No dia 19 deste mês, o Letra em Cena, programa literário do Minas Tênis Clube, terá como convidada Maria da Conceição Evaristo de Brito, professora e uma
das mais influentes autoras contemporâneas brasileira dos gêneros poesia, romance, conto e ensaio. No
bate-papo com o jornalista José Eduardo Gonçalves,
a partir das 20h, no canal YouTube/minastcoficial, ela
falará sobre a obra de Carolina Maria de Jesus, uma
das primeiras escritoras negras do Brasil, que também foi compositora e poetisa.
O livro mais famoso de Carolina de Jesus (1914-1977)
é “Quatro de Despejo”, que tem origem no diário que ela
começou a escrever em 1955, registrando o cotidiano
da comunidade onde morava, a favela do Canindé. A
obra foi publicada em 1960, com auxílio do jornalista
Audálio Dantas, e traduzida para 14 idiomas.

Mais letras
No dia 7 deste mês, das 17h às 21h, na cafeteria do Centro Cultural Unimed-BH Minas, o livro
“Cuidar do amor de alguém”, de autoria de Adriana de Souza Melo, será lançado pela Fundação
Hospitalar São Francisco de Assis, que tem na Presidência do Conselho Curador o minastenista e conselheiro do
Clube Paulo Franco Taitson. O evento conta com o apoio do Programa Minas Tênis Solidário. A renda com a venda
do livro será revertida para os serviços assistenciais da Fundação. O Hospital São Francisco é o segundo maior
hospital do Brasil que atende exclusivamente a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).
A capacidade máxima da cafeteria, no evento, é para 30 pessoas, simultaneamente. O uso de máscara é obrigatório e as demais medidas de proteção conta o novo coronavírus serão seguidas rigorosamente.

Cena Técnica
Estão de volta os workshops do programa de capacitação de profissionais de backstage, realizado pelo Minas
Tênis Clube, o Cena Técnica. Neste mês de outubro, os
técnicos de palco do Centro Cultural Unimed-BH Minas

farão duas lives, no canal YouTube/minastcoficial, mostrando, na prática, as funcionalidades da mesa de iluminação e som do teatro. No dia 13, o tema será Iluminação - ETC Ions; no dia 27, Sonorização - Rede DANTE.
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CULTURA

De volta ao palco

Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas recebe, neste mês, quatro eventos presenciais
SEXTA

8

“THE BEST OF CA$H – ACOUSTIC LIVE”
21 horas
Ingressos: R$ 100 e R$ 50 (meia).
Classificação: livre.
IMAGEM: DIVULGAÇÃO

SÁBADO

MÁRCIO DONATO – BH COMEDY CLUB
(STAND UP)
21 horas
Ingressos: R$ 70 e R$ 35 (meia)
Classificação: 14 anos

9

DOMINGO

PAULO ARAÚJO – BH COMEDY CLUB
(STAND UP)
19 horas
Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia)
Classificação: 12 anos

SÁBADO

16

U2 LATIN AMERICAN – CELEBRATION
TOUR (SHOW)
21 horas
Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia)
Classificação: Livre

DOMINGO

MÚSICA DE DOMINGO – RAFAEL
MARTINE CONVIDA CEUMAR (SHOW)
16 horas
Ingressos gratuitos, até dois por CPF,
no site eventim.com ou na bilheteria
do teatro, no dia da apresentação.
Classificação: Livre

10

Os eventos culturais vão, aos poucos, retomando os palcos da cidade, graças ao controle da pandemia de Covid-19, que tem permitido a flexibilização dos protocolos sanitários pelas autoridades públicas. E o teatro do
Centro Cultural Unimed-BH Minas está pronto para voltar a receber o público e oferecer a experiência única de
estar pertinho dos artistas. Vale lembrar que algumas
medidas de bioproteção continuam sendo obrigatórias,
como o uso da máscara e o distanciamento social.

24

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do
teatro, de segunda-feira a sábado, das 13h às 19h, ou
no site eventim.com.
PATROCÍNIO MASTER
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Novidades para delivery
próprio e para o
autoatendimento.
A Teknisa oferece novas soluções para um
novo normal pós-pandemia!
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Saiba mais

“Ramificações”

Eduardo Shiiti reúne suas obras inspiradas na natureza em mostra individual na Galeria do Minas II
As obras do artista plástico Eduardo Shiiti, inspiradas em elementos da natureza, estão na exposição
“Ramificações”, de 4 de outubro a 1° de novembro,
na Galeria do Minas II (avenida Bandeirantes, 2323),
e pode ser conferida de segunda a sexta-feira, das 6h
às 22h; aos sábados, das 6h às 20h; e aos domingos
e feriados, das 6h às 19h. O vídeo da visita virtual
será exibido no canal do Minas no YouTube/minastcoficial, a partir do dia 8.
Eduardo Shiiti nasceu em 1982, vive e trabalha em
Belo Horizonte e já participou de várias exposições
coletivas e individuais. A mostra “Ramificações” reúne 42 desenhos em papel com nanquim, pintura em
aquarela e fotografias em diferentes formatos, inspirados em movimentos e formas orgânicas. Os trabalhos são finalizados sempre com o inkan, carimbo
japonês que o artista herdou do avô.

Obra da série “Desenhos Dissolutos”, de Eduardo Shiiti

Imagens Descobertas

BRUNO ROBERTO MARTINS DA COSTA

O público pode voltar no tempo e conhecer
um pouco da história de Belo Horizonte e do
Minas, no período de 1943 a 1975, visitando
a mostra de fotografias “Imagens Descobertas”, no Espaço Expositivo do Centro Cultural Unimed-BH Minas. As fotos foram feitas
por Bruno Roberto Martins da Costa, um
dos mais respeitados fotógrafos esportivos
da capital, nas décadas de 1940/1970. A entrada é franca. A galeria funciona de segunda a sábado, das 8h às 20h, e aos domingos
e feriados, das 8h às 19h. Visitas mediadas
podem ser agendadas pelo e-mail educativogaleria@minastc.com.br.
Nos anos 1940/50, os “aqualoucos”,
grupo de atletas da natação, eram
atração em eventos no Minas

PATROCÍNIO MASTER
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“Flores inexatas, esquinas de sombra”
Exposição reúne cerca de 350 obras de Fátima Pena, na Galeria do Centro Cultural Unimed-BH Minas
De 19 de outubro a 23 de janeiro
próximo, a Galeria do Centro Cultural
Unimed-BH Minas recebe a exposição “Fátima Pena: flores inexatas,
esquinas de sombra”, que reúne cerca de 350 obras da artista mineira,
uma das mais importantes do país.
São pinturas, aquarelas e desenhos,
além de cadernos, esboços, fragmentos, anotações gráficas e escritas. A exposição terá ainda um vídeo
inédito sobre a obra e o processo
artístico de Fátima Pena, produzido
por Mariana Borges, e videografias
de textos extraídos do livro “Primeira
Pessoa”, de autoria da artista, serão
projetadas no piso da Galeria.
A entrada é franca, e o horário de
visitas é de terça a sexta-feira, das
10h às 20h; sábado, domingo e feriado, das 11h às 18h. A capacidade
de lotação da galeria está limitada
a 30 pessoas simultaneamente e o
uso de máscara é obrigatório. Para
agendar visitas mediadas, presenciais ou on-line, basta encaminhar
um e-mail para educativogaleria@
minastc.com.br.

A arte de Fátima Pena está em exposição na Galeria do Minas I

o curador Marconi Drummond, que
explica a origem da denominação
da mostra. “O título foi extraído
de fragmentos do texto elaborado
pelo professor e filósofo mineiro
Moacyr Laterza, por ocasião da
exposição da artista, realizada na
Fundação Clóvis Salgado, em Belo
Horizonte, em 2000”

“A exposição apresenta um vasto
painel da obra da artista, desde a
década de 1990 até pinturas inéditas, especialmente concebidas para
a exposição ‘Fátima pena: flores inexatas, esquinas de sombra’”, afirma
PATROCÍNIO MASTER

Sobre Fátima Pena

Mineira de Teófilo Otoni (MG), Fátima Pena mora e trabalha em Belo
Horizonte. Desde 1974 dedica-se

PATROCÍNIO MASTER
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às artes visuais, atuando, também,
como professora na Escola Guignard, de 1986 a 2010. É bacharel
em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais.
A artista fez inúmeras exposições,
coletivas e individuais, no Brasil e
no exterior, incluindo Uruguai e Portugal, e tem obras nos acervos da
Fundação Clóvis Salgado, no Museu Histórico Abílio Barreto, ambos
em Belo Horizonte; na Universidade
Federal de Viçosa, e na Universidade Federal do Espírito Santo/UFES.
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VÔLEI FEMININO

Prontas para a jornada

Itambé/Minas está preparada defender sua hegemonia no país e no continente

Comissão técnica do Itambé/Minas conta com a bicampeã olímpica Sheilla Castro

Atual campeã mineiro, da Copa Brasil, do Sul-americano
e da Superliga, a Itambé/Minas é uma equipe, na gíria
do esporte, “manjada”. Significa que todos querem vencê-la para falar que “ganhou da campeã”. No entanto, o
time minastenista, que também conta com o apoio da
Gerdau, está preparado para os desafios que virão pela
frente, principalmente a Superliga, prevista para começar no dia 29 deste mês.
Para fazer bonito nas quadras do Brasil afora, a Itambé/
Minas conta com um elenco estrelado. Renovou os contratos das centrais Carol Gattaz, Thaisa Daher e Júlia
Kudiess, das levantadoras Macrís e Pri Heldes, da líbero
Léia, da oposta Danielle Cuttino e das ponteiras Pri Daroit e Luiza Vicente. Entre as contratações estão, além
a líbero Júlia, a oposta Kisy, a ponteira Priscila Souza
e a ponteira turca Neriman Ozsoy. A comissão técnica
ganha o reforço da bicampeã olímpica Sheilla Castro,
que será mais uma auxiliar técnica, abrindo o Programa
Trainee Técnico-Gerencial Minas Tênis Clube. O italiano
Nicola Negro segue no comando do time pelo terceiro
ano seguido e terá como assistente técnico, nesta temporada, Durval Nunes, o Duda.

Desafio inspirador

A líbero Júlia Moreira, 22 anos, 1,63m, foi anunciada no
elenco da Itambé/Minas, no último mês. Ela disputou a
última Superliga pelo São José dos Pinhais, do Paraná.
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“Demorou a cair a ficha de que eu ia dividir o ambiente
de trabalho com pessoas inspiradoras e que vestiria a
camisa de um time tão tradicional e vitorioso como o
Itambé/Minas”, afirma a atleta, cheia de motivação.

A líbero Júlia, sobre jogar na Itambé/Minas: “custou a cair a ficha”

Apoio

As atletas do voleibol feminino do Minas são beneficiadas
por projetos vinculados ao Comitê Brasileiro de Clubes
(CBC). A fisioterapeuta Bruna Melato e o preparador físico
Alexandre Marinho participam do Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais do Esporte
- Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria
Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

VÔLEI MASCULINO

Reforço cubano

Fiat/Gerdau/Minas contrata Michael Sánchez, oposto de 2,06m
time mineiro. “Estou muito feliz em vestir essa camisa.
Vou fazer tudo o que eu puder e dar o meu melhor para
brigar por uma vaga na equipe e por títulos”, afirma o atleta que tem passagens por times da Argentina, do Catar,
da Turquia e da Coreia do Sul. Em 2018/19, jogou no Vôlei
Um Itapetininga. Em 2007, Sánchez defendeu a seleção
cubana, medalha de bronze nos Jogos Pan-americanos.

O oposto Michael Sánchez, 2,06m, reforça o Fiat/Gerdau/Minas

A equipe Fiat/Gerdau/Minas conta com mais um reforço
de peso. Já está integrado ao time o oposto cubano Michael Sánchez, 35 anos, 2,06m, a sexta contratação do

Nesta temporada, o time minastenista, comandado
pelo técnico Nery Tambeiro, está reforçado, ainda,
com o central Maurício Souza, o oposto Leandro Vissotto, o levantador Everaldo e os ponteiros Leozinho e
Matheus Silva. Renovaram seus contratos com o Clube, o levantador William, o ponteiro Honorato, o central
Matheus Pinta e o líbero Maíque. Os juvenis Gustavo
Orlando, Lucas, Juninho, Paulo, Arthur e Kelvi também
fazem parte do elenco. O Fiat/Gerdau/Minas é o vice-campeão da última Superliga, cuja edição 2021/22
está prevista para começar no dia 23 deste mês.

Base no pódio
Centro Olímpico foi o campeão, com o mesmo placar.
Três minastenistas receberam troféus individuais: Rafael
Chrcanovic, melhor jogador da competição; Júlio César,
melhor ataque e melhor saque, ambos no sub-17; João
Pedro Vianna, melhor ataque e melhor saque do sub-15.
LARA PEREIRA/MTC

A equipes sub-17 foi a campeã, e a sub-15, a vice-campeã
do Torneio de Vôlei da 16ª edição da Copa Minas Tênis
Clube. Ainda no sub-17, a equipe Minas Náutico ficou
em quarto lugar. No sub-17, o Minas venceu, na final, o
Centro Olímpico, de São Paulo, por 3 a 1. No sub-15, o

Os campeões fazem a festa no encerramento da 16ª Copa Minas TC

Apoio

Os atletas do vôlei masculino são beneficiados por projetos
aprovados pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). Os técnicos Nery Tambeiro e Rodrigo Regattieri, o fisioterapeuta Filipe

Augusto e o preparador físico Davidson Alves participam do
Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº
25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
REVISTA DO MINAS • Outubro de 2021• 39

BASQUETE

Em busca do ouro

Minas Storm começa neste mês a caminhada rumo ao título inédito do NBB
tre os quatro primeiros em todas as competições que
disputamos, o que mostra certa regularidade. Queremos dar um passo à frente e brigar por títulos, é claro,
mas esse é um processo que, em minha visão, acontece
em médio ou longo prazo, com sequência de trabalho
sério e bom planejamento. Nesse aspecto, o Minas tem
conseguido manter um bom investimento no basquete
e uma visão do que quer para o futuro, com melhoria
constante da estrutura e também na busca de parcerias, que certamente auxiliarão nesse salto que todos
queremos dar”, afirma o treinador.
Leo Costa vai comandar o Minas Storm pelo terceiro ano
seguido e acredita que o elenco está forte e pronto para
brigar pelas primeiras posições. “Nesta temporada, acredito que teremos um time bem competitivo novamente,
que irá brigar para se manter entre os primeiros e, quem
sabe, até surpreender. Esta é a nossa meta! A torcida
pode esperar uma equipe muito intensa, aguerrida e que
deixará o máximo dentro de quadra em todas as partidas. Essa é uma característica que já vem sendo demonstrada em todos os treinos até aqui, o que me deixa
otimista para começar a temporada”, ressalta Leo Costa.

O técnico Leo Costa está confiante no desempenho da Minas
Storm no NBB 2021/22

Na temporada 2020/21 foi por muito pouco. O Minas
chegou a liderar o Novo Basquete Brasil (NBB), teve
ampla sequência de jogos sem derrotas, e o torcedor
esteve perto de soltar o grito de campeão. Porém, na
reta final, o time perdeu alguns jogos e ficou em terceiro
lugar, tanto no NBB quanto na Copa Super 8 e na Champions League Americas, voltando ao cenário internacional após 13 anos. Nesta temporada, o elenco está renovado e reforçado, e o técnico Léo Costa faz os últimos
ajustes antes de estrear no NBB, no dia 25 deste mês,
contra o União Corinthians, do Rio Grande do Sul, que
estreia no NBB.
O objetivo do treinador minastenista é claro: se manter
entre os primeiros. Leo Costa destaca ainda que o Minas está no caminho certo e próximo de subir degraus
no pódio. “Nas últimas duas temporadas, estivemos en-

O segundo duelo pelo NBB será, ainda, em outubro. No
dia 27, os minastenistas encaram o Caxias do Sul Basquete. Os dois jogos serão no Rio Grande do Sul.

Apoio

Os atletas da base e da ponta do basquete do Minas são beneficiados com recursos do Comitê Brasileiro de Clubes. Os
técnicos Leo Costa e Alexandre Arantes, o fisioterapeuta Leandro Cezar e o preparador físico Pablo Rebouças participam do
Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº
25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
Os atletas da base do basquete do Minas são beneficiados
com recursos de projetos aprovados na Lei Federal e na Lei
Estadual (MG) de Incentivo ao Esporte: Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas por Meio da Integração das Ciências
do Esporte (Coletivos), processo nº 71000.040473/2020-40, e
Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas do Basquete e
do Futsal, nº 2018.02.0045, Decreto nº 46.308/2013.

REVISTA DO MINAS • Outubro de 2021• 41

FUTSAL

Time de ouro

Equipe Sub-17 do Minas conquista a Taça Brasil de Futsal

A equipe minastenista sub-17, campeã da Taça Brasil 2021

A equipe sub-17 do Minas brilhou, mais uma vez, sagrando-se campeã da 13ª Taça Brasil da categoria, organizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS),
em São Luís (MA).
O caminho para o pódio não foi fácil para os minastenistas, que enfrentaram times de tradição do futsal brasileiro. Na fase classificatória, o time comandado pelo
técnico Diogo Barros venceu o Olaria (RJ) por 4 a 3, o
CAD Coroado (MA) por incríveis 11 a 4 e o Uirapuru (MT)
por 5 a 4. Nas quartas de final, a vitória foi em cima dos
donos da casa, o Balsas Futsal, por 3 a 2. Na semifinal, o
Santa Cruz (MA) perdeu por 4 a 3. E na decisão do título,
os minastenistas derrotaram o Remo (PA) por 4 a 1, com
gols de Alex, Erik, Léo e Guilherme.
“É uma conquista compartilhada, e temos que enaltecer
o trabalho de todo o Departamento de Futsal do Clube,
de todos os treinadores, do sub-12 ao adulto, do nosso curso de futsal e da nossa equipe multidisciplinar.
Buscávamos esse título há 10 anos e o conquistamos
de maneira invicta. Os meninos apresentaram um nível
de maturidade impressionante e tivemos o controle das
partidas”, avalia Diogo Barros, eleito pela CBFS o melhor
treinador da competição.

Crias da base

Do elenco campeão da Taça Brasil 2021, quatro jogadores são formados no Curso de Futsal do Minas: Caio
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Perdersoli, Guilherme Cury, Raphael Sieiro e Theo Oliveira. O técnico Diogo Barros também foi professor do
curso de Futsal. O elenco conta, ainda, com os craques
Alex Fonseca, Erik Gabriel, Francisco Mateus, Guilherme
Lopes, João Pedro Dias, João Victor Rebello, Kauã Miranda, Leonardo Andrade, Rafael Amaral, Victor Eduardo
e Vitor Militão.

LNF

Depois de longa parada por causa dos jogos da seleção brasileira na disputa da Copa do Mundo de Futsal,
a bola volta a rolar na Liga Nacional de Futsal 2021
(LNF). A equipe do Minas, comandada pelo técnico
Peri Fuentes, faz o último jogo da fase de classificação da competição no dia 10 deste mês, contra o
Campo Mourão, na Arena MTC. O time minastenista já
tem vaga garantida na próxima fase do campeonato.
Acompanhe no site do Minas.

Apoio

Os atletas do futsal do Minas contam com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes e são beneficiados com recursos de
projetos aprovados na Lei Federal e na Lei Estadual (MG) de
Incentivo ao Esporte: Projeto Formação e Desenvolvimento
de Atletas por Meio da Integração das Ciências do Esporte
(Coletivos), processo nº 71000.040473/2020-40, e Projeto
Formação e Desenvolvimento de Atletas do Basquete e do
Futsal, nº 2018.02.0045, Decreto nº 46.308/2013.

O melhor do Minas é você

Se você ainda não fez sua avaliação ou tem muito tempo desde
a realização da última, é hora de fazê-la e voltar com tudo para
sua rotina de exercícios na Academia do Minas.

Ao realizar sua avaliação você terá os seguintes
benefícios:
• Avaliação individualizada e com testes de acordo com seu perfil.
• Treinamento ainda mais personalizado para que você alcance
seus objetivos com mais eficiência.
• Instrumento para direcionar as melhores atividades/exercícios
de acordo com o que você deseja.

CONHEÇA MAIS SOBRE
AS NOSSAS AVALIAÇÕES:
(31) 3516.1000

| Educação

Tudo nosso!

Minastenistas conquistam o Campeonato Mineiro e 23 vagas em competições nacionais
Associação Esportiva e Recreativa
– Usipa, com 30 pontos, um ouro,
uma prata e um bronze.

Os 12 minastenistas que disputarão os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs)

Após quase 18 meses fechada para
competições, a Arena Multiuso Urbano Brochado Santiago, no Centro
de Treinamento JK, voltou a sediar
um grande evento. E foi cheio de
emoções, vibrações e comemorações. Claro, todos os protocolos
de segurança foram cumpridos, e o
Minas deu um show no tatame, conquistando o título de campeão geral
do Campeonato Mineiro de Judô
2021, além de 23 vagas no Campeonato Brasileiro Sub-21 e nos Jogos

Universitários Brasileiros (JUBs).
A competição foi organizada pela
Federação Mineira de Judô, em parceria com o Minas, e reuniu mais de
150 atletas que representaram dez
agremiações de Minas Gerais.
O Minas foi o primeiro colocado
na competição com 224 pontos e
26 medalhas, sendo 12 de ouro,
sete de prata e sete de bronze. O
Instituto Arrasta foi o segundo colocado, com 33 pontos, um ouro e
três pratas. Na sequência ficou a

A competição estadual serviu de
seletiva para o Campeonato Brasileiro Sub-21. Na equipe feminina,
cujas disputas serão entre os dias
18 e 20 de outubro, em Pindamonhangaba (SP), garantiram vagas as
minastenistas Clara Louise Oliveira
(48kg), Gabriela Souza Conceição
(52kg), Layla de Carvalho Belarmino
(57kg), Kaillany Valentim Rodrigues
(63kg), Júlia Santos Jesus (78kg) e
Ana Júlia Neri Damasceno (+78kg).
A competição masculina será entre
os dias 11 e 13 de novembro, na
mesma cidade do interior paulista,
e contará com os Pedro Henrique
D’assumpção (60kg), João Vitor
Souza dos Santos (66kg), João Victor dos Santos (73kg), Gustavo Alves Costa (81kg), Kayo Fabricio dos
Santos (100kg) e Guilherme Oliveira
Cabral (+100kg).
Já os Jogos Universitários serão
em Brasília (DF), entre os dias 10 e
18 de outubro. Nesta competição,

Os 11 representantes do Minas no Campeonato Brasileiro Sub-21, e os técnicos Fulvio Myiata e Hugo Pessanha
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JUDÔ
que é considerada a “Olimpíada dos Universitários” estão
classificados os minastenistas Felipe Carvalho (60kg),
Wander Candido (66kg), Fernando Martins (73kg), Guilherme Oliveira (81kg), Matheus Oliveira (90kg), André
Humberto (100kg), Juscelino Nascimento JR (+100kg),
Thays Xavier Marinho (48kg), Amanda Lima (48kg), Millena Silva (63kg) e Emily Silva (78kg).
“Os resultados foram dentro do esperado. A gente ganhou quase todas as categorias e conquistamos quase
todas as vagas no Brasileiro e no JUBs. A equipe fez
um bom resultado, dentro que o Minas planejou e, com
certeza, estes resultados mostram o trabalho que estamos desenvolvendo aqui dentro. Agora, é outro patamar. Vamos buscar resultados maiores no Brasileiro e
no JUBs, que, certamente, terão nível técnico maior que
no Mineiro”, comenta o técnico do Minas, Fulvio Miyata.

A equipe adulta do Minas segue na preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro Sênior, que será em novembro, em Pindamonhangaba (SP).

Apoio

Os atletas do Judô contam com o apoio do Comitê Brasileiro de
Clubes e são beneficiados com recursos do Projeto Olímpico de
Judô - Minas Tênis Clube, aprovado na Lei Federal de Incentivo
ao Esporte, processo nº 58000.009434/2018-92 e do Projeto
Formação e Desenvolvimento de Atletas por Meio da Integração
das Ciências do Esporte (Individuais), aprovado na Lei Federal de
Incentivo ao Esporte, processo nº 71000.040496/2020-54.
Os técnicos Adriano Rodrigues e Floriano Paulo de Almeida,
o preparador físico André Ferreira e o fisioterapeuta Vitor
Reis participam do Projeto Formação de Atletas por meio do
Investimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024,
Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e Comitê
Brasileiro de Clubes (CBC).
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Solucione seu conﬂito de forma
rápida, deﬁnitiva e pacíﬁca.
Solicite o agendamento de uma
audiência de conciliação, por meio do
formulário eletrônico “Quero Conciliar”.
Não importa a fase em que se encontra
o seu processo.
Acesse: www.tjmg.jus.br/conciliar
ou ligue 0800 283 2715.

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Mirella, João Gabriel, Ana
Carolina, Arthur e Matheus
brilharam no Campeonato
Brasileiro Pré-infantil e Juvenil

Jovens campeões

Minastenistas conquistam seis medalhas nos Campeonatos Brasileiros Pré-infantil e Juvenil

A formação de atletas no Minas é trabalho reconhecido
nacionalmente e começa bem cedo para os futuros campeões. Em setembro, na cidade paulista de São Bernardo
do Campo, quatro dos cinco atletas que representaram
o Clube no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística
Pré-infantil e Juvenil subiram ao pódio. O destaque foi o
juvenil João Gabriel, 15 anos, que conquistou três medalhas de prata (salto, argolas e barras paralelas), uma
de bronze (solo) e, ainda, foi o terceiro colocado no individual geral. “Os resultados me trazem mais motivação
e vontade de querer vencer novamente, afirma o atleta.
Também da categoria juvenil, Mirella dos Santos, 15
anos, foi a terceira colocada no salto e ficou na sétima
posição como a ginasta mais completa do Brasil. “Esses resultados mostram que estou no caminho certo.
Tenho em minha mente que é um passo de cada vez.
Então, não podemos perder o foco para as próximas

competições”, comenta a minastenista. E teve dobradinha do Minas no pódio do individual geral na categoria
pré-infantil, com Arthur Barbosa e Matheus Fernandes
em segundo e terceiro lugares, respectivamente. “O
foco e a motivação aumentam muito quando eu vejo os
resultados aparecerem. São frutos de muita dedicação
e trabalho, afirma Arthur, de apenas 10 anos.
Terceiro ginasta mais completo da categoria, Matheus
Fernandes, 11 anos, já sabe o que precisa ser feito para
melhorar o desempenho na competição do ano que
vem. “Quero me esforçar mais para conseguir o primeiro
lugar em 2022. Eu preciso melhorar a minha postura e
focar mais nos treinos”, planeja o ginasta.
A também minastenista Ana Carolina Jamil, 13 anos,
disputou o Campeonato Brasileiro e encerrou a competição na 23ª colocação no individual geral.

Apoio

Os atletas da Ginástica Artística e Trampolim contam com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes e são beneficiados com recursos
de projetos aprovados na Lei Federal e na Lei Estadual (MG) de Incentivo ao Esporte: Projeto Formação e Desenvolvimento de
Atletas por meio da Integração das Ciências do Esporte (Individuais), processo nº 71000.040496/2020-54, e Projeto Formação e
Desenvolvimento de Atletas do Tênis e da Ginástica, nº 2018.02.0048, Decreto nº 46.308/2013.
Os técnicos Fernanda Finco, Guilherme Moschen e Rodrigo Thurler, o preparador físico Pedro Augusto e a fisioterapeuta Mariana Weschenfelder participam do Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais do Esporte - Ciclo
2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
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GINÁSTICA DE TRAMPOLIM

Frio na barriga

Ginastas do Minas disputam as primeiras competições nacionais após 18 meses

O treinador Silton Santos e os ginastas Erik Lucca, Joana Martins, Arthur Barbsa, Laura Murta, Gabriel Rodrigues e Ana Helena
Torres minastenistas que disputarão a primeira competição nacional

No dia 6 deste mês, a cidade de Aracaju (SE) será palco do 15º Torneio Nacional e do Campeonato Brasileiro
de Ginástica de Trampolim. As competições marcam o
retorno das disputas nacionais após mais de um ano e
meio de paralisação por causa da pandemia de Covid-19.
O Minas será representado, no Torneio Nacional, por Ana
Helena Torres, Erick Lucca, Joana Martins e Laura Murta.
Esta será a primeira competição nacional da carreira dos
jovens atletas, que estão na categoria 9 e 10 anos.
Também farão sua estreia em uma competição nacional Arthur Barbosa e Gabriel Francisco, que disputarão o
Campeonato Brasileiro na categoria pré-infantil. A equipe do Minas no Campeonato Brasileiro contará ainda
com a experiente Alice Hellen, Alice Albuquerque, Alyssa
Terra, Bruna Fonseca, Cauã Henrique, Gabriel Ferreira,
Icaro Bueno, Luiza de Carvalho, Marcela Machado, Marina Vinhas e Rayan Victor.
“Nestas duas competições teremos situações novas.
Será a primeira competição nacional de alguns atletas e
a maioria dos mais velhos voltará ao cenário competitivo, depois de um longo período de paralisação. Portanto,
a nossa expectativa é que os atletas se sintam seguros
para competirem da melhor forma possível”, comentou

Silton Santos, que acompanhará a equipe minastenista,
ao lado do também treinador Alexandro Rungue.
O frio na barriga da estreante Joana Martins, de 9 anos,
é grande e ela garante que treinou bastante para subir ao
pódio. “Eu me preparei muito nos treinos para tentar conquistar uma medalha. Estou ansiosa e feliz porque vou
viajar pela primeira vez para competir. Espero alcançar
um bom resultado”, afirma a jovem ginasta.
Quem também não vê a hora de entrar em cena para a
sua primeira disputa na carreira é Erik Lucca, 9 anos. “Estou muito ansioso e, ao mesmo tempo, nervoso. Estou
preparado para disputar o meu primeiro campeonato
nacional. Quero tentar vencer para estrear com o pé direito”, comenta o minastenista.

Apoio

Os atletas da Ginástica Artística e de Trampolim contam com
o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes e são beneficiados com
recursos do Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas do
Tênis e da Ginástica, aprovado na Lei Estadual (MG) de Incentivo
ao Esporte, nº 2018.02.0048, Decreto nº 46.308/2013.
Os técnicos Alexandro Rungue e Silton Santos, o preparador físico Pedro Augusto e a fisioterapeuta Mariana Chaves participam
do Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento em
Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução
nº 25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
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NATAÇÃO

Usina de talentos

Minas é o clube com maior número de convocados para as seleções juvenil e júnior do Brasil

Ana Beatriz Passaglia, Helena Lopes e Henrique Fabri estão na seleção brasileira juvenil

Com 14 convocados, o Minas é o clube com maior
número de atletas nas seleções juvenil e júnior, que
representação o Brasil em duas das mais importantes
competições do calendário internacional da natação da
base, nesta temporada. Na equipe nacional que disputa
o Campeonato Sul-americano Juvenil, em Santa Cruz de
La Sierra, na Bolívia, entre os dias 7 e 14 de novembro,
estão Ana Beatriz Passaglia, Helena Lopes e Henrique
Fabri Labriola, na categoria juvenil A; Fernanda Celidônio, Nichelly Lysy, Gabriel Perseguin Dias, Guilherme
Sperandio e Ney Lima Filho, na seleção juvenil B. Já a
seleção brasileira que compete nos Jogos Pan-americanos Juniores, de 26 a 30 de novembro, em Cali, na
Colômbia, contará com Beatriz Dizotti, Fernanda Celidônio, Giulia Carvalho, Maria Paula Heitmann, Eduardo
Moraes, Guilherme Sperandio, Lucas Peixoto, Ney Lima
Filho e Victor Baganha.
As convocações mostram, mais uma vez, o sucesso do
trabalho do Clube, na formação de atletas, revelando
talentos para ao esporte nacional. “A participação dos
atletas do Minas nestas competições é muito emble-

mática. Primeiro, porque elas marcam o retorno das
disputas internacionais, após a parada da pandemia. E,
segundo, porque elas mostram os resultados do trabalho que vem sendo desenvolvido na base do Minas. Um
trabalho consistente e que permite os atletas chegarem
a um nível técnico elevado. É um início de trabalho neste
novo ciclo olímpico e que nos deixa animados para as
próximas competições”, comenta Mauro Dinis, técnico
principal da base de natação.

Apoio

Os atletas da natação do Minas contam com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e são beneficiados com recursos
de projetos aprovados na Lei Federal e na Lei Estadual (MG)
de Incentivo ao Esporte: Projeto Formação e Desenvolvimento
de Atletas por meio da Integração das Ciências do Esporte
(Individuais), processo nº 71000.040496/2020-54, e Projeto
Formação e Desenvolvimento de Atletas da Natação, ano II,
nº 2019.01.0048, Decreto nº 46.308/2013.
Os técnicos Alexandre Indiani, Bruno Neves, Clarisse Jane, Lidia
Mello, Livia Caroline, Mariana Pires e Mauro Dinis, os preparadores físicos Adriano Dias 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 nº 25/2020, parceria Minas e CBC.
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No pódio

Tenistas do Minas comemoram medalhas e finais em importantes competições oficiais da temporada

Da esquerda para a direita, na fila de atrás, Daniel Gomes, Pedro Lemos, Laura Nastrini, Washington Cardoso e Catharina Cardoso;
na fila da frente, Vitoria Florenzano, Lucas Moura, Marcelo Becattini, Henrique Lima, Paulo Casaes e Izabela Muschioni

Os atletas da equipe de Tênis do Minas deram um show
em duas competições oficiais da temporada 2021, disputadas no último mês. Em Itaúna (MG), no Tropical
Open G3, que faz parte do FMT 1000 Juniors, circuito
organizado pela Federação Mineira de Tênis, os minastenistas conquistaram cinco medalhas de ouro e seis
de prata. Já na etapa de Serra Negra (SP) do Circuito
Cosat, competição da Confederação Sul-americana de
Tênis, foram mais dois pódios e várias finais. Em outubro, os atletas do Minas disputarão, entre os dias 1º e
17, mais duas etapas do Circuito Cosat, em Gaspar e
em Blumenau, ambas em Santa Catarina.
Nas disputas de simples do Tropical Open, Izabela
Muschioni foi vice-campeã na categoria 12 anos. Entre os homens, dobradinha minastenista no pódio,
com Lucas Moura e Paulo Casaes, respectivamente
em primeiro e segundo lugares. Na categoria 14 anos,
Daniel Gomes foi o campeão, no masculino, e Vitória
Florenzano, a vice-campeã no feminino. Na categoria
16 anos, Miguel Fantini foi o campeão.
Ainda no Tropical Open, mas nas disputas de duplas,
outra dobradinha minastenista no pódio da categoria
12 anos. Lucas Moura e Marcelo Becattini foram campeões, vencendo Bruno Carrara e Henrique Lima, vice-campeões. Na categoria 14 anos, as dupla Henrique
Rosa/Gabriel Romano, no masculino, e Vitória Florenzano/Alice Fantini, no feminino, foram vice-campeãs.
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Já na etapa de Serra Negra do Circuito Cosat, Pedro
Lemos se sagrou campeão de duplas ao lado de Gustavo Albieri, da Sociedade Hípica de Campinas (SP).
Catharina Cardoso foi vice-campeã de duplas, ao lado
da paulista Yasmin Costa. O minastenista Washington
Júnior chegou à semifinal do torneio de simples. Washington ainda chegou à semifinal de duplas na categoria até 14 anos, ao lado do também minastenista
Francisco Lopes. E Laura Nastrini chegou às quartas
de final de simples na categoria 16 anos.

Apoio

Os atletas do tênis do Minas contam com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes e são beneficiados com recursos de
projetos aprovados na Lei Federal e na Lei Estadual (MG) de
Incentivo ao Esporte: Projeto Formação e Desenvolvimento
de Atletas por Meio da Integração das Ciências do Esporte
(Individuais), processo nº 71000.040496/2020-54, e Projeto
Formação e Desenvolvimento de Atletas do Tênis e da Ginástica, nº 2018.02.0048, Decreto nº 46.308/2013.
Os técnicos Daniel Klaion, Michel Abílio e Fernanda Ferreira, a fisioterapeuta Ellen Exmalte e o preparador físico Renato Barbosa participam do Projeto Formação de Atletas
por meio do Investimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria
Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

TÊNIS

Voando alto

ARQUIVO PESSOAL

Com apoio do Minas, o tenista Eduardo Luzzi comemora
chegada à Universidade nos EUA

Eduardo Luzzi em frente à Concordia University, onde estuda e joga tênis

Estudar no exterior é um sonho para muitos jovens. No entanto, para realiza-lo, é preciso trabalhar duro, planejar e preparar a mente para enfrentar
a distância da família e dos amigos. E quando se tem o apoio familiar e
do Clube que defende, fica mais fácil enfrentar os desafios da mudança.
Assim tem sido os primeiros meses de Eduardo Luzzi, 19 anos, tenista
do Minas, que decidiu embarcar para os Estados Unidos a fim de realizar
dois projetos pessoais: se graduar em ciência da computação ou finanças
e continuar a participar de competições oficiais de tênis.
Eduardo deixou Belo Horizonte e se mudou para a cidade de Seward, no
estado de Nebraska, onde começou a estudas na Concordia University.
Ainda em período de adaptação, o minastenista conta que a saudade de
amigos e familiares já é grande, mas vale à pena para alcançar os sonhos.
“Aqui, os americanos valorizam demais o esporte. Ao mesmo tempo em
que jogo pela universidade, também faço graduação. Quero me formar em
ciência da computação ou finanças fazendo o que amo, que é jogar tênis”,
comenta o atleta.
Reconhecido também como formador de atletas, o Minas também trabalha pela formação integral de seus jovens atletas, incentivando a educação aos estudos. Assim, andam juntos a educação e o esporte, dois
dos pilares da atuação do Minas, além da cultura e do lazer. “O Clube
tem um histórico de atletas que vieram para os Estados Unidos. Isso
foi algo que me motivou. Não tinha nada planejado ao final do ensino
médio, e uma porta se abriu depois que eu procurei saber a respeito de
jogar tênis aqui. Sou grato ao Minas, eternamente. Todos os técnicos
me ajudaram muito, principalmente o Henrique Quintino, que abriu as
portas para mim em 2017, quando cheguei ao Minas. Eu treinava em
outro lugar e não tinha essa estrutura toda que o Minas pode proporcionar. Fiz amizades, conheci pessoas sensacionais que vou carregar para
o resto da vida”, enfatiza Eduardo.
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Lado a lado

Horários ampliados

Fotógrafo Sergio Luiz Castro

As sócias e os sócios ganharam mais tempo para agendar seus
horários de massagem, depilação e ducha escocesa, nos Minas
I e II. Vale lembrar que cada sócio deve levar seus objetos de
uso pessoal, como toalha, chinelo, roupão etc. A ampliação dos
foi autorizada pelas Prefeituras de BH e Nova Lima, com base
na flexibilização dos protocolos de combate ao novo coronavírus. Destaca-se que ainda não está autorizado o funcionamento
das saunas. Marque sua massagem e relaxe!

Na edição de setembro da Revista do
Minas, falhamos ao não incluir o crédito
para o fotógrafo Sergio Luiz Castro na
imagem que ilustrou a matéria da página 51 (Pertinho dos associados). Pedimos desculpas ao conceituado profissional por eventuais transtornos. Sergio
Luiz Castro está no mercado desde 2009
e é um dos mais requisitados fotógrafos
da cidade para grandes eventos, como
casamentos, festas de 15 anos e outros,
além de campanhas publicitárias.

Minas I
Massagem e Depilação Femininas: 2ª feira, 14h às 20h;
3ª feira a sábado, 8h às 20h; domingo e feriado, 8h às 18h.
Agendamento presencial ou pelo telefone (31) 3516-1353.
Massagem e Ducha Escocesa Masculinas: 2ª a 6ª feira,
15h às 21h; sábado, 8h às 20h; domingo e feriado: 9h às 15h.
Agendamento presencial ou pelo telefone (31) 3516-1307.
Minas II
Massagem Feminina: 2ª, 4ª e 6ª feira, 14h às 20h.
Massagem e Depilação Femininas: 3ª, 5ª, sábado, domingo,
feriado, das 8h às 14h.
Agendamento presencial ou pelo telefone (31) 3516-2075.
Massagem Masculina e Ducha Escocesa: 2ª a 6ª feira,
15h às 21h; sábado, 14h às 20h; domingo e feriado, 13h às 19h.
Agendamento presencial ou pelo telefone (31) 3516-2077.
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SERGIO LUIZ CASTRO

O vice-presidente do Minas, Carlos Henrique Martins Teixeira, se encontrou com a turma do futebol do Country
(foto), no último mês, para um bate-papo descontraído sobre o Clube. Na ocasião, foram entregues aos associados novas bolas oficiais, coletes e outros materiais esportivos. “Escutar, estar junto e sentir os anseios dos sócios são ações importantes para aprimorarmos nosso trabalho e acompanharmos a evolução do que fazemos”,
afirmou o dirigente minastenista.

NOTAS

Obrigado, Xuxu!
Ele começou a trabalhar no Minas ainda muito jovem, em 1968, como auxiliar de serviços gerais.
Foi promovido a apoio social e depois a encarregado de conservação e limpeza, encarregado
de lanchonete, fechando sua trajetória no Minas
como encarregado da sauna da Unidade II. Em setembro último, José Márcio Pereira Arruda, mais
conhecido como Xuxu, se aposentou definitivamente, depois de 51 anos de dedicação exemplar
ao Minas. Na despedida, ele recebeu os agradecimentos do presidente Ricardo Vieira Santiago,
que também presenteou o agora ex-colaborador
(foto). Em 2002, Xuxu entrou para a história do
Clube, ao ser homenageado com o Escudo de
Ouro do Mérito Minastenista, a mais alta comenda concedida pela Diretoria e pelo Conselho Deliberativo àqueles que prestam relevantes serviços
ao Minas. Valeu, Xuxu!
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O cuidado com amor e respeito aos idosos é o que nos motiva.
Atmosfera acolhedora, acomodações confortáveis, alimentação saudável
e equipe completa de profissionais de saúde em uma casa cuidadosamente
preparada para atender todas as necessidades do seu familiar.

Te esperamos para uma visita.
(31) 99798-2765

(31) 3567-3400

R. Alfenas, 341 - Cruzeiro, Belo Horizonte - MG

MEMÓRIA

Vamos jogar peteca?

Modalidade esportiva e recreativa começou a ser praticada no Minas quando ainda nem tinha rede

A peteca chegou ao Minas em 1948, e os jogos aconteciam no prolongamento da área da piscina olímpica, do
lado direito do vestiário masculino, no gramado. Não
havia rede e as petecas, feitas pelos próprios jogadores,
eram maiores e mais pesadas que as atuais. O jogo atual,
com rede e petecas de penas brancas com base de borracha, foi introduzido no Clube no início dos anos 1950, por
Enéas Nóbrega de Assis Fonseca, que trouxe a novidade
do Iate Clube, onde costumava praticar a modalidade. Na
mesma época, foi construída a primeira quadra de peteca
com rede no Minas, no fundo das quadras de tênis (onde
hoje ficam as piscinas de lazer e de caminhada).
Belo Horizonte é considerada o “berço” da peteca no
país. Em 1975 foi fundada a Federação Mineira de Pe-

Foto: Centro de Memória Minas Tênis Clube

Nota

Em função do mal-entendido gerado por causa da legenda de uma foto publicada nesta coluna, na edição de
setembro, esclarecemos que o professor Wilson Paulo
de Oliveira não faleceu e segue firme entre nós, acompanhando e torcendo pelo judô minastenista e nacional.
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teca (Fempe). Naquele mesmo ano, outro minastenista
entusiasta da modalidade, o professor de educação física e judoca Cícero Cerqueira Filho, o Cicinho, escreveu
o livro “Peteca: Esporte e Recreação”, que foi lançado
em noite de autógrafos no Minas. No livro, o autor, que
faleceu em maio de 2019, descreve as regras do jogo,
que são válidas até os dias de hoje.
Veja nesta foto, feita no final dos anos 1940, alguns
dos praticantes pioneiros da peteca no Clube. Da esquerda para a esquerda, agachados: Lincoln, Décio
Lima e Antônio Mayrink; em pé, João Henrique (o fabricante das petecas), Mauro, João Vasquez e Luizinho,
entre outros, que depois se juntaram ao grupo.
Fonte: livro “O Minas no Coração”.

Leo Burnett TM

SE O DESIGN JÁ
E R A E L E T R I Z A N T E,
I M A G I N E A G O R A,
1 0 0 % E L É T R I C O.

A G E N D E S E U T E S T - D R I V E E C O N H E Ç A O N O V O F I A T 5 0 0 E L É T R I C O.
I L F U T U R O È B E L L Ì S S I M O.

NO TRÂNSITO, SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS.

Ministério do Turismo e Instituto Unimed-BH apresentam:

flores inexatas
esquinas de sombra

fátima
pena

curadoria:
exposição:
20 de outubro de 2021 a 23 de janeiro de 2022
de terça a sábado, das 10h às 20h
sábados, domingos e feriados, das 11h às 18h
entrada franca | classificação livre
Centro Cultural Unimed-BH Minas
Galeria de Arte - CF5
Rua da Bahia, 2244, Lourdes | CEP: 30160-012
Belo Horizonte | MG
Visitas mediadas: educativogaleria@minastc.com.br
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