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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros associados

Iniciamos o terceiro ano de nossa gestão convictos de que estamos progredindo em 
todos os aspectos, alcançando patamares de excelência organizacional comparáveis 
aos das maiores e melhores empresas do setor de serviços do País.

Apesar das dificuldades econômicas por que tem passado o Brasil, nos últimos anos, 
tivemos a ousadia de iniciar nossa gestão, em janeiro de 2017, com uma estratégia 
direcionada para a ampla reestruturação do Clube, o que só foi possível mediante a 
alocação de todas as ações em um único e amplo projeto de gestão. O que parecia um 
desafio quase insuperável – estamos falando de um clube tradicional, com toda sua 
grandiosidade e complexidade organizacional – vai aos poucos dando lugar à certeza 
de que nosso esforço e dedicação vêm se traduzindo em mais conforto e funcionali-
dade para nossos associados. 

Nossos ganhos neste período foram em todos os nossos pilares. No esporte, refor-
çamos paulatinamente nossas equipes e as tornamos ainda mais competitivas. Pela 
primeira vez na nossa história, em 2018 nos qualificamos a participar de quatro tor-
neios internacionais em modalidades coletivas: três campeonatos sul-americanos, 
nas modalidades basquete e vôlei feminino e vôlei masculino, e um mundial, na mo-
dalidade vôlei feminino. No lazer, mantivemos o nível elevado e aumentamos a quantidade de atrações, procurando atender a todas as 
faixas etárias, em eventos memoráveis de confraternização de gerações. Na educação, ampliamos nossa linha de oferta de cursos, 
renovamos e modernizamos nossas academias com instalações mais confortáveis e equipamentos de última geração. E na cultura, com 
uma programação variada e de alto nível, fizemos de nosso centro cultural um ponto de referência da capital mineira, sempre com lotação 
comparável à dos maiores e mais conceituados centros culturais de nosso país.

Em termos de infraestrutura, fizemos obras nas quatro unidades, com destaque para a completa reforma das Saunas Feminina e Mas-
culina do Minas II e o início da fase 1 do Plano Diretor do Minas Country, com obras de acessibilidade na Sede Social  (elevadores pano-
râmicos) e intervenções nas Piscinas inferiores. Concluímos nosso projeto de eficientização em parceria com a Cemig e construímos, 
num projeto inovador e pioneiro no setor de clubes, o maior sistema de captação de energia solar da América Latina. Interligamos nossas 
unidades com fibra ótica, potencializando a fluidez e a segurança no tráfego das informações. Finalizamos as duas primeiras etapas do 
Plano Diretor do Minas Náutico, dotando a Unidade das mais modernas instalações sociais já implantadas em um complexo socioespor-
tivo do País, nos últimos anos.

No que se refere à mensuração de resultados, o alcance de 97% no nível de satisfação e positividade de nossos sócios, em pesquisa 
periódica realizada pelo Instituto Ver, e os dois prêmios institucionais que recebemos ao longo de 2018 são indicativos de que estamos no 
caminho certo. O primeiro prêmio foi o reconhecimento, pela revista Mercado Comum, do Minas Tênis Clube como destaque no segmento 
de clubes esportivos no Estado. O segundo prêmio foi o reconhecimento pela Federação Nacional dos Clubes (Fenaclubes), durante o 
Congresso Brasileiro de Clubes, em novembro, no Rio de Janeiro, às ações humanitárias desenvolvidas pelo Minas Tênis Solidário, progra-
ma com que procuramos mostrar que é possível, com ações voluntárias organizadas, transformar vidas e realizar sonhos.

Todas essas conquistas só foram possíveis porque são frutos do trabalho coletivo. Não cabe aqui particularizar quem é mais ou menos 
importante nessa empreitada. Cada um que cumpriu bem seu papel é responsável pelo sucesso de nosso clube. E esperamos que, para 
2019, todos mantenham o mesmo ânimo, a mesma disposição, pois, vocês sabem, manter a excelência é, às vezes, mais difícil que 
conquistá-la. Um olhar para o futuro nos sinaliza que o Minas, na era digital, caminha a passos largos para ser um clube com novas fun-
cionalidades, melhor navegação na internet, melhor acesso às redes, novos processos, um sistema inovador de automação e inteligência 
artificial, novas tecnologias que possibilitarão ao associado, de qualquer lugar e a qualquer tempo, interagir com nossos colaboradores. 
É fundamental que nos reinventemos a cada dia. E tudo isso com a paixão que nos caracteriza. 

Citando Albert Einstein:  “Não há maior sinal de loucura do que fazer uma coisa repetidamente e esperar cada vez um resultado diferente”. 

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

>>

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

Abraço a todos, RICARDO VIEIRA SANTIAGO
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EXPEDIENTE

MINAS I

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

MINAS II

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

MINAS NÁUTICO 
.......................................................................3 5 1 7 . 3 0 0 0
Enfermaria  ....................................................3 5 1 7 . 3 0 3 0

MINAS COUNTRY 
.......................................................................3 5 1 7 . 3 0 5 0
Enfermaria  ....................................................3 5 1 7 . 3 0 9 0

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

TELEFONES ÚTEIS

OUVIDORIA
MINAS I - CF 11: 3516.1370
ouvidoria@minastc.com.br
CNPJ do Minas Tênis Clube
17.217.951 / 0001 - 10

PUBLICIDADE
Eduardo Mineiro
(31) 99733.1810

imprensa@minastc.com.br /minastenisclube
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Recebendo os convidados: Sergio Bruno Zech Coelho, 
Maria Vitória Zech Coelho, Denise Lobão, Ricardo 
Vieira Santiago, Thereza Cristina Martins Teixeira e 
Carlos Henrique Martins Teixeira

Autoridades e dirigentes do Minas formaram a mesa de honra da cerimônia

A tradicional festa anual do Conselho Deliberativo e da Diretoria 
do Minas Tênis, realizada em novembro último, no Salão de Fes-
tas do Centro de Facilidades, na Unidade I, reuniu cerca de 500 
convidados, entre diretores, conselheiros, autoridades, parceiros, 
atletas, jornalistas, dirigentes de outros clubes, federações e con-
federações, para comemorar os 83 anos de fundação do Clube. 

Na cerimônia, realizada do Teatro do Centro Cultural Minas Tênis 
Clube, a mesa de honra foi formada pelo presidente do Conselho 
Deliberativo do Minas, Sergio Bruno Zech Coelho; pelo vice-presi-
dente do Conselho Deliberativo do Clube, Murilo Eustáquio San-
tos Figueiredo; pelo presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago; 
pelo vice-presidente do Clube, Carlos Henrique Martins Teixeira; 
pelo presidente da ACMinas, Aguinaldo Diniz; por Paulo Germano 
Maciel, representando o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC); por 
Elberto Furtado Júnior, secretário municipal de Esportes e Lazer 
de Belo Horizonte; e pelo vereador Leo Burguês, representando a 

Câmara Municipal de Belo Horizonte. Abrindo a solenidade, a Or-
questra de Câmara Jovem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
executou o Hino Nacional Brasileiro.

Em seu discurso, o presidente Ricardo Santiago destacou as prin-
cipais realizações do Minas durante o ano de 2018, nos quatro 
pilares (esporte, cultura, educação e lazer), em infraestrutura, em 
gestão e chamou a atenção de todos os presentes para o futu-
ro. “Vamos, juntos, manter esse ciclo de evoluções constantes 
e manter, em 2019 e nos próximos anos, o nosso clube no topo, 
entre os maiores e melhores clubes sociodesportivos nacionais e 
internacionais, cientes de que é preciso, diante dos desafios dos 
novos tempos, nos reinventarmos a cada dia”, disse.

Sergio Bruno Zech Coelho, presidente do Conselho Deliberativo, 
ressaltou a importância do atendimento ao associado. Buscar os 
anseios e necessidades dos sócios e atendê-los é o segredo do 
sucesso de um clube. Tenho certeza que essa trajetória de su-
cesso, construída nesses 83 anos com muita dedicação e muito 
amor por centenas de minastenistas, continuará nos anos vin-
douros com um sucesso ainda maior”, concluiu.

Durante a cerimônia, no Teatro, o empresário Eugênio Mattar, pre-
sidente da Localiza Hertz, empresa parceira do Clube no marke-
ting esportivo, e a colaboradora do Minas há 37 anos Isa Maria 
Oliveira Remígio foram homenageados com o Escudo de Ouro do 
Mérito Minastenista, a mais alta comenda concedida àqueles que 
prestam relevantes serviços ao Clube. A ex-nadadora Patrícia Co-
mini e o ex-judoca Ricardo Christoff receberam o  Diploma Atleta 
Ouro, pela contribuição à vitoriosa história esportiva do Minas. 
Também foram chamados ao palco atletas representantes das 
nove modalidades mantidas pelo Clube, em reconhecimento ao 
desempenho destacado na temporada 2018.

Homenagens e confraternização marcam festa anual da Diretoria e do Conselho Deliberativo
Minas 83 anos

Homenagens
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Eugênio Pacelli Mattar

Sergio Bruno Zech Coelho entregou o Escudo de Ouro a 
Eugênio Pacelli Mattar

A Localiza Hertz é a maior locadora de veículos do Brasil e par-
ceira do Minas no marketing esportivo há quatro anos. Atual-
mente, a empresa apoia a equipe principal de vôlei feminino, 
campeã sul-americana e vice-campeã mundial de clubes. Fa-
lando em nome dos homenageados, Eugênio Mattar agradeceu 
ao Minas a homenagem e destacou “a satisfação da empresa 
em apoiar o Clube, que é uma referência no esporte nacional”. 

Isa Maria Oliveira Remígio

Patrícia Comini Romero Ricardo Christoff Filho

O presidente Ricardo Vieira Santiago entregou a comenda 
à colaboradora Isa Maria Oliveira Remígio

Patrícia recebeu o Diploma Atleta Ouro das mãos do diretor 
de Esportes Carlos Antonio da Rocha Azevedo

O vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira entregou a 
comenda ao judoca Ricardo Christoff Filho

A colaboradora Isa Maria Oliveira Remígio recebeu o Escudo de Ouro 
em reconhecimento aos 37 anos de dedicação ao Clube. Ela come-
çou a trabalhar no Minas em 10 de março de 1981 como servente, 
auxiliar administrativa e assistente de Brenno Renato na organização 
dos primeiros documentos do acervo histórico do Minas, embrião do 
hoje Centro de Memória do Centro Cultural Minas Tênis Clube. Há 25 
anos, Isa é compradora do Departamento de Suprimentos. 

Natural de Campinas (SP), onde nasceu em 9 de março de 1975, 
foi nadadora do Minas de 1995 a 1998 e de 2001 a 2004. Dentre 
os inúmeros títulos que conquistou, destacam-se os de campeã 
brasileira no nado peito, em 1998, 1999, 2001, 2002 e 2003. Foi 
também campeã da Copa do Mundo de 1998, nas provas de 50m, 
100m e 200m peito. Integrou a seleção brasileira campeã dos Jo-
gos Pan-americanos de 1999, no revezamendo 4 x 100m medley.

O judoca nasceu em Belo Horizonte, em 16 de março de 1988. 
Iniciou a prática da modalidade na escolinha do Minas, em 1997, 
aos 9 anos de idade, e defendeu as cores do Clube até 2009. 
Foi campeão mineiro, campeão brasileiro Sênior e campeão do 
Grand Prix Interclubes, na categoria até 66kg, faixa marrom. Tam-
bém integrou a seleção brasileira Júnior no Campeonato Pan-a-
mericano, em 2006.

INSTITUCIONAL
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Paulo Solmucci Júnior, Raquel Solmucci, Sueli Claret 
e Antônio Claret Guerra

O conselheiro Eduardo Gonçalves, Cristiane Gonçalves e o 
ex-conselheiro Manuel Maurício Gonçalves

Adriana Correa e o conselheiro Oscar Correa Júnior, ex-presi-
dente do Conselho Deliberativo do Minas

Conselheiros reunidos: Sergio Rezende Queiroga, Eros Dama-
sceno, Cícero Cerqueira e Sven Malm

O diretor de Ginásticas Artística e de Trampolim Ricardo Cesar 
de Assis Fonseca, sua esposa Maria Beatriz Fonseca, sua filha 
Rita Fonseca e os ginastas Matheus Leonardo, Alice Hellen e 
Gabriel Faria

Luiz Gonzaga Costa de Lima, Stela Mara Andrade Lima, Rosi-
mary Martins Teixeira e Luiz Augusto Martins Teixeira

Após a solenidade, os cerca de 500 convidados se confraternizaram no Salão de Festas do Centro de Facilidades do Minas I, especial-
mente decorado pela Celebrar. O elogiado jantar foi assinado pelo Rullus Buffet, e a grande festa, embalada pela Happy Feet Jazz Band.
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INSTITUCIONAL

Marcio Renato Laender, Lourdes Laender, Aída de Resende 
Tirado e Almeno Tirado

Paulo Pena, conselheiro do Minas Náutico, Graziela Pena, 
Cláudia Tamm, conselheira do Náutico, e Beto Tamm

Nourival Resende, Maria Silva, Jane Pizani e Edivaldo 
Magalhães

O conselheiro nato Alberto Vieira, Joaquim Olímpio e José 
Cláudio Nogueira Vieira, diretor de Obras do Minas

Euler Barbosa Carvalho, diretor de Judô do Minas, Cristina 
Barbosa de Asssis, Fúlvia Senesi e o conselheiro Pier Senesi

Antônio Quito, Edna Caetano, Delza Bitar e Roberto Bitar

Hora da resenha! Felipe Martins Pinto, Nilson Labruna e 
Rogério Santiago

Amigas sempre juntas, as conselheiras Avany Sant’Anna de 
Castro, Marília Salles Giannetti e Lys Maria Amaral Vilas Boas
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Os contratos de adesão aos Planos de Saúde da parceria Minas 

Tênis Clube e Unimed BH têm reajuste anual, cujo índice pode 

ser o da variação do IGPM ou, em caso de desequilíbrio econô-

mico-financeiro do plano, negociado entre o Clube e operadora.  

Os Planos Unimax e Unipart, com data-base em dezembro/2018 

e fevereiro/2019, tiveram índices de correção, respectivamente, 

de 12,9% e 4,45%. Já para o Uniplan, o reajuste foi de 40%, a par-

tir de dezembro/2018. Destaca-se que a proposta de correção 

da Unimed-BH para o Uniplan era de 85,68% e foi prontamente 

recusada pelo Minas.

Em negociação, o Minas obtém ajustes menores nos planos de adesão dos sócios
Unimed

INSTITUCIONAL

A diferença de índices de reajuste dos três planos é explica-
da pela condição deficitária do Uniplan, em função de vários 
fatores, como a aplicação de reajustes insuficientes em anos 
anteriores; o aumento do custo dos serviços médico-hospita-
lares; o reduzido número de beneficiários no plano; o bloqueio 
da Agência Nacional de Saúde (ANS), que impede o ingresso 
de novos beneficiários; e a elevada média da faixa etária dos 
beneficiários, que implica em crescente utilização dos serviços. 

Desde 2017, a Diretoria do Minas tem atuado junto a Unimed 
BH, visando evitar a rescisão contratual do Uniplan, que pode 
se requerida pela Operadora, em função do grave desequilíbrio 
econômico-financeiro do plano. 

Na coluna deste mês, dando sequência ao tema “Comissões 
Permanentes do Minas”, falaremos sobre a Comissão de 
Disciplina, presente na Seção IV, capítulo VII do Estatuto do 
Clube. Participam dela, no mínimo, cinco, e, no máximo, 15 
membros do Conselho Deliberativo, indicados pela Diretoria. 
As atribuições dos membros da Comissão de Disciplina são 
instruir e julgar os processos disciplinares que envolvam 
sócios, diretores, membros das Comissão e conselheiros. 

Por dentro do Estatuto
Assim como as Comissões de Sindicância e 
de Obras, os membros da Comissão de Disci-
plina devem eleger um presidente e elaborar 
suas normas de funcionamento. Quer sa-
ber mais sobre as Comissões Permanentes?  
Acesse: www.minastenisclube.com.br, seção 
Governança > Institucional > Estatuto.
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A Diretoria de Marketing promoveu, em novembro último, mais 
uma edição do tradicional Encontro com os Parceiros do Minas 
Tênis Clube, para comemorar os resultados positivos de 2018. 
O evento de confraternização foi realizado no Teatro do Centro 
Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC), reunindo representantes 
de renomadas empresas e instituições que investem em pro-
jetos desenvolvidos pelo Minas, nas áreas de esporte, cultura, 
lazer e educação. Também prestigiaram o encontro executivos 
de veículos de comunicação e agências de publicidade. 

Minas reúne parceiros de negócios e marketing em evento de confraternização 
Sempre juntos

Sérgio Botrel Coutinho, diretor de Marketing do Minas, e 
Joel Ayres da Motta Filho, diretor da JAM Engenharia S/A

O presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago (à direita), 
com Adolpho Resende Netto (RC Comunicação) e Luciano 
Resende (Hoje em Dia)

O cônsul da Argentina em Belo Horizonte, Ricardo Massot, 
e sua esposa Monica Massot prestigiaram o encontro com 
parceiros do Minas

Geraldo Pedrosa (superintendente do Minas) Antônio Beldi, 
André Beldi, Vanessa Scudeler, Roberta Assis (Newton Paiva)

PARCERIAS

O presidente do Clube, Ricardo Vieira Santiago, fez a abertura 
do evento, agradecendo o apoio dos parceiros. “A participação 
de vocês é muito importante para mantermos equipes de ponta 
vitoriosas e também em nosso trabalho de formação de atletas, 
que é referência nacional. Esperamos poder continuar contando 
com o apoio de vocês em 2019 e nos próximos anos”, discur-
sou o dirigente minastenista. Em homenagem aos parceiros, 
o Minas ofereceu uma apresentação do musical “Because – O 
Espetáculo”, montagem produzida por Mauro Mendes, que tem 
trilha sonora de músicas de The Beatles e reúne bailarinos, co-
ral, banda e orquestra de cordas. Na sequência, os convidados 
participaram de um animado coquetel de confraternização.



14 • Janeiro de 2019 • REVISTA DO MINAS14 • Janeiro de 2019 • REVISTA DO MINAS

Alta tecnologia
Operação de sistemas e equipamentos do Clube tem controle remoto

Também a partir do CCO, a operação dos elevadores dos Minas I 
e II é supervisionada, incluindo dados de localização, destino e fa-
lhas de cada equipamento;  e pode ser feita a automação da ope-
ração remota dos equipamentos de ar-condicionado dos prédios 
dos Centros de Facilidades e Treinamento e da Sede Social, além 
da programação de horários e de parâmetros de funcionamento.

“A utilização dessa avançada tecnologia resulta em mais as-
sertividade e eficácia na gestão de sistemas vitais para o pleno 
funcionamento do Clube, proporciona redução de custos, promo-
vendo a sustentabilidade, além de reforçar os cuidados com a 
comodidade e o conforto dos associados”, ressalta o diretor de 
Obras do Clube, José Cláudio Nogueira Vieira. 

Texto corrido

O Minas realiza investimentos constantes em obras e melhorias 
de infraestrutura, visando o pleno funcionamento das Unidades 
e, consequentemente, o melhor atendimento aos associados. 
Em 2018, dentre  importantes serviços executados, destaca-se 
a implantação dos Centros de Controle Operacional (CCO) das 
Unidades I  e II. O CCO permite a supervisão em tempo real dos 
consumos de energia elétrica, água e gás nos principais pontos 
de consumo dos clubes;  a definição de metas de consumo e 
alertas para ultrapassagem de limites estabelecidos; a análise de 
históricos, perfis de consumo e falhas de fornecimento em cada 
sistema e localização; o acompanhamento via WEB,  de qualquer 
computador ou smartphone,  dos dados coletados pelo sistema; 
e o rateio de faturas para concessionários.

Centro de Controle Operacional do Minas I: mais eficácia na gestão de insumos, elevadores e ar condicionado
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Templo do relax
Saunas remodeladas e ampliadas são entregues aos sócios

A Diretoria do Minas entregou aos associados, em dezembro, as 
novas Saunas Feminina e Masculina do Minas II, que passaram 
por obras de modernização e ampliação. As minastenistas ga-
nharam um verdadeiro SPA de beleza e relaxamento, com banhei-
ra de hidromassagem, bar, cabines de massagem e depilação e 
novos vestiários. Tudo com novo layout, garantindo mais confor-
to e funcionalidade. As saunas a vapor e seca foram reposicio-
nadas, propiciando a ampliação do espaço de repouso das as-
sociadas. Com todas essas mudanças, a área da sauna feminina 
aumentou 65 m², saltando de 131 m² para 196 m².

Também na Sauna Masculina, foi feita a remodelação completa 
do espaço interno. O novo layout das cabines de massagem, área 
de repouso, bar, piscina, ducha escocesa e do novo vestiário per-
mitiu aumento de 45 m² na área da sauna, que saiu de 333 m² 
para 378 m². Um grupo de associados frequentadores assíduos 
acompanhou a execução dos projetos, assinados pela Acta, e 
aprovou as obras, que foram executadas pela Construarq. 

Além das melhorias arquitetônicas e estéticas, da ampliação 
das áreas e dos novos e modernos mobiliários, as saunas do 
Minas II, agora, são totalmente acessíveis para pessoas com 
deficiência física e mobilidade reduzida. 

SEU PATRIMÔNIO

Piscina da Sauna Masculina: projeto aprovado pelos frequentadores assíduos

Área de repouso e banheira de hidromassagem da Sauna 
Feminina: mais conforto para elas

Cabines de massagem e depilação: bem-estar para 
as minastenistas  
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PDMTCC

Tudo mais perto

Cadastro de empresas

Passarela e elevadores deverão ser entregues no final de abril 

Os operários da Construtora Brandão Nascimento continuam trabalhando em ritmo ace-
lerado na execução das fundações, blocos e cintas de sustentação dos elevadores e 
da passarela que interligarão a piscina de baixo e a Sede Social. A instalação desses 
equipamentos, que tem previsão de conclusão para o final de abril, faz parte do Projeto 
de Acessibilidade Universal do Clube e é uma das três ações da primeira etapa do Plano 
Diretor do Minas Country (PDMC). A estrutura metálica da passarela é fornecida pela 
Techneaço, e os elevadores foram adquiridos da Thyssenkrupp.

Também está contemplada na primeira etapa do PDMC, a regularização do tratamen-
to de esgoto da Unidade. A obra já foi iniciada, e a previsão de conclusão é para 
junho próximo. Em outubro último, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) 
aprovou  a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no interior do Clube, 
com lançamento da água tratada, resíduo do esgoto, no leito seco de águas pluviais. 
Quando a Copasa chegar com a rede coletora de esgoto próxima ao Country, a rede 
do Clube será interligada a ela. 

E a terceira ação da primeira etapa do PDMC abrange a reforma da piscina de baixo, 
incluindo obras de construção de piscinas de lazer e infantil com aquecimento, lan-
chonete, playground, espaço da criança, toboágua, vestiários e churrasqueiras.  

O Minas está cadastrando empresas de engenharia interessadas em participar de li-
citações de obras no Clube em 2019. A ficha de cadastro está disponível para down-
load no endereço www.minastenisclube.com.br ou pode ser retirada na Gerência de 
Engenharia, rua da Bahia, 2244, Lourdes. A ficha e os documentos solicitados devem 
ser entregues no mesmo local. Não será recebida documentação incompleta. Mais 
informações: (31) 3516-1030. 
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Mais melhorias

Olho no lance

Bem-estar dos sócios é foco de obras no Minas Náutico

Conheça os times ganhadores do Torneio de Futebol do Náutico
Cerca de 120 associados participaram do tradicional Torneio 
de Futebol do Náutico, realizado entre os meses de setembro e 
dezembro de 2018. Os sócios foram distribuídos nas categorias 
“-40” e “+40”, com seis equipes, cada. Após as partidas finais, em 
dezembro, os minastenistas se reuniram em um almoço especial 

Categoria “-40”
1º lugar: Preto

2º lugar: Vermelho

3º lugar: Verde

Renato Guedes, Etienne, Otávio, Guilherme, Lucas, Leonardo 
Campolina, Wendel, Francisco Saldanha, Daniel Cruz e Eduardo.

Renato Guedes, Etienne, Otávio, Guilherme, Lucas, Leonardo 
Campolina, Wendel, Francisco Saldanha, Daniel Cruz e Eduardo.

Renato, Jeronymo Neto, Felipe Baires, Anderson, Pedro Procopio, 
Frederico Moreira, Alfredo, Glauco, Paulo Ladeira e Marcelinho.

Categoria “+40”
1º lugar: Branco

2º lugar: Verde

3º lugar: Azul

Serjão Lima, Marcelo, Luis Henrique, Monte Alto, Fred Felix, Jose 
Roberto, Tunico, Kenio, Ary Jr. e Marcelinho.

Matheus Malta, Gustavo Nunes, Luis Paulo, Bretas, Cassio, Leo 
Vieira, Fabio Sergio, Gustavo Lira, Alexandre e Silamar.

Gustavo Sathler, Rodney, Lazzarini, Wagner Luiz, Marcos Paulo, 
Boquinha, Abranches, Zanetti, Rodrigão e Dudu.

de confraternização, no Salão de Festas do Pavilhão de Esportes 
e Eventos, para celebrar o sucesso de mais um torneio e premiar 
os times vencedores com troféus e medalhas. O evento contou 
com a presença dos familiares dos participantes e de Eduardo 
Henrique, diretor do Náutico. Veja, abaixo, a classificação geral.

Time Preto, o campeão da categoria “-40” O time Branco foi o vencedor da categoria “+40”

Para garantir mais conforto e comodidade aos associados, duas 
importantes obras estão sendo executadas no Minas Náutico. No 
Pavilhão de Esportes e Eventos, está em andamento a instalação 
de mais uma elevador, que propiciará melhor acessibilidade in-
terna às dependências do novo prédio. Uma escada que vai do 
nível da Lanchonete do Pavilhão até a área do Parque Infantil já 
garante o acesso ao Pavilhão por dentro do Clube. 

Os minastenistas também ganharão nova área de convivência 
próxima aos campos gramados, onde terão ainda mais confor-
to e espaço para a resenha antes e depois das partidas. O local 
será todo revitalizado e, por isso, durante a reforma, até março de 

2019, estará isolado. O agendamento de eventos estará suspen-
so até a entrega da nova área de convivência.

MINAS NÁUTICO

Em 2018, foram concluídas duas etapas do Plano Diretor do Mi-
nas Náutico, que dobraram a área construída do Clube, agora em 
cerca de 40 mil m². As obras de expansão dotaram o Náutico de 
infraestrutura ainda mais moderna, ampliando as opções de lazer 
e esporte para toda a família. 

Diferentemente do Minas Tênis, cujas cotas só estão disponíveis 
no mercado, as cotas do Minas Náutico podem ser adquiridas di-
retamente na Secretaria do Clube, com condições de pagamento 
facilitadas. Mais informações: (31) 3517-3000.

Cotas à venda
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Romeu Zema, governador de Minas Gerais – 2019/2022

Mineiro de Araxá, 54 anos, dois filhos, Romeu Zema é formado em 

Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (SP).

Começou a trabalhar aos 11 anos de idade, seguindo os passos de 

seu pai. Foi cobrador, frentista, balconista, estoquista, caixa, com-

prador, vendedor, analista de marketing, analista comercial e geren-

te. Em 1991, assumiu o controle das Lojas Zema e foi responsável 

pelo salto que levou a rede varejista de apenas quatro unidades, 

em Minas Gerias, para 430 lojas nos estados de Minas, São Paulo, 

Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia e Espírito Santo. Em meados de 

2017, deixou a presidência do Grupo Zema para concorrer ao go-

verno do Estado. Foi eleito com 6.963.806 votos (71,8% dos votos 

válidos), no segundo turno, em 28 de outubro de 2018, derrotando 

o senador Antonio Anastasia (2.734.535 votos). 

Nesta entrevista exclusiva, concedida à Revista do Minas, o gover-

nador Romeu Zema reafirma seu compromisso com a regulariza-

ção do pagamento dos servidores públicos, manifesta seu desejo 

de ampliar parcerias com sociedades civis e desportivas mineiras 

para triar jovens talentos para o esporte e a cultura mineira e en-

fatiza a “tolerância zero” de seu governo com o crime. “Não vou 

prometer milagres ou soluções mágicas. Temos um desafio enor-

me pela frente. O que posso garantir à população de Minas é que 

austeridade, trabalho intenso, honestidade e transparência serão 

marcas do meu governo”, afirma.

Quais serão as primeiras ações do seu governo para sanear as finan-

ças e promover o equilíbrio econômico do estado de Minas Gerais? 

A nossa prioridade é regularizar o pagamento aos servidores públi-

cos. Não vou enganá-los e prometer regularizar a situação já nos 

primeiros meses da minha gestão, mas vamos fazer de tudo para 

equacionar isso ainda no primeiro ano, sobretudo, se houver uma 

repactuação da dívida de Minas com a União no governo do presi-

dente Jair Bolsonaro.

Para reequilibrar as contas, reduzimos o número de secretarias, va-

mos cortar 80% dos cargos comissionados, eliminar radicalmente 

as mordomias e privilégios que têm ocorrido na máquina pública. 

E, ao mesmo tempo, implantaremos medidas de desburocratiza-

ção e simplificação dos processos tributários, para criar em Minas 

um ambiente favorável para os empreendedores, sejam pequenos, 

médios ou grandes.

“Vamos ser amigos de quem trabalha”

“Temos que ampliar 
parcerias com sociedades 

respeitáveis, como o Minas 
Tênis, para triar talentos 

para o esporte e a cultura”
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O Esporte e a Cultura são dois dos 
pilares de atuação do Minas Tênis 
Clube, que acredita que eles são fun-
damentais na formação de bons cida-
dãos. Quais são as diretrizes de seu 
governo para o incremento do espor-
te e da cultura no Estado?

Concordo que esporte e cultura são 
fundamentais para a formação das 
crianças e ao longo da vida. No caso 
da cultura, vivemos em um estado que 
é de uma riqueza e diversidade enor-
mes. Temos manifestações de cultura 
popular que encantam não só nós, mi-
neiros, mas também atraem turistas 
de toda parte, o que movimenta nossa 
economia. Também temos artistas de 
fama internacional, em diversos seg-
mentos, como música, dança e teatro. 

O esporte é a porta de entrada para 
a cidadania e a disciplina e a rota de 
fuga para jovens em condições de vul-
nerabilidade à criminalidade. E nessa 
área de esporte, nosso Estado é um 
celeiro de grandes atletas – o Minas 
Tênis é, tradicionalmente, uma refe-
rência em várias modalidades. Tam-
bém no interior temos iniciativas cam-
peãs, como o vôlei feminino do Praia 
Clube de Uberlândia, atual campeão 
da Superliga, derrotando o até então 
considerado imbatível Rio de Janeiro, 
treinado pelo nosso colega do partido 
NOVO Bernardinho. 

Os clubes, como o Minas Tênis, cum-
prem papel importante de parceiros 
do Estado na iniciação e no aprimora-
mento esportivo, além desse aspecto 
das competições em alto nível, como 
o basquete do Minas no NBB. Temos 
que ampliar as parcerias com socie-
dades civis e desportivas mineiras res-
peitáveis, como o Minas Tênis, para triar 
jovens talentos para o esporte e a cultura 
mineira.  

A segurança pública é uma das princi-
pais preocupações dos estados brasi-
leiros, na atualidade, e em Minas Gerais 
não é diferente. Quais são as ações 
imediatas do seu governo para garantir 
um pouco de tranquilidade às famílias 
mineiras?

No nosso governo, o crime terá tolerân-
cia zero. É preciso garantir que haverá 
punição de delitos, recuperando a cre-
dibilidade das instituições, dando fim à 
impunidade. Nossa proposta é usar os 
recursos da tecnologia, para melhorar a 
segurança da população, e a inteligência 
na prevenção e apuração de crimes. Va-
mos investir em melhoria dos trabalhos 
de investigação, monitoramento de áreas 
mais vulneráveis e integração dos siste-
mas de informação das forças policiais, 
entre outras medidas.

Os empresários mineiros reivindicam 
redução de impostos sobre os produtos 
e serviços, alegando que a alta carga de 
tributos trava o crescimento das em-
presas, o que impacta negativamente 
na geração de empregos, tendo como 
consequência o empobrecimento do Es-
tado. O que será feito, em seu governo, 
para resolver essa questão?   

Venho dizendo que Minas tem sido um 
estado inimigo de quem trabalha e de 
quem investe. Mas, falar em reduzir 
carga tributária hoje é irresponsabilida-
de, porque o Estado está quebrado, e a 
União está deficitária. É urgente que haja 
uma simplificação tributária e fiscal. O 
nosso ICMS, por exemplo, é absurda-
mente complicado, tem mais de mil pá-
ginas. Hoje, empresários precisam ser 
analistas fiscais e tributaristas, além de 
implantarem sistemas caríssimos para 
acompanhar as mudanças das leis. É 
preciso simplificar para gerar mais e no-
vas receitas! 

O senhor gostaria de deixar uma men-
sagem para os leitores?  

Gostaria de agradecer aos mineiros o 
voto de confiança que me deram nas 
urnas. Não vou prometer milagres ou 
soluções mágicas. Temos um desafio 

enorme pela frente. O que posso garantir 
à população de Minas é que austeridade, 
trabalho intenso, honestidade e transpa-
rência serão marcas do meu governo. Va-
mos ser amigos de quem trabalha. Meu 
objetivo é dar a Minas Gerais, novamen-
te, o valor que merece, recuperando sua 
economia, criando empregos, reequili-
brando as contas para que o Estado volte 
a prestar serviços de qualidade.

Perfil
Conheça um pouco mais o governador 
de Minas Gerais, Romeu Zema, que tem 
hábitos saudáveis e gostos simples, não 
impõe suas opiniões, mas defende a ob-
jetividade e valoriza a liberdade. 

O que o senhor faz para manter a saúde 
e a boa forma?

Corro regularmente, gosto de ir à acade-
mia e de nadar. Mas, nadar é algo que 
não tenho conseguido fazer nesses últi-
mos meses.

Como é sua alimentação diária?

Como muito cedo, é a hora que tenho 
mais fome. Gosto demais do café da 
manhã. No almoço, dou preferência para 
uma comida mais leve. Faço pequenas 
refeições ao longo do dia, com frutas, io-
gurtes e sementes. Já na parte da noite, 
quase não como. Acho que por isso que 
acordo com muita fome.

Hobby?  Está difícil ter hobbies, pois o tem-
po anda escasso. Eu gosto muito de ler, 
praticar exercícios e assistir a bons filmes.

Filmes preferidos? Histórias reais, gran-
des dramas.

O que gosta de fazer para relaxar?       
Escutar uma boa música e viajar.

Prato predileto? Um bom salmão.

Tipo de música favorito? Pop rock. 

O que mais valoriza na vida? A saúde e 
a liberdade.

Principal qualidade? Nunca me conside-
rei dono da verdade.

Pior defeito? Falta de paciência com a 
falta de objetividade. 

Um ídolo? Sérgio Moro (ministro da Justiça).

“Meu objetivo é 
dar a Minas Gerais, 
novamente, o valor 

que merece”



 REVISTA DO MINAS • Janeiro de 2019 • 21

ENTREVISTA

Governador no Minas 
Desde 1996, o Minas Tênis realiza o “Encontro com Candidatos”, 
evento aberto a sócios e representantes dos segmentos espor-
tivo e cultural, em que os principais concorrentes aos cargos 
majoritários de governador e prefeito têm a oportunidade de 
apresentar suas propostas. Em 10 de setembro de 2018, quando 
ainda estavam em quarto lugar na corrida eleitoral, o governador 
Romeu Zema e seu vice Paulo Brant participaram do encontro na 
Sede Social da Unidade I. Eles foram recebidos pelo presidente 
do Minas, Ricardo Vieira Santiago; pelo vice-presidente Carlos 
Henrique Martins Teixeira; e pelo presidente do Conselho Delibe-
rativo do Clube, Sergio Bruno Zech Coelho.

“Queremos basear nosso governo em maior liberdade para as 
pessoas, mas com responsabilidade. Acreditamos que é a socie-
dade civil que faz a diferença. Em resumo, o que pretendo fazer é 
o que já é feito, por exemplo, aqui no Minas. É colocar as pessoas 
certas nos lugares certos. Sem intervenção de poderosos, sem 
pressão de alguém que tenha outros interesses. É uma adminis-
tração profissional”, afirmou o então candidato Romeu Zema.

O presidente Ricardo Santiago, o governador Romeu Zema e 
o vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira

O governador Romeu Zema e o vice Paulo Brant, durante o 
“Encontro com Candidatos”, no Minas I
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A partir de 11 de janeiro, o Teatro do Centro Cultural Minas Tênis 
Clube receberá, pelo sexto ano consecutivo, espetáculos da Cam-
panha de Popularização do Teatro e da Dança de Minas Gerais. 
Na programação estão vários sucessos da dramaturgia mineira, 
incluindo “Como Sobreviver em Festas e Recepções com Buffet 
Escasso”, estrelada por Carlos Nunes, nos dias 11 e 12, às 21h, 
e 13, às 20h; “A arte do humor de Saulo Laranjeira”, dias 18 e 19, 
às 21h, e dia 20, às 20h; “Um solteiro fora de forma”, com o hu-
morista Christiano Junqueira, nos dias 25 e 26, às 21h, e dia 27, 
às 20h. Para os pequenos, os clássicos da Disney em montagens 
da Cyntilante Produções, “Cinderela”, nos dias 19 e 20, às 16h, e 
“Branca de Neve”, dias 26 e 27, às 16h.

A Campanha de Popularização do Teatro e da Dança é organizada 
pelo Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais 
(Sinparc). Sempre com preços acessíveis, o evento comanda as 
agendas dos teatros da capital e de cidades do interior de Minas 
no verão. 

Ingressos: Postos Sinparc: R$ 18 (preço único). Bilheteria do Tea-
tro: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda uma hora antes do es-
petáculo, caso ainda haja ingressos restantes dos Postos Sinparc 
(Mercado das Flores, Shopping Cidade, Pátio Savassi, Shopping 
Estação e Itaú Power).

CCMTC é palco da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança
Férias no teatro 

Espetáculos da Campanha de Popularização estarão no 
Teatro do CCMTC, este mês

Seleção de novos talentos
Até o dia 18 de janeiro, estarão abertas as inscrições para o Programa de Exposições Temporárias 2019 da Galeria do Minas II. As pro-
postas, incluindo currículo, imagens e conceito da exposição, devem ser enviadas para o e-mail galeria.m2@minastc.com.br ou entregues 
na Gerência de Cultura do Minas, que fica no 5º piso do Centro de Facilidades (CF5), na Unidade I, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 
12h e das 14h às 18h. 

Uma comissão de especialistas selecionará os cinco artistas que mostrarão seus trabalhos na Galeria do Minas II. Em fevereiro, o resul-
tado da seleção será divulgado no site www.minastenisclube.com.br e nas redes sociais oficiais do Clube. A Galeria da Unidade II está 
em pleno funcionamento desde 1987. Ao longo desses anos, o espaço se firmou como disseminador democrático das artes plásticas 
na capital mineira.



 REVISTA DO MINAS • Janeiro de 2019 • 23

Todas as formas da arte Garotada no palco

EDUCAÇÃO CULTURA

O Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCM-
TC) recebeu, em 2018, cerca de 120 mil 
pessoas, em mais de 200 eventos, entre 
shows, peças teatrais infantis e adultas, 
exposições de artes plásticas, concertos, 
palestras, lançamentos de livros e oficinas 
de capacitação, realizados no Teatro, na 
Galeria de Arte, no Centro de Memória 
e no Café Cultural. Aberto ao público, o 
espaço é referência na difusão da cultu-
ra na capital mineira. Dentre os eventos 
produzidos e geridos pela área cultural do 
Minas, destacam-se os programas “Letra 
em Cena. Como ler...” e “Concertos Minas 
Tênis Clube”, as exposições na Galeria de 
Arte, o Sarau Minas Tênis Clube e o proje-
to “Uma voz, um instrumento”. O CCMTC 
também recebe turnês de shows e espe-
táculos teatrais de renomados artistas 
brasileiros e estrangeiros. 

O “Letra em Cena. Como ler...” apresen-
tou, gratuitamente, no Café do CCMTC, 
oito palestras de especialistas sobre as 
obras de consagrados escritores brasi-
leiros, como Graciliano Ramos, Monteiro 
Lobato e Cecília Meireles. A série “Con-
certos Minas Tênis Clube”, cuja curadora 
é Celina Szrvinsk, professora de música 

CCMTC se consolida como referência na disseminação da cultura na cidade

da UFMG, contou com alguns dos mais 
renomados músicos do mundo, como 
Nelson Freire e Antonio Meneses, e teve 
casa cheia nos nove recitais da tempo-
rada 2018. A segunda edição do Sarau 
Minas Tênis Clube recebeu mais de 80 
inscrições e produziu quatro shows de 
novos talentos da música mineira, que 
serão exibidos pela Rede Minas em 2019. 
A Galeria de Arte abrigou exposições de 
obras de Amadeo Lorenzato, Andrea Lan-
na, José Alberto Nemer e Lotus Lobo. A 
oficina gratuita “Cena Técnica” capacitou 
300 técnicos de backstage. No projeto 
“Uma voz, um instrumento”, apresenta-
ram-se importantes nomes da música 
brasileira, em 2018, como Angela Ro Ro, 
Ana Cañas, Cláudio Venturini e Telo Bor-
ges e Ed Motta.

“A diversidade de expressão artística no 
Centro Cultural do Minas concede espaço 
para literatura, teatro, dança, artes visu-
ais e música. O objetivo é contemplar a 
arte como um todo e, com a expansão do 
CCMTC, em breve será incluído também 
o cinema. Que venha 2019!”, comemora o 
diretor de Cultura do Clube, André Rubião.
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O pianista Nelson Freire

A professora Lúcia Castello Branco, no “Letra em 
Cena. Como Ler Manoel de Barros”, em outubro/2018

A exposição “Lorenzato - Simples Singular”, desaque na Galeria do CCMTC em 2018

A cantora Ângela Ro Ro
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Alunos do Curso de Karatê exibem, orgulhosos, os certificados de promoção de faixa

Cerca de 200 judocas foram promovidos de faixas, no final de 2018  

Para finalizar o ano letivo de 2018 com chave de ouro, 27 alunos 

do Curso de Karatê, entre 7 e 56 anos, foram promovidos de faixas, 

em novembro. O evento de entrega dos certificados de promoção e 

das novas faixas, no Dojô do Minas II, contou com a presença dos 

familiares dos karatecas. Os alunos fizeram, sob a orientação do 

sensei Francisco Andrade, demonstração dos fundamentos bási-

cos da modalidade, que são chamados Kihon, apresentaram técni-

cas e combinações de golpes e  encerraram com a  prática de Kata, 

que é a sequência de movimentos das técnicas de ataque e defesa.

Judocas e karatecas são promovidos, em eventos de encerramento de 2018
Recompensa 

Também no Curso de Judô teve Promoção de Faixas, no final 
de novembro. Cerca de 200 alunos participaram da cerimônia, 
que foi realizada na Arena Urbano Brochado Santiago, no CTJK. 
O evento foi aberto com uma saudação orientada pelo sensei  
Alfredo Dornelles, técnico principal de base do Minas, seguida de 
demonstrações de técnicas pelos alunos, comandadas pelo sensei 
Bruno Drummond. Os alunos promovidos também receberam re-
cados especiais de atletas, por vídeo, entre eles, o do judoca Flávio 
Canto, medalha de bronze nos Jogos de Atenas/2004: “A evolução 
nunca deve ser somente no tatame, mas também fora dele”.
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Os alunos do Curso de Música do Minas encantaram familia-
res e amigos, nas apresentações que encerraram as aulas em 
2018. No palco do Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube 
(CCMT),  62 sócios,  na faixa etária de 4 a 60 anos,  tiveram a 
oportunidade de cantar e tocar instrumentos (flauta e violão), 
acompanhados por uma banda profissional. O repertório varia-
do  incluiu  músicas infantis e populares.

O Curso de Música do Minas  é dividido em duas etapas - mu-
sicalização (a partir de 6 meses) e violão (a partir de 7 anos 
e até .80 anos). Na etapa de musicalização, os pequenos alu-

Entre os dias 14 e 31 de janeiro, os minastenistas estão convidados 
a participar do Ioga Verão, programa com atividades especiais e fre-
quência livre em todos os dias e horários, nos Minas I e II. Há três 
níveis de prática, para atender várias faixas etárias: Ioga Suave, para 
iniciantes, a partir de 13 anos; Ioga Balance, com aulas de intensida-
de média com Vinyasa + Alinhamento, para a faixa etária de 13 a 60 
anos; e Vinyasana Ioga,  movimentos associados com a respiração. 
O investimento no curso temporário é de R$ 90, sem taxa de matrícu-
la. Inscrições nas Centrais de Atendimento. Informações: 3516-1053 
/ 3516-1049 ou flavia.oliveira@minastc.com.br.

Sócios de 4 a 60 anos se apresentam no Teatro do Centro Cultural do Minas 

Noite de música

Ioga Verão

Alunos do Curso de Música, sócios adultos e crianças, mostram talento, no evento de encerramento do ano

EDUCAÇÃO

Ioga           Verão

IOGA SUAVE|  Prática suave (Ioga Básico)    

IOGA BALANCE|  Prática de intensidade média com Vinyasa + Alinhamento (Ioga Intermediário)

VINYASA IOGA|  Prática dinâmica. Movimentos associados com respiração.

C U R S O  T E M P O R Á R I O

1 4 / 1  A  3 1 / 1 / 2 0 1 9

nos vivenciam conteúdos da música, a fim de desenvolver os 
aspectos artísticos e sociais, além da sensibilidade à música,  
concentração,  coordenação motora,  acuidade auditiva, tra-
balho em equipe,  disciplina pessoal,  destreza do raciocínio e 
outros atributos que contribuem para a formação da criança. 
Já na etapa seguinte, a partir de 7 anos, os associados apren-
dem a tocar violão.

Mais informações sobre turmas, horários e matrículas podem ser 
obtidas nas Centrais de Atendimento: 3516-1000 / 3516-2000.
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No Dia de Combate ao Câncer Infantojuvenil (13/11), voluntários 
do Programa Minas Tênis Solidário, atletas da equipe de tênis 
do Clube, acompanhados dos técnicos Henrique Quintino e Fer-
nanda Ferreira e do gerente da modalidade Roberto Carvalhais 
(Neneco), e os alunos João Francisco Carvalho Soares de Olivei-
ra Queiroga e Narriman Fátima Lima Syrio de Melo, do Curso de 
Música do Minas, fizeram uma visita ao Centro de Internação In-
fantil, do Pronto Atendimento Infantil e do Espaço de Onco-hema-
tologia do Hospital das Clínicas/UFMG, e entregaram brinquedos 
e livros para as crianças e adolescentes em tratamento. As doa-
ções foram feitas pelos participantes do Torneio Roland-Garros 
Amateur Series by Peugeot, realizado de 18 a 21 de outubro, no 

A tradicional Feira de Natal do Minas, realizada em dezembro, 

no Salão de Festas do Centro de Facilidades (CF6), na Unidade I, 

foi um sucesso. Aberta ao público em geral e com entrada fran-

ca, a feira reuniu 76 expositores (foto), que ofereceram ao públi-

co as mais variadas opções de presentes. No dia 5, foi promovi-

do um Happy Hour com o cantor Maurinho Sá, que apresentou 

sucessos do pop rock, MPB e outros ritmos. Parte da renda da 

Feira foi revertida para o Programa Minas Tênis Solidário.   

Minastenistas levam livros, brinquedos e solidariedade aos pacientes do HC/UFMG

Os minastenistas, pacientes e profissionais do Hospital das Clínicas/UFMG, no Dia de Combate ao Câncer Infantojuvenil

Dia de carinho

Feira de Natal 

Minas Náutico e no Minas Country. O clima foi de muita empatia 
entre os minastenistas e os pacientes, que conversaram, brinca-
ram, cantaram e leram histórias juntos. 

O presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, a gestora do Minas 
Tênis Solidário, Denise Lobão, e o conselheiro do Clube, Ricardo Zech 
Coelho, reforçaram a importância do encontro na formação dos atle-
tas minastenistas e na promoção de um mundo mais solidário. “É 
muito gratificante ver os jovens minastenistas participando de ações 
solidárias como esta, com alegria e disposição. É uma demonstra-
ção de que também estamos formando cidadãos exemplares, além 
de atletas e artistas”, afirmou o presidente.
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Voluntários e Max entregaram presentes para 
as crianças da UMEI Padre Tarcísio

As crianças da Escola Estadual Efigênio Salles também 
receberam os presentes e assistiram a um Auto de Natal

O grupo Nós de Teatro encenou o Auto de Natal “A Estrelinha” 
para as crianças

O Programa Minas Tênis Solidário promoveu a segunda edição da 
Campanha do Papai Noel dos Correios no Clube. Os associados 
e colaboradores do Minas aderiram à iniciativa, retirando as 401 
cartinhas dos alunos, na faixa etária de 3 a 9 anos, da UMEI Padre  
Tarcísio e da Escola Estadual Efigênia Salles, que estavam dispo-
níveis nas Centrais de Atendimento. 

As entregas dos presentes, nas escolas, foram realizadas nos 
dias 10 e 12 de dezembro, por voluntários e pela mascote Max. 
Os alunos da Escola Estadual Efigênio Salles também assistiram 
à apresentação do Auto de Natal “A Estrelinha”, do Nós de Teatro, 
grupo independente que nasceu de uma oficina artística do Mi-
nas e conta com  associados no elenco.

Minastenistas presenteiam mais de 400 crianças de duas escolas de BH
Papai Noel dos Correios

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO
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Passado o Réveillon, o Brasil começa a pensar na programação do 
Carnaval. E nada melhor para acompanhar essa tradição brasileira 
do que uma boa feijoada ao lado de pessoas queridas. A Feijoada 
no Country deste ano está imperdível e será realizada no dia 9 de 
fevereiro, das 12h às 17h, nas Quadras de Peteca. O tema deste ano 
é “Cenário de Minas – Tiradentes – História, Cultura e Gastronomia”. 
O evento é exclusivo para sócios do Minas Tênis Clube, e as mesas 
de quatro lugares estarão à venda a partir do dia 15 de janeiro, nas 
Centrais de Atendimento das Unidades I e II. A mesa custa R$ 480 e 
dá direito a open food de feijoada e tira-gostos, open bar de cerveja, 
caipirinha, refrigerante e camisa do evento. Haverá, também, venda 
de lugares avulsos, limitados, pelo valor de R$ 120.

O cantor, compositor e multi-instrumentista Ivo Meirelles será a grande 
atração da festa e apresentará “O Samba Pop”, sua mistura de samba e 
música popular brasileira. No repertório, além dos clássicos do samba, 
canções consagradas por Tim Maia, Jorge Ben Jor, Kid Abelha, Lobão, 
Cazuza, Frejat, Marina, Paralamas do Sucesso, dentre outras, são toca-
das em ritmo de Carnaval. Antes de Ivo Meirelles, o grupo Magnatas do 
Samba tocará o melhor do samba de raiz. Não perca!

Feijoada no Country 2018. Dia 9/12 (sábado), das 12h às 17h, no 
Minas Country. Atrações: Ivo Meirelles e Magnatas do Samba. In-
gressos: à venda a partir de 15/1, nas Centrais de Atendimento dos 
Minas I e II. Valor: R$ 480 (mesa de 4 lugares) e R$ 120 (lugares 
avulsos), com open food de tira-gostos e feijoada completa, open 
bar de caipirinha, cerveja, refrigerante e água e camisa exclusiva. 
Evento exclusivo para sócios do Minas Tênis.

Início de ano é época de curtir as férias, o ve-
rão e as piscinas do Minas. De 5 de janeiro a 
3 de fevereiro, das 11h às 12h, aos sábados e 
domingos, na Unidade I, e aos domingos, na 
Unidade II, o Minas oferece aos minastenistas 
aulas especiais de alongamento e hidrodance, 
que serão realizadas nas Piscinas de Aprendi-
zagem. As atividades são gratuitas e exclusivas 
para os sócios do Minas Tênis Clube. Aproveite 
os dias quentes, entre em forma e se divirta no 
Minas! Mais informações: (31) 3516-1303. 

Venda de mesas da festa de abertura do Carnaval do Minas começa dia 15

Atividades na piscina movimentam os fins de semana do Clube, nas férias

Feijoada no Country

Projeto Verão

Ivo Meirelles mistura samba e mpb em show para minastenistas

LAZER
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A festa de encerramento do tradicional Torneio Interno de Tênis 
do Minas movimentou o Salão da Sede Social da Unidade I, em 
novembro, com  show do cantor Daniel Bravo e entrega de troféus 
aos vencedores da competição de equipes. Cerca de 120 tenistas 
e seus familiares participaram da festa de confraternização, que 
teve bufê e bebidas servidos por Chá com Nozes e Lud Drink’s. 
Também participaram do evento de confraternização o diretor 
Social Lito Mascarenhas, o diretor de Lazer Gustavo Zech Coelho 
e o diretor Ouvidor Fernando Mauro Zefferino.

A edição 2018 Torneio Interno de Tênis do Minas teve 220 sócios 
inscritos, distribuídos nas categorias Simples (masculino e femi-
nino) e Duplas (masculino e misto). As partidas foram disputadas 
de março a novembro de 2018, e os dois primeiros colocados de 
cada categoria foram premiados com troféus. 

Confira, a seguir, a classificação geral das competições de equi-
pes e individuais.

Torneio de Equipes

Time campeão: Miriam 

Mary Ann Andrade e Roberto Carlos Ribeiro / Mirian Dummont e 
Cláudio Misk / Heider Marcos Venancio e Carlos Roberto / Mar-
cial Gomes e Alessandra Ferreira / Milton Bechara e Antônio Cel-
so Azevedo / Bernardo Geber e Juliana Salomão.

Time vice-campeão: Tina 

Marlene Cambraia e Paulo André / Cristina Moura e Cláudio 
Klimkievicz / Elvanira Maia e Carlos Alberto Barcelos / Eyder Fer-
nandes Rios e Juzianne Marques / Celso Varela e Adriano Reis / 
Flávio Augusto Hoffmann e Artur Zingoni.

Torneio Individual 

Simples Masculino

2ª Classe
Campeão: Gustavo Santana
Vice-campeão: Frederido Ladeia
3ª Classe
Campeão: Gustavo Zech Coelho
Vice-campeão: Christian Penholate
4ª Classe
Campeão: Gustavo Menezes Barros
Vice-campeão: Laurimar Leão
5ª Classe
Campeão: Ricardo Nascimento
Vice-campeão: Mauro Cardoso

Com mais de 200 inscritos, Torneio Interno de Tênis tem seus campeões
Melhores do ano

O Time Miriam, o campeão do Torneio por Equipes 2018

Equipe Tina,  vice-campeã do Torneio Interno 2018

Acima de 60 anos
Campeão: Antônio Luciano de Marco
Vice-campeão: Domingo Requena

Simples Feminino
5ª Classe
Campeã: Maria Gabriela Nogueira
Vice-campeã: Lúcia Rodrigues Alves

Duplas Masculino
3ª Classe
Campeões: Igor Frattezi e Daniel Lana
Vice-campeões: Marcelo Carvalho e Enéas Rangel
4ª Classe
Campeões: Marcus Lázaro e Guilherme Abreu
Vice-campeões: José Augusto Coscarelli e Roberto Carlo Ribeiro
5ª Classe
Campeões: Flávio Hoffmanm e Artur Zingoni
Vice-campeões: Rafael Felipeto e Sérgio Leandro Felipeto

Duplas Mistas
Campeões: Marcus Lázaro e Juliana Salomão
Vice-campeões: Cristiano Modenesi e Elvanira Maia
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Os sinuqueiros do Minas comemoram o 

encerramento da temporada 2018

LAZER

Sócios comemoram sucesso da temporada 2018 em competições e festas
Recreação e lazer

O ano de 2018 foi movimentado para os sinuqueiros, petequeiros 
e futebolistas minastenistas. Também foi um bom ano para os 
jogadores de poker, que ganharam uma competição exclusiva da 
modalidade. Com torneios internos e festas de confraternização, 
os associados praticantes das modalidades recreativas do Clube 
encerraram a temporada 2018 com muita alegria e a sensação de 
dever cumprido. Confira, a seguir, os resultados dos torneios e de-
talhes dos eventos de premiação dos esportes de lazer do Minas.

SINUCA 
O encerramento do ano foi marcado pela tradicional festa de pre-
miação das duas principais competições da temporada, no Res-
taurante Sausalito, no Minas II. O Ranking Interno, disputado ao 
longo de 2018, contou com 70 competidores, distribuídos em qua-
tro times. Já o Torneio Interno, realizado de outubro a novembro, 
teve 50 inscritos, nas categorias A, B e C. O diretor de Lazer Gusta-
vo Zech Coelho e o diretor de Futsal Sergio Starling Versiani pres-
tigiaram a festa de premiação dos feras da sinuca do Minas. Veja 
todas as fotos da comemoração no site minastenisclube.com.br.

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Ranking Interno

1º time 
1º lugar: Antônio Edgar / 2º lugar: Antônio José dos Santos 
3º lugar: José Maurício de Almeida  / 4º lugar: Ronaldo Seixas

2º time 
1º lugar: Márcio Viana de Paula / 2º lugar: Itamar Djalma 
3º lugar: Henrique Heffner /4º lugar: Mozart 

3º time 
1º lugar: Bruno Lara / 2º lugar: Zulmiro Jardim  
3º lugar: Francisco Natalino / 4º lugar: Rodrigo Amaral

4º time 
1º lugar: Felipe Viotti  / 2º lugar: José Ramylc Vilela 
3º lugar: Cláudio Elias / 4º lugar: Ivson Rodrigues

Torneio Interno

Categoria A 
1º lugar: Antônio José dos Santos /2º lugar: Carlos Henrique Bastos

Categoria B 
1º lugar: Márcio Viana / 2º lugar: Walter Dantas

Categoria C 
1º lugar: Klauss Henry /2º lugar: José Ramylc Vilela 
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POKER
A primeira edição do Torneio Interno de Poker, realizado em 
novembro, no Salão de Festas da Sede Social do Minas I, 
foi um sucesso e reuniu 80 minastenistas, em categoria 
única. Em disputa longa e acirrada, o torneio premiou os 
seis primeiros lugares, que ganharam vales-viagens que 
variaram de R$ 1.050, para o sexto lugar, a R$ 5.250, para o 
primeiro lugar. Veja todas as fotos no site minastenisclube.
com.br. E este ano, tem mais!

CLASSIFICAÇÃO GERAL 

1º lugar: Shinaider Fonseca Rosa
2º lugar: André Romanelli Simões
3º lugar: Rogério Azevedo Corrêa
4º lugar: Rogério Antonio de Souza Rigueira
5º lugar: Renato Mário Souza Resende
6º lugar: Sérgio Luiz Ferreira Cunha

PETECA
O Torneio Interno de Peteca, considerado, por muitos, uma 
das mais equilibradas competições e com maior nível téc-
nico dos últimos anos, contou com 60 associados, distri-
buídos em seis categorias. Os jogos foram realizados no 
Ginásio de Peteca do Minas Country, em novembro último, 
com churrasco de confraternização após as finais, com a 
participação de 120 sócios e também o diretor Social Lito 
Mascarenhas. E para celebrar o sucesso da temporada, em 
dezembro, no Restaurante Sausalito, na Unidade II, houve 
o encontro anual “Amigos da Peteca do Minas”, com mui-
ta música, alegria e diversão, incluindo a distribuição de 
adereços, como colar, pisca-pisca, óculos e máscaras aos 
participantes. Veja todas as fotos do torneio e da festa de 
encerramento em minastenisclube.com.br. 

CLASSIFICAÇÃO GERAL 

Categoria Especial

1º lugar: Bruno Frattezi, Leonardo Escuin e Marcus Viní-
cius Souza
2º lugar: Hugo Gama, Rafael Carvalho e Rubenilson Ba-
tista
3º lugar: Sérgio Miranda, Márcio Maximilianus e Silvério 
Marinho

Categoria 40 a 49 anos

1º lugar: Marco Monteiro e Ricardo Baroni
2º lugar: Maurício Katsuo e Arthur Ayres
3º lugar: Giulio Reale e Gilson Souza

Os campeões do poker: Daniel Azevedo, representando Rogério Azevedo, 
Shinaider Fonseca Rosa e André Romanelli Simões

Os ganhadores do Torneio Interno de Peteca
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LAZER

Categoria 50 a 59

1º lugar: Rodrigo Torres e Fernado Lúcio Rossi
2º lugar: Yuri Dolabela e Hugo de Magalhães
3º lugar: Walter Antônio de Oliveira e Rogério Soares  

Categoria 60 a 69 anos

1º lugar: Marco Antônio Procópio e Leonardo Vieira Chaves
2º lugar: Carlos César de Oliveira e Mauro Lúcio Rodrigues
3º lugar: Wilson Garcia e Nourival Resende

Categoria 70 a 75 anos

1º lugar: Cláudio Alexandre Ferreira e Lúcio Guimarães
2º lugar: Antônio Flávio Dias (Foca) e Osmani Marins
3º lugar: José Eliziario e Marcelo Guimarães

FUTEBOL SOÇAITE
O Minas II recebeu, em novembro e dezembro últimos, mais uma 
edição do tradicional Torneio Máster de Futebol Soçaite, que reu-
niu 61 associados, em categoria única. A competição premiou, 
com troféus e medalhas, as três equipes melhores colocadas, o 
goleiro menos vazado, o artilheiro e o destaque, em festa de en-
cerramento realizada após os jogos finais do torneio. Veja todas 
as fotos no portal minastenisclube.com.br. 

CLASSIFICAÇÃO GERAL 

1º lugar: Shakhtar Donetsk 

Antônio Eduardo Martins, André Dias Bahia, Lucas Valério Duarte, 
Guilherme Fernandes Souza, Guilherme Bagno, Sidney Souza Car-
doso de Oliveira e José Gilberto Guimarães.

2º lugar: Barcelona

Marcos Saldanha, Guilherme Dayrell Chernichero, Ricardo Cristia-
no Antunes, Rodrigo Brito Mendonça, Fernando de Souza Men-
donça, Mauro Lucas e Ronalde Xavier Moreira.

3º lugar: Real Madrid

Raimundo Nonato Pessoa Júnior, Matheus Siqueira Andrade, Ra-
fael Caldeira Pinto, Henrique de Souza Sasdelli, Evaldo de Araújo 
Braga, Augusto Alves Pereira e Marcus Vinícios Rietra Dias.

Artilheiro: André Bahia. 

Goleiro menos vazado: Silamar Breder

Destaque do Torneio: César Vaz de Melo

Com o troféu, os ganhadores do Torneio Máster de Futebol Soçaite
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Minastenistas ganhadores do XI Concurso Literário do Programa Cabeça de Prata

Confira, a seguir, o conto, a crônica e a poesia 
vencedores da XI edição do Concurso Literário 
do Programa Cabeça de Prata.

As associadas Pitucha Furtado, Cristina Campos de Oliveira e 

Marina Mendes de Almeida Gomide Leite foram as vencedoras do 

XI Concurso Literário do Programa Cabeça de Prata, nas catego-

rias Conto, Crônica e Poesia, respectivamente. As minastenistas 

receberam seus prêmios na festa de encerramento do concurso, 

realizada no Restaurante Sausalito, na Unidade II, em novembro 

último. A 11ª edição do concurso teve como tema “A Arte de 

Amar”, em alusão à simplicidade do sentimento e à importância 

do amor na vida das pessoas, e recebeu a inscrição de 22 textos. 

Todos os participantes ganharam certificado, e os premiados ga-

nharam caixas em formato de livro.

Os segundos colocados foram Ronaldo Guimarães, na categoria 

Conto; Antônio de Oliveira, na categoria Crônica; e Pitucha Furta-

do, em Poesia. Os terceiros lugares ficaram com Ronaldo Lemos 

Botrel, em Conto; Maria Célia Nunes Borges de Lima, Crônica; e 

Maria José Santos e Santos, Poesia. Todos os textos do Concur-

so Literário estão disponíveis no site minastenisclube.com.br. 

Balas Coloridas
Alfredinho tinha nove anos. Miúdo esperto alegre, responsável. 
Os olhinhos brilhavam ante qualquer descoberta. Um passarinho, 
um galhinho novo de uma planta, um problema difícil de resolver 
na escola. Prestava atenção a tudo. Percebia tudo. Sempre era 
o primeiro a descobrir o dentinho mole de um dos irmãozinhos 
gêmeos.
A família era pobre. A mãe, viúva, lavava roupa, por dia, nas casas 
da parte mais urbanizada da cidade pequena, onde ficava a escola 
e a venda do Alcides.

Eram cinco meninos. Dois mais velhos, de 10 e 11 anos. E os dois 
pequenos de seis anos, gêmeos. Alfredinho ficava no meio. Ajuda-
va com os menores quando voltava da escola, conseguindo não 
brigar com os mais velhos quando implicavam com seu tamanho 
e magreza.

Saía depois que a mãe chegava e ia ajudar dona Zefa, amiga da fa-
mília, que morava um pouco mais adiante, perto da rodovia nova.

Eram os anos cinquenta. Uma grande novidade era ir olhar os 
caminhões passando na estrada. O progresso chegava, cheio de 
plástico, utilidades domésticas, coisas modernas. Chegou até um 
aparelho de televisão para o Alcides!

Cabeça de Prata premia os vencedores do XI Concurso Literário
Letras de ouro

CABEÇA DE PRATA
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A casa de dona Zefa era pobre como a de Alfredinho e igualmente 
limpa e cuidada. A diferença ficava por conta do cheiro gostoso 
dos pães ainda quentinhos. E dos biscoitinhos de araruta e coco.

O garoto chegava, pedia a bênção e começava. Enxugava as for-
mas dos pães que já estavam lavadas, colocava no aramado lá 
fora para acabar de secar.

Dona Zefa, agora sentada no tamborete, arrumava zelosamente, 
com perfeição os pães num balaio forrado com uma toalhinha xa-
drez e cobertos por um pano branco, imaculadamente alvejado. 
Embalava os biscoitinhos em saquinhos de papel e dava um nozi-
nho com barbante.

Finalmente, ia descansar os pés inchados, varicosos e doloridos. 
Alfredinho saía para fazer as entregas para ela.

Quando o menino voltava, dava sempre uma paradinha rápida na 
venda do Alcides. A mesma paradinha que fazia quando voltava da 
escola. Queria sempre ver as novidades.

Entregava à dona Zefa o dinheiro apurado e algum produto que 
sobrara. Quase todo dia ganhava um pão ou biscoito que levava 
para casa. Ficava felicíssimo quando, de vez em quando, ganhava 
um tostão de brinde. Cada tostão ganho era guardado debaixo do 
colchão. Ele estava de olho nas balas coloridas do Alcides, “ameri-
canas”, listradas de todas as cores, Lindas e brilhante.

Alfredinho ficou eufórico no dia em que recebeu a quinta moedinha. 
Passou na porta da venda, gritando: venho aqui amanhã, seu Alcides!

Em casa, colocou os cinco tostões na pastinha que levava para es-
cola. Pulou cedinho da cama. Nem quis tomar café. A loja estava 
fechada. Havia esquecido que só abria às oito. Passou a aula toda 
inquieto, sem lugar na cadeira. Todos estranharam.

Tocou o sinal e o garoto zunou. Quase sem fôlego, chegou ao bal-
cão. Quero cinco balas americanas, seu Alcides! Variadas! Orgulho-
so, coloca os tostões na frente do vendeiro. No saquinho, por favor!

Seu Alcides atende. O menino torna a sair correndo. Esquece a 
travessia da estrada. Nem viu o caminhão.

Alfredinho ficou meio da via. A vizinhança acorreu assustada. 
Alfredinho conseguiu distinguir os pés tão conhecidos de dona 
Zefa. Olhos embaçados, ouvia barulhos difusos. Balbucia: Dona 
Zefa, avise mão... leve essas balas pros meus irmãos... Mais um 
pouquinho, acrescenta: fala que eu não fico com raiva quando eles 
encrencam comigo. Gosto muito deles... solta o saquinho que 
mantinha agarrado na mãozinha. Suspira um pouco. Toma fôlego. 
Numa voz mais fraca ainda pede: Dona Zefa, ponha uma bala na 
minha boca! Quero sentir o gosto dela!

A criança, no chão, esboça um sorriso colorido.

Categoria Conto
Pitucha Furtado

Significâncias
Amanheceu sentindo-se leve. Onde a ansiedade da vida ? Onde o 
peso das responsabilidades, a obrigação de ter que? Apalpou-se, 
cuidou confirmar-se vivo.

Repensou quem era, intimamente. Não o ser ativo, produtivo, ra-
cional porém raso, mas quem realmente era no âmago das suas 
emoções. A amplitude absoluta dos pensamentos provocou-lhe 
vertigens de liberdade. Vislumbrava uma nova maneira de ver a 
própria vida. Não a de fora, a dos outros e das coisas, mas a genuí-
na, a que era só sua. Mergulhou nela, determinado a voltar-se para 
o próprio umbigo, rodopiar em si mesmo.

Pensou perceber que passava da hora de sair da cama. Não obe-
deceu ao reflexo de se levantar. Os pensamentos voavam, sem 
lenço, sem documento, como naquela música antiga que tanto lhe 
provocara no passado.

Repassou sensitivamente os caminhos de sua formação intelec-
tual: escola, livros, família, arte. Ah... A arte! Essa sim, ocupara 

desde sempre o núcleo escondido das vibrações mentais onde se 
encontrava agora. Quantos projetos não executados, que grande-
za de emoções perdidas em uma vida regida pela razão, bridão 
que sempre lhe impedira realizar suas projeções criativas. O pen-
samento, como um ideograma, mostrou-lhe o peso das próprias 
perdas, trazendo novas reflexões.

Deixara-se ficar. A obrigação sempre antes da diversão. E a diver-
são sempre em pequenas doses, nunca livre, leve e solta, outra 
referência musical. A seriedade de princípios, o atendimento ao 
clamor dos propósitos da vida séria o conduzira até então. Ele pró-
prio, eternamente estagnado no lago da teimosia em negar suas 
verdadeiras paixões.

Não mais! Meu universo sou eu. Eu próprio o regente das minhas 
relações com o mundo. O crescimento espiritual é randômico, se 
dá no caos emocional.

Mudanças radicais, trazendo novas experiências. Esse sou eu. Re-
conheço-me nas nuvens do céu, nas estrelas do firmamento, 
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na fauna e na flora. Emociono-me na visão das corredeiras de um 
rio, na neve que brota do nada, como mágicos pirilampos brilhan-
do ao sol. Satisfaço os apetites da mente e do corpo com a natu-
reza. Sinto a alegria dos nascimentos, a crueza da morte, a beleza 
dos dias. Não sou mais fornecedor, não devo horários, não cumpro 
metas, não me reporto a nada e a ninguém. Sou plenamente feliz, 
sinto-me completamente em paz. Tenho brilho próprio e perdoo, 
porque nada faísca nas trevas e o rancor é escuro. Exulto com a 
revelação da verdade das verdades: a vida é amor!

A alma, agora aplacada, deseja espalhar essa nova luz por toda 
a humanidade. Contudo não vê ninguém, não há quem o veja. A 
humanidade desapareceu, descobre-se só. E a alegria do amor não 
se realiza quando não compartilhada.

Categoria Poesia
Marina Mendes 
de Almeida 
Gomide Leite

Texturas
Lençóis ondulantes,
quantos cetins !
Véus diáfanos, leito sagrado.
Fitas desatadas,
potes de mel caídos de um céu.
Origami de corpos errantes,
desabrochando em ternura.
Balé sensual, quase vozes.
Homem azul, olhos verdes da
mulher avatar.
Beijos rubros em febre neon.
Neblina, pingos de prata,
mansos barquinhos, é noite.
Marinas enluaradas,
Shangri-la.
Sombra e luz fugidia de bazar.
Libélulas esvoaçantes, natureza em flor,
Pássaros de plumas marsala e ...

O guarda me toca...de leve.
Acordo do êxtase, do sonho ao ver o quadro
de paleta surreal em lances de amor.
Sobre o meu amor...
Tiro o óculos 3D, desligo o coração.
E ele fala mansamente:
Fechando a galeria, galera...

Categoria Crônica
Cristina Campos 
de Oliveira

AGENDA DE FEVEREIRO:

TERÇAS E 
QUARTAS

5 E 6
12 E 13

CURSO DE INDEPENDÊNCIA DIGITAL – MODERNIZE-SE
Turma 1: dias 5 (módulo 1) e 6 (módulo 2) / Turma 2: dias 12 (módulo 1) e 13 (módulo 2)
Minas I – Salas Multimeios – 16h
Módulo 1: aplicativos WhatsApp, Uber, 99 Taxi e Cabify
Módulo 2: redes sociais Facebook e Instagram
Inscrições, limitadas, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II, a partir de 30/1 – Valor por pessoa: R$ 30
Mais informações: (31) 3516-2084.

QUINTA A
DOMINGO

14 A 17
VIAGEM A TIRADENTES (MG)
Pacote inclui: transporte em ônibus de luxo, hospedagem no Santíssimo Resort, city tour em Tiradentes, baile dançante com 
monitores de dança, seguro viagem e muito mais – Inscrições e mais informações: (31) 3516-2084.
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SEXTA

18
• AULA MISTA – ALONGAMENTO COM BOLA E ELÁSTICO

Minas II – Gramado – 8h e 9h – Não é necessário fazer inscrição.

• EXPOSIÇÃO “LITOGRAFIA – LOTUS LOBO”  
OFICINA DE FÉRIAS – “TIPOGRAFIA CRIATIVA: O QUE AS LETRAS DIZEM NAS ENTRELINHAS”
Galeria do CCMTC – 9h às 12h – Inscrições gratuitas: educativogaleria@minastc.com.br (vagas limitadas) 
Faixa etária: 8 a 12 anos.

• “A ARTE DO HUMOR DE SAULO LARANJEIRA” – 45ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: Sinparc - R$ 18 (preço único) / Bilheteria Teatro (uma hora antes do espetáculo, 
caso haja sobra da venda nos Postos Sinparc) - R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – Classificação: 12 anos.

•  INÍCIO DO PROJETO VERÃO 
Minas I – 11h às 12h. Leia mais na página 29.

SÁBADO

5
• ARVORISMO E MURO DE ESCALADA

Minas Country – 10h às 15h – Informações: (31) 3516-1303.
• INÍCIO DO PROJETO VERÃO 

Minas I e II – 11h às 12h. Leia mais na página 29.

• COZINHA AO VIVO – ESPECIAL INGLATERRA
Minas I – Gramado – 11h às 15h – Prato especial: Fish and chips – Música ao vivo com Daniel Lima – Evento gratuito 
e exclusivo para sócios do Minas Tênis Clube – Alimentação à parte.

• MÚSICA NA LANCHONETE – SHOW: TONINHO AMARAL
Minas I – CF3 – 15h às 18h30 – Gratuito e exclusivo para sócios do Minas Tênis Clube.

DOMINGO

6

SEGUNDA

7
• INÍCIO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO MINAS – TEMA: “UMA VIAGEM AO EGITO”

Minas I, Country e Náutico – 9h às 17h30. Leia mais na página 60.

• INÍCIO DAS INSCRIÇÕES PARA A SAGA GUERRA DOS ANÉIS NO MINAS COUNTRY
Datas: 10/2, 17/3, 7/4, 26/5 e 16/6 – Minas Country – 12h às 17h30 – Evento para sócios do Minas Tênis Clube 
entre 8 e 12 anos – Inscrições: no Departamento de Entretenimento (P2 do CT, no MInas I) e no Espaço da Criança 
Coleguium dos Minas I e II – Valor: R$ 80 – Inclui: transporte de ida e volta para o Country, almoço e lanche da tarde 
Vagas limitadas – Mais informações: (31) 3516-1303.

SEXTA E 
SÁBADO

11 e 12
• CARLOS NUNES, EM “COMO SOBREVIVER EM FESTAS E RECEPÇÕES COM BUFFET ESCASSO” 

45ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: Sinparc - R$ 18 (preço único) / Bilheteria Teatro (uma hora antes do espetáculo, 
caso haja sobra da venda nos Postos Sinparc) - R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – Classificação: 12 anos.

DOMINGO

13
• ARVORISMO E MURO DE ESCALADA

Minas Country – 10h às 15h – Informações: (31) 3516-1303.

• MÚSICA NA LANCHONETE – SHOW: TRIO VISUAL
Minas I – CF3 – 15h às 18h30 – Gratuito e exclusivo para sócios do Minas Tênis Clube.

• CARLOS NUNES, EM “COMO SOBREVIVER EM FESTAS E RECEPÇÕES COM BUFFET ESCASSO” 
45ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA
Teatro do CCMTC – 20h – Ingressos: Sinparc - R$ 18 (preço único) / Bilheteria Teatro (uma hora antes do espetáculo, 
caso haja sobra da venda nos Postos Sinparc) - R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – Classificação: 12 anos.

QUINTA

17
• AULA MISTA – ALONGAMENTO COM BOLA E ELÁSTICO

Minas I – CF3 – 7h30, 8h30 e 9h30 – Não é necessário fazer inscrição.

• EXPOSIÇÃO “LITOGRAFIA – LOTUS LOBO”   
OFICINA DE FÉRIAS – “TIPOGRAFIA CRIATIVA: O QUE AS LETRAS DIZEM NAS ENTRELINHAS”
Galeria do CCMTC – 9h às 12h – Inscrições gratuitas: educativogaleria@minastc.com.br (vagas limitadas) 
Faixa etária: 8 a 12 anos.
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SÁBADO

19
• “CINDERELA” – 45ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA (TEATRO INFANTIL)

Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: Sinparc - R$ 18 (preço único) / Bilheteria Teatro (uma hora antes do espetáculo, 
caso haja sobra da venda nos Postos Sinparc) - R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – Classificação: livre. 

• “A ARTE DO HUMOR DE SAULO LARANJEIRA” – 45ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E 
DA DANÇA
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: Sinparc - R$ 18 (preço único) / Bilheteria Teatro (uma hora antes do espetáculo, 
caso haja sobra da venda nos Postos Sinparc) - R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – Classificação: 12 anos.

DOMINGO

20
• ARVORISMO E MURO DE ESCALADA

Minas Country – 10h às 15h – Mais informações: (31) 3516-1303.

• MÚSICA NA LANCHONETE – SHOW: JUSSARA & FRANKLIN
Minas I – CF3 – 15h às 18h30 – Gratuito e exclusivo para sócios do Minas Tênis Clube.

• “CINDERELA” – 45ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO  E DA DANÇA DE MG (TEATRO INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: Sinparc - R$ 18 (preço único) / Bilheteria Teatro (uma hora antes do espetáculo, 
caso haja sobra da venda nos Postos Sinparc) - R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – Classificação: livre.

“A ARTE DO HUMOR DE SAULO LARANJEIRA” – 45ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E 
DA DANÇA 
Teatro do CCMTC – 20h – Ingressos: Sinparc - R$ 18 (preço único) / Bilheteria Teatro (uma hora antes do espetáculo, 
caso haja sobra da venda nos Postos Sinparc) - R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – Classificação: 12 anos.

QUINTA

24
• EXPOSIÇÃO “LITOGRAFIA – LOTUS LOBO” – OFICINA DE FÉRIAS – “BRINCANDO COM O OLHAR”

Galeria do CCMTC – 9h às 12h – Inscrições gratuitas: educativogaleria@minastc.com.br (vagas limitadas) 
Faixa etária: 5 a 6 anos.

SEXTA

25
• EXPOSIÇÃO “LITOGRAFIA – LOTUS LOBO” – OFICINA DE FÉRIAS – “BRINCANDO COM O OLHAR!”

Galeria do CCMTC – 9h às 12h – Inscrições gratuitas: educativogaleria@minastc.com.br (vagas limitadas) 
Faixa etária: 5 a 6 anos.

• HAPPY HOUR
Minas I – Gramado – 18h às 22h – Show da banda Lurex (cover de Queen) – Gratuito e exclusivo para sócios do Minas 
Tênis Clube – Serviço de bar à parte. 

• “UM SOLTEIRO FORA DE FORMA” – 45ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: Sinparc - R$ 18 (preço único) / Bilheteria Teatro (uma hora antes do espetáculo, 
caso haja sobra da venda nos Postos Sinparc) - R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – Classificação: 12 anos.

• “BRANCA DE NEVE” – 45ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA (TEATRO INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: Sinparc - R$ 18 (preço único) / Bilheteria Teatro (uma hora antes do espetáculo, 
caso haja sobra da venda nos Postos Sinparc) - R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – Classificação: livre. 

• “UM SOLTEIRO FORA DE FORMA” – 45ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA  
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: Sinparc - R$ 18 (preço único) / Bilheteria Teatro (uma hora antes do espetáculo, 
caso haja sobra da venda nos Postos Sinparc) - R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – Classificação: 12 anos.

SÁBADO

26

• ARVORISMO E MURO DE ESCALADA
Minas Country – 10h às 15h – Informações: (31) 3516-1303.

• MÚSICA NA LANCHONETE – SHOW: DINGO TRIO
Minas I – CF3 – 15h às 18h30 – Gratuito e exclusivo para sócios do Minas Tênis Clube.

DOMINGO

27
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• EXPOSIÇÃO “LITOGRAFIA – LOTUS LOBO” – OFICINA DE FÉRIAS – “QUEM É O AUTOR?”
Galeria do CCMTC – 9h às 12h – Inscrições gratuitas: educativogaleria@minastc.com.br (vagas limitadas) 
Faixa etária: a partir dos 13 anos.

QUARTA

30
EXPOSIÇÃO “LITOGRAFIA – LOTUS LOBO” – OFICINA DE FÉRIAS – “PAISAGEM GRAVADA” 
Galeria do CCMTC – 14h às 17h – Inscrições gratuitas: educativogaleria@minastc.com.br (vagas limitadas) 
Faixa etária: 10 a 13 anos.

QUINTA

31

• “BRANCA DE NEVE” – 45ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA (TEATRO INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: Sinparc - R$ 18 (preço único) / Bilheteria Teatro (uma hora antes do espetáculo, 
caso haja sobra da venda nos Postos Sinparc) - R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – Classificação: livre. 

• “UM SOLTEIRO FORA DE FORMA” – 45ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA
Teatro do CCMTC – 20h – Ingressos: Sinparc - R$ 18 (preço único) / Bilheteria Teatro (uma hora antes do espetáculo, 
caso haja sobra da venda nos Postos Sinparc) - R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – Classificação: 12 anos.

DOMINGO

27

•  INTEGRAÇÃO PSICOMOTORA MONITORADA – SEGUNDA A SEXTA 
Foco em equilíbrio, orientação espaço-temporal, memória, ritmo, coordenação motora, esquema corporal, lateralidade, alongamento 
e treinamento funcional.

   • Minas I – CF3 –  7h30, 8h30 e 9h30 (não há mais vagas) – 9h (para associados com idade até 59 anos).
   • Minas II – Gramado (caso chova ou o local esteja ocupado para evento, as atividades serão no Ginásio Poliesportivo) – 8h e 9h. 
   Mais informações: (31) 3516-1302.

• ESPAÇO DA CRIANÇA COLEGUIUM – MINAS I E II – ATÉ 12 ANOS

Dia Atividade Horário

Segundas Teatro de Fantoches
Brincadeiras Diversas

10h30 e 16h45
10h45 e 16h

Terças
Teatro de Fantoches
Hora de Dançar
Brincadeiras de Roda

10h30 e 16h45
10h45 e 16h
11h e 17h

Quartas Hora do Conto
Atividades Lúdicas

10h30 e 16h30
10h45 e 16h

Quintas Teatro de Fantoches
Circuito Lúdico

10h30 e 16h45
13h às 17h

Sextas Teatro de Fantoches
Brincadeiras do Tempo da Vovó

10h30 e 16h45
10h45 e 16h

Sábados
Teatro de Fantoches
Hora de Dançar
Oficina de Pintura Facial

10h45 e 16h45
11h e 17h
11h15 às 13h e 17h15 às 17h45

Domingos
Teatro de Fantoches
Brincadeiras
Oficina de Balões de Modelagem

10h45 e 16h45
11h e 16h
11h15 às 13h e 14h às 16h

•  NATAÇÃO MÁSTER  
Treinos: segunda a sexta, das 6h30 às 7h30 e das 7h30 às 8h30, na Piscina Olímpica do Minas II. Mais informações: (31) 3516-1301. 
*Recesso: até dia 25/1. Retorno em 28/1.

•  TRIATHLON – TREINOS  
Natação: segunda, quarta e sexta, das 6h30 às 7h50 e das 12h30 às 13h30, na Piscina Olímpica do Minas I. 
Corrida: Conforme calendário da equipe de corredores de rua Unimed/Minas. Veja na página 41. Mais informações: (31) 3516-1301. 
*Recesso: até dia 25/1. Retorno em 28/1.

•  OFICINAS DE MEMÓRIA – QUARTAS-FEIRAS 
Em janeiro, não haverá esse evento.
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Animados e unidos, corredores de rua da Unimed/Minas fecham a temporada na Volta da Pampulha

Antonio Moacir Coelho, 78 anos, é um dos fundadores  
do grupo de corrida do Minas

Mais de 200 corredores de rua da equipe Unimed/Minas partici-
param da 20ª edição da Volta Internacional da Pampulha, realiza-
da em dezembro último. Para comemorar os 20 anos da prova, 
que reúne corredores de vários estados do Brasil e de outros pa-
íses, o percurso, que, tradicionalmente, é de 18km, foi ampliado 
em mais 600m, com os pontos de largada e chegada no Estádio 
Mineirão.

Na XX Volta da Pampulha, os minastenistas buscaram superar 
seus tempos em relação às edições anteriores. O associado e 
corredor Antonio Moacir Coelho, 78 anos, é um dos fundadores 
do grupo de corrida de rua do Clube e participa da Volta da Pam-
pulha há 18 anos. Para ele, correr é sua maior satisfação e acom-
panhar a evolução da equipe minastenista e da prova, ao longo 
dos anos, é muito gratificante. “A corrida exercita desde o dedo 
do pé até o fio de cabelo. Quem corre tem a vida mais saudável 
e levanta sempre mais disposto. Não tenho vontade de parar de 
correr nunca e espero estar na próxima edição, ano que vem”, 
disse, animado.

Antes e após a prova, os corredores da Unimed/Minas tiveram 
como ponto de apoio o Clube do Ipê, na Pampulha. Os minas-
tenistas foram recebidos no local com café da manhã e, após a 
corrida, receberam massagem, fizeram alongamento e recarrega-
ram as energias com água de coco e açaí. O churrascão, animado 
pela cantora Raquel Lídia, contratada pela Unimed, patrocinadora 
da equipe, e com a participação dos familiares dos corredores, 
marcou o encerramento da temporada 2018. A Unimed também 

Unimed/Minas é bem representada na XX Volta Internacional da Pampulha
Equipe unida

distribuiu brindes e camisas e instalou um painel de fotos dos 
corredores. Já a Apreciare, que faz parte do Clube do Lazer, em-
presas que apoiam eventos sociais do Minas, ofereceu degusta-
ção de seus iogurtes. O diretor Social Lito Mascarenhas presti-
giou o evento.



CORREDORES DE RUA

Prontos para 2019
Até o dia 20 de janeiro, a Unimed/Minas está de férias. Os minastenistas voltam a treinar no dia 21, às 18h30, no Belvedere. Veja, abaixo, 
a agenda completa deste mês e pratique corrida de rua em 2019! Mais informações: (31) 3516-1301.

DIA EVENTO LOCAL HORÁRIO

21 (Segunda) Meet point Belvedere 18h30 às 21h

22 (Terça) Meet point Minas I 7h às 9h

23 (Quarta) Meet point Belvedere 18h30 às 21h

24 (Quinta) Meet point Minas I 7h às 9h

25 (Sábado) Meet point Minas I 7h às 9h

26 (Domingo) ParkRun Parque Municipal 7h30 às 10h30

28 (Segunda) Meet point Belvedere 18h30 às 21h

29 (Terça) Meet point Minas I 7h às 9h

30 (Quarta) Meet point Belvedere 18h30 às 21h

31 (Quinta) Meet point Minas I 7h às 9h
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O diretor de Esportes do Minas, Carlos Antônio da Rocha Azevedo (Rochinha), o presidente do Conselho Deliberativo do Clube, Ser-
gio Bruno Zech Coelho, e os atletas destaques 2018: Guilherme dos Santos, Laura Kudiess e Davy Moraes, (atrás); Mateus Camilo, 
William Júnior, Maria Taba e João Pedro Pio

Anualmente, o Minas reúne os atletas de base, para premiar os destaques da temporada 

Após muitas conquistas nacionais e internacionais, os atletas 
do Minas que foram destaques em suas modalidades em 2018 
foram homenageados pela diretoria. Em dezembro, no palco do 
Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube, foi realizada a ceri-
mônia de premiação da Festa do Atleta, em reconhecimento ao 
desempenho e a dedicação dos minastenistas ao longo da tem-
porada. Estiveram presentes no evento o vice-presidente Carlos 
Henrique Martins Teixeira, o presidente do Conselho Deliberativo 
Sergio Bruno Zech Coelho, o diretor de Esportes Carlos Antonio 
da Rocha Azevedo e os diretores das modalidades esportivas do 
Clube. Pais e técnicos também prestigiaram os homenageados, 
que foram premiados em cinco categorias. As fotos da cerimônia 

e a lista completa dos premiados estão disponíveis em www.mi-
nastenisclube.com.br. 

“Esse evento é muito especial para nós, porque envolve dois dos 
pilares do Minas, que são o Esporte e a Educação. Comemora-
mos aqui não só as conquistas do Clube, mas também as vitórias 
baseadas na educação. Vejo muitos pais presentes e fico muito 
feliz, pois vocês são fundamentais para ajudar o Minas na forma-
ção do atleta cidadão, nosso principal valor. Não comemoramos 
somente os títulos, pois as vitórias são efêmeras. As conquistas 
baseadas na educação são as que se tornam permanentes. Para-
béns pais, atletas e técnicos”, afirmou o vice-presidente do Minas, 
Carlos Henrique Martins Teixeira, durante a cerimônia. 

Destaques das nove modalidades esportivas do Minas são premiados
Festa do Atleta

FORMAÇÃO ESPORTIVA
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Também em dezembro do último ano, os pequenos minastenis-
tas dos cursos esportivos do Minas vivenciaram um momento 
especial. Em cerimônia realizada no Teatro do Centro Cultural 
Minas Tênis Clube, eles foram promovidos de alunos a atletas 
das categorias de base do Clube e receberam o certificado de 
promoção das mãos dos atletas paraninfos de cada modalida-
de. O evento, que promoveu 191 alunos, contou com a presença 
do vice-presidente do Minas, Carlos Henrique Martins Teixeira, 
do diretor de Educação Frederico Luiz Mascarenhas, do diretor 
Ouvidor Fernando Mauro Zefferino, além dos pais, técnicos e ins-
trutores dos cursos. 

“Agrademos aos pais a confiança em nós depositada. Podem ter 
a certeza que o Minas sempre fará o melhor para os alunos e para 
os atletas. Este é um momento de muita alegria para todos nós. 

Desejo todo sucesso aos novos atletas”, discursou o diretor de 
Educação Frederico Mascarenhas.

A cerimônia marca o ponto inicial da carreira esportiva de cada um 
dos alunos promovidos. Referências para esses pequenos espor-
tistas, os atletas paraninfos Raphael Fernandes (basquete), João 
Pedro Teixeira de Jesus Pio (futsal), Camila Almeida (ginástica 
artística), Rayan Dutra (ginástica de trampolim), Antônio Marcos 
(judô), Clara Penido (tênis), Maria Cecília (vôlei feminino), Maique 
Reis (vôlei masculino) e Giuliano Rocco (natação) foram os respon-
sáveis pela entrega dos certificados de cada modalidade e deseja-
ram sucesso aos novos integrantes das categorias de base. 

A lista com os nomes dos promovidos pode ser conferida no site 
www.minastenisclube.com.br.

Alunos dos cursos são promovidos a atletas das categorias de base
Nova etapa

FORMAÇÃO ESPORTIVA

Cerimônia no Teatro do CCMTC marcou o inicio da carreira esportiva dos novos atletas 
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Equipe Sub-19 entrega o troféu de campeão brasileiro ao presidente 
Ricardo Santiago

Jogadores, comissão técnica e diretoria na comemoração do título  
de campeão brasileiro Sub-21

Minas mostra a força das equipes de base e é campeão dos Brasileiros Interclubes Sub-19 e Sub-21
Gigante

VÔLEI MASCULINO

O Minas segue provando que é um dos maiores clubes de 
vôlei do Brasil. Dos três campeonatos nacionais de base dis-
putados no fim do ano passado, o Clube foi campeão em dois 
e terminou em quarto lugar no outro. O primeiro título veio 
com o time Sub-19, campeão invicto do Brasileiro Interclubes, 
disputado em Porto Alegre, no fim de novembro. Na sequên-
cia, foi a vez do grupo Sub-21 entrar em quadra e levantar 
mais uma taça para o Minas, no Rio de Janeiro, no início de 
dezembro. Fechando o ciclo do Brasileiro Interclubes, o time 
Sub-16 terminou em quarto lugar no campeonato da catego-
ria, realizado também no Rio de Janeiro, em dezembro.

Para comemorar as conquistas, assim como era feito antiga-
mente, os grupos campeões foram recebidos pela diretoria no 
Restaurante da Sede Social do Minas I. “O Minas forma atle-
tas e coloca na seleção brasileira desde 1956. Estamos res-
gatando a nossa história. Eu e o Ricardo (presidente) também 
já estivemos no Restaurante, quando éramos adolescentes, 
para comemorar os títulos que ganhávamos. O nosso projeto 
é formar gerações campeãs, que vibrem pelo esporte. Tudo 
isso é resultado de muito esforço, de pessoas competentes 
e que trabalham com seriedade. Queremos ter um time cam-
peão brasileiro com jogadores formados no Clube. Que os  
nossos atletas se sintam valorizados e inseridos na história do 
Minas. Parabéns a todos pelos resultados”, afirmou o diretor 
de vôlei masculino Elói Oliveira, que esteve presente nas co-
memorações.

O técnico Guilherme Ferreira, que comandou o time Sub-21 e 
é assistente técnico de Nery Tambeiro no time adulto, o Fiat/
Minas, destacou a importância do Clube como formador de 
talentos. “Ano passado também fomos campeões e com uma 
geração que, hoje, está toda jogando no profissional do Minas 
e disputando a Superliga de igual para igual com os outros ti-
mes. É muito importante conquistar esse título, já que o Minas 
trabalha muito bem a base. Esse campeonato é fundamental 
para o voleibol brasileiro, pois faz os novos talentos jogarem 
em alto nível”. 

Os atletas e membros da comissão técnica do Minas partici-
pam dos Campeonatos Brasileiros Interclubes com as despe-
sas de hospedagem e transporte aéreo financiadas com recur-
sos públicos geridos pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)_

12/1 • 16h • Fiat/Minas x Corinthians Guarulhos • Arena MTC
19/1 • 18h • Vôlei Renata x Fiat/Minas • Campinas (SP)

29/1 • 17h • Fiat/Minas x São Judas Voleibol • Arena MTC
*As datas e horários dos jogos podem ser alterados pela organização do campeonato.

Superliga masculina 2018/19 • Segundo turno



As atletas comemoram a vitória contra o Eczacibasi, nas semifinais 

O ano de 2018 ficou gravado na história do Minas Tênis Clube. 
Após conquistar o tricampeonato sul-americano, em fevereiro, o 
time foi a Shaoxing, na China, e encerrou o ano com a emblemá-
tica medalha de prata no Campeonato Mundial de Clubes, orga-
nizado pela Federação Internacional de Volleyball (FIVB). Depois 
de levar um susto na estreia da competição, diante do Volero Le 
Cannet, da França, as comandadas do técnico Stefano Lavarini 
honraram as cores do Minas e do Brasil e chegaram à decisão 
da competição, contra o poderoso Vakifbank Istanbul, da Turquia, 
considerado o time mais caro mundo, que ficou com o título pela 
terceira vez (2013, 2017 e 2018). As turcas do Eczacibasi Vitra, 
superadas pelo Minas em uma semifinal de arrepiar, completa-
ram o pódio, ao vencer o Praia Clube. Além da medalha, o Minas 
teve Mayany, Gabi e Macrís na seleção do campeonato. 

“Para chegarmos aqui, começamos o trabalho há quatro anos. O 
time tem uma espinha dorsal que vem desde o princípio do nosso 
planejamento. Primeiro chegou a Carol Gattaz, depois, trouxemos 
Léia, Mara e Macrís. Aos poucos fomos chegando e, agora, es-
tamos colhendo os frutos deste trabalho. Após a conquista do 
título sul-americano, nós da diretoria entendemos que era a hora 

2018: o ano do tri sul-americano e do 
vice-campeonato Mundial de Clubes

Para a história

VÔLEI FEMININO
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Minas faz grande campanha e deixa a China 
com a medalha de prata no Mundial
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Gabi (10), Mayany, ao centro, e Macrís (3) estão na seleção mundial, eleita pela Federação Internacional de Volleyball

para dar um passo a mais. Buscamos a Natália e a Gabi, que são 
atletas de seleção brasileira, com ampla bagagem internacional, 
e o nosso time ganhou mais força. Acredito que estamos no ca-
minho certo e vamos colher novos frutos nesta temporada, por-
que o nosso objetivo não acaba no Mundial de Clubes”, afirmou a 
diretora de vôlei feminino do Minas, Keyla Monadjemi.

A campanha
Depois de 26 anos, o Minas voltou a disputar o Campeonato Mun-
dial. Na estreia, contra o Volero Le Cannet, da França, vitória por 3 
sets a 2 (17/25, 25/20, 25/16, 17/25 e 16/14). No segundo duelo, 
as minastenistas derrotaram o time anfitrião Zhejiang Jianxing, 
por 3 a 1 (25/11, 21/25, 25/10 e 25/17), e se garantiram na se-
mifinal. Com a vaga garantida na segunda fase do Mundial, o Mi-
nas enfrentou o Vakifbank. As turcas venceram, mas tiveram que 
suar a camisa, principalmente, nos dois primeiros sets:  25/23 e 
30/28. No terceiro set, Stefano Lavarini resolveu poupar o seu 
time e as turcas fecharam o jogo em 25/17.

Nas semifinais, duas equipes brasileiras contra duas turcas. 
Com o segundo lugar do grupo A, o Minas enfrentou o Eczaciba-
si Vitra, primeiro colocado do grupo B, e venceu por 3 a 2 (25/22, 
24/26, 13/25, 25/23 e 15/12), de virada, em uma semifinal de 
arrepiar. Na final, o Minas foi o Brasil no Mundial, já que, na ou-
tra semifinal, o Praia Clube havia sido eliminado pelo Vakifbank 
e ficou com a quarta colocação no campeonato. Do outro lado 
do mundo, o Minas abriu as portas da Arena, e o fiel e apaixo-
nado torcedor minastenista formou uma corrente para assistir 
ao jogo. Em quadra, as meninas foram guerreiras e jogaram de 
igual para igual contra a equipe turca, considerada a mais rica 

e forte do mundo, liderada por Ting Zhu, melhor jogadora do 
mundo, pela ponteira americana Kelsey Robinson, pela central 
sérvia Milena Rasic e, no comando, o italiano Giovanni Guidetti, 
considerado um dos melhores treinadores do mundo. As par-
ciais da decisão foram 25/23, 25/21 e 25/19.

“O nível da competição foi muito alto e nós fomos competitivos 
o tempo todo. Como planejamos, as nossas maiores dificulda-
des foram as equipes turcas. O nosso resultado foi espetacular e 
histórico! As meninas jogaram muito bem e colocaram em qua-
dra todas as suas qualidades técnicas. Na final, sabíamos que 
seria muito difícil vencer o Vakifbank, que está muito acima de 
qualquer outro time no mundo. Enfim, o Minas pode ficar muito 
feliz com este resultado. Agora, vamos dar sequência à tempo-
rada, continuar o trabalho forte para lutarmos para outros bons 
resultados. Vamos brigar pelas primeiras posições na Superliga, 
na Copa Brasil e iremos com tudo para o Campeonato Sul-ameri-
cano, que é outro objetivo superimportante para o nosso clube”, 
avaliou o técnico minastenista Stefano Lavarini.

Seleção do Mundial
Após a competição a FIVB anunciou a seleção do Mundial, que 
teve três minastenistas: a central Mayany, de 22 anos, promovida 
da base do Clube; Gabi, eleita, ao lado de Zhu, a melhor pontei-
ra da competição; e Macrís, a melhor levantadora. A seleção foi 
completada pela oposta sérvia Tijana Boskovic, do Eczacibasi, 
pela central sérvia Milena Rasic e pela líbero turca Hatice Gizem, 
ambas do Vakifbank. A chinesa Ting Zhu foi, ainda, eleita a me-
lhor jogadora do campeonato (MVP).
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VÔLEI FEMININO

DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL

4/1  21h30 Dentil Praia Clube x Minas  Uberlândia (MG)
8/1 19h30 Fluminense x Minas Rio de Janeiro (RJ)
11/1 20h Minas x Curitiba Vôlei  Arena MTC
15/1 19h30 Hinode Barueri x Minas Barueri   Barueri (SP)

18/1 20h Minas x BRB Brasília Vôlei   Arena MTC
25/1 20h São Cristovão Saúde/São Caetano x Minas  São Caetano do Sul (SP)
29/1 19h30 Minas x Sesi Vôlei Bauru  Arena MTC

Superliga 2018/2019 

Segundo turno

Datas, horários e locais podem ser alterados pela organização |

Também fizeram parte do elenco minastenista no Mundial 2018, 
as ponteiras Natália e Lana; as centrais Carol Gattaz e Mara; as 
opostas Bruna Honório e Malu; a levantadoras Bruninha; e as lí-
beros Léia e Georgia. A comissão técnica teve o técnico Stefano 
Lavarini, o assistente técnico Durval Nunes (Duda), o preparador 
físico Alexandre Marinho, a fisioterapeuta Marcela Gomide e o es-
tatístico Rodrigo Fuentealba.

Próximos desafios
E o mês de janeiro será importante para o Minas, que deve ga-
rantir vaga na Copa Brasil. A competição reúne os oito melhores 
colocados do primeiro turno da Superliga, em jogo único na casa 
dos quatro melhores. Em caso de classificação, o Minas jogará 
a primeira fase, no dia 22/1. Pela Superliga, o Minas fará outros 
sete jogos, neste mês. Confira na tabela abaixo.

Acesse www.minastenisclube.com.br e confira a programação. 
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A Diretoria do Minas Tênis Clube, com o apoio da CVC e da Deci-
são Engenharia, contratou um reforço de peso para a temporada 
2018/19 do Life Fitness/Minas. Campeão da NBA em 2015, quan-
do defendia o Golden State Warriors, o ala/armador Leandrinho, 36 
anos, é o novo integrante da equipe comandada por Flávio Espiga. 

Revelado pelo Palmeiras, Leandrinho foi draftado pelo San Anto-
nio Spurs, equipe norte-americana que disputa a NBA, em 2003. 
Ainda no Draft daquele ano, foi trocado com o Phoenix Suns. A 
primeira passagem pela franquia do Arizona durou sete anos. Na 
temporada 2006/07, o então camisa 10 do Phoenix teve média 
de 18,1 pontos por partida e foi eleito o melhor sexto homem 
da temporada da NBA, tornando-se, até o momento, o único bra-
sileiro a receber uma premiação individual na principal liga de 
basquete do mundo.

O jogador confessa que ficou impressionado com a estrutura do 
Clube. “Eu sabia que o Minas era maravilhoso, mas não esperava 
ver tudo isso. Faz muito tempo que não piso aqui. A estrutura 
é surreal, estou até um pouco assustado e chocado. Não ima-
ginava que no Brasil tinha uma estrutura dessas. Eu fico muito 
feliz em saber que vou poder usufruir dessa estrutura toda, minha 
família também. É muito legal saber que você vai ter o apoio total 
para que você fique bem. É maravilhoso”, comentou.

O Brazilian Blur, apelido que ganhou nos Estados Unidos, disse 
que vem para somar e ajudar os atletas mais novos na tempo-
rada 2018/19 do basquete nacional. “Eu já venho fazendo isso 
há algum tempo, garanto que tenho experiência nisso. A minha 
intenção aqui é ajudar, simplesmente somar com a equipe, para 
que a gente possa fazer um negócio legal, levar o time no lugar 
mais longe possível. Tenho certeza que isso vai acontecer com 
ajuda dos atletas que já estão aqui. Aprendi muita coisa na NBA. 

Voltando um pouco, na época do (Steve) Nash, Shaq (Shaquille 
O’Neal), aprendi muito, dentro e fora de quadra. Tudo que eu adqui-
ro, gosto de passar para a garotada, para os mais novos. Quero que 
eles entendam que a vida não é fácil, que a gente tem que correr 
atrás, tem que treinar... as horas de sono são muito importantes, é 
preciso ficar atento com noitadas. Essas coisas influenciam muito 
na nossa modalidade, no esporte”, afirma Leandrinho.

Campeão da NBA, Leandrinho é o
novo reforço do Life Fitness/Minas

É do Minas

Leandrinho irá defender o Clube pela primeira vez na carreira

Jogos do Life Fitness/Minas em janeiro (NBB) 

BASQUETE

DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL

8/1 20h Corinthians x Life Fitness/Minas São Paulo (SP)
10/1 20h45 Pinheiros x Life Fitness/Minas  São Paulo (SP)
16/1 19h Life Fitness/Minas x São José Basketball Arena MTC
19/1 18h Joinville/AABJ x Life Fitness/Minas Joinville (SC)
21/1 20h Mogi das Cruzes/Helbor x Life Fitness/Minas Mogi das Cruzes (SP)
30/1 20h Life Fitness/Minas x Paulistano/Corpore Arena MTC
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Conmebol, a Liga Sul-americana é dividida em zona norte e zona 
sul. As etapas são disputadas pelas equipes adulta e Sub-20 de 
cada país, e a classificação para a final é feita a partir do acúmulo 
de pontos de cada categoria. 

A equipe minastenista Sub-13 faturou o Campeonato Estadual, o Circuito Sudeste e a Copa Minas em 2018

Olho neles
Equipe Sub-13 do futsal minastenista fecha o ano com três títulos

FUTSAL

Os números ajudam a mostrar que a temporada 2018 foi incrível 
para a equipe Sub-13 do futsal do Minas. Nas palavras do técnico 
Alisson Bahia, “o ano mostra que esta geração é muito promisso-
ra. Se no Sub-13 se tornaram vencedores, a tendência é que nos 
próximos anos isso aconteça também”.

Engana-se quem pensa que a vitoriosa temporada teve início 
em janeiro. O trabalho de sucesso começa no primeiro contato 
das crianças com as quadras de futsal. Segundo Alisson, 95% 
dos atletas da equipe vieram das escolinhas de futsal do Clube. 
“Isso mostra a eficiência e a importância do trabalho realizado, 
não só nas escolinhas, mas também a partir do Sub-12, categoria 
em que os meninos passam a ser lapidados e moldados para as 
grandes competições”, afirma o treinador.

A temporada esteve próxima de ser considerada perfeita. Os jo-
vens foram campeões da Copa Minas, do Circuito Sudeste e do 
Campeonato Estadual. A exceção foi o terceiro lugar no Metropo-
litano, o que não tira o brilho de 2018. “A equipe conquistou títulos 

importantes, um em nível estadual e outro em nível interestadual, 
que foi o Circuito Sudeste. Foi uma experiência maravilhosa para 
os meninos. Uma competição curta, mas muito intensa, porque 
fizemos cinco jogos em três dias. Fomos campeões da Copa Mi-
nas da categoria e o ano foi coroado com o título do Estadual, 
competição de alto nível”, comenta Alisson.

Fizeram parte do elenco os atletas Bruno Papini, Caio Diniz, En-
rico Pujoni, Fernando Garcia, Helmar Zadra Filho, Henrique La-
bruna, Felipe Gomes, Victor Castro, Pedro Otávio Rocha, Pedro 
Yan Wajdowicz, Raphael Araújo, Rodrigo Miranda, Theo Carvalho, 
Victor Silva, Vitor Triginelli, João Paulo Fagundes, Pedro Henrique 
Lima, Rafael Lombardi e Arthur Gelape.

A equipe minastenista Sub-13 conta com o apoio da Lei Estadual 
de Incentivo ao Esporte através do projeto Formação e Desen-
volvimento de Atletas do Futsal - Ano III - nº 2017.01.0019 para 
participação no Campeonato Estadual.

O fixo Luís, 20 anos, foi convocado para defender a seleção brasi-
leira Sub-20 no Zonal Norte da Liga Sul-americana de Futsal. No 
fechamento desta edição, a competição estava sendo disputada 
no Rio de Janeiro (RJ). Luís começou a jogar no Minas em janeiro 
de 2017 e, além da equipe Sub-20, faz parte do elenco do time 
principal. Além do Brasil, disputariam o Zonal Norte as seleções 
de Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Criada em 2017 pela 

Na seleção
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A temporada 2019 está começando e alguns ginastas minas-
tenistas já iniciam o período de treinos embalados pelos re-
sultados conquistados na reta final de 2018. Em dezembro, 
Rayan Dutra, Gabriel Sousa e Raphael Costa foram campeões 
no Campeonato Sul-americano de Trampolim, realizado em Co-
chabamba, na Bolívia. Alice Albuquerque e Luiza Porto também 
participaram do torneio, e os técnicos Silton Santos e Alexandro 
Rungue acompanharam os ginastas. 

Alice Albuquerque e Luiza Porto competiram pela categoria 11 e 
12 anos, enquanto Raphael Costa e Gabriel Sousa participaram 
da disputa na categoria 13 e 14 anos. Rayan Dutra competiu na 
categoria Júnior. 

No Trampolim Individual, Rayan Dutra e Gabriel Sousa foram 
campeões em suas respectivas categorias. Luiza Porto termi-

Ginastas conquistam medalhas no Sul-americano e já treinam em ritmo forte
Motivação

O técnico Silton Santos e Rayan Dutra: equipe mais motivada para 2019

GINÁSTICA DE TRAMPOLIM

nou em oitavo lugar, e Raphael Costa ficou em quarto. No-
Trampolim Sincronizado, Gabriel Sousa e Raphael Costa fo-
ram campeões e colocaram o nome do Minas no lugar mais 
alto do pódio.

Para o técnico Silton Santos, os resultados servem de moti-
vação para os atletas começarem mais uma temporada. “Os 
atletas das nossas categorias de base competiram muito bem 
em 2018. Terminamos o ano com resultados expressivos. Te-
mos o Rayan como um dos destaques da modalidade e que, 
neste ano, está chegando à equipe de ponta. Agora, ele pode 
competir em Copas do Mundo e no Campeonato Mundial, que 
é uma das etapas classificatórias para os Jogos Olímpicos. 
Vamos entrar este ano mais fortes do que na temporada pas-
sada”, destaca o treinador. 
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As ginastas Ana Carolina Jamil (esquerda) e Camila Almeida, com a técnica Clara Teixeira

Camila Almeida e Ana Carolina Jamil são campeãs na 
Copa Pan-americana de Clubes

Meninas de ouro

O Minas Tênis Clube foi bem representado pelas ginastas Camila Almeida e Ana Ca-
rolina Jamil na disputa da Copa Pan-americana de Clubes, em Cali, na Colômbia, no 
último mês. Camila faturou quatro medalhas de ouro e uma de prata na categoria 
Júnior, e  Ana Carolina garantiu um ouro na categoria 10/11 anos. As minastenistas 
foram acompanhadas pela técnica Clara Teixeira. 

As medalhas de ouro de Camila Almeida foram conquistadas nas Paralelas (11.050 
pontos), no Solo (12.450), na Trave (12.759) e no Individual Geral (48.800 pontos). A 
prata veio no Salto (12.625). Já Ana Carolina Jamil foi campeã no Salto (12.850 pon-
tos), ficou em quarto lugar nas Paralelas (10.350 pontos), na Trave (8.500 pontos) e no 
Individual Geral (42.050 pontos),  e em sétimo no Solo (10.350 pontos). 

A competição marcou o retorno de Camila Almeida aos campeonatos internacionais, 
após se recuperar de lesões. “A expectativa para essa competição era conseguir fazer 
o meu melhor e voltar a competir bem depois de um ano de muito trabalho. Eu me 
sinto feliz por nosso planejamento ter dado certo e, consequentemente, ter alcançado 
ótimos resultados. O objetivo foi usar esse torneio para adquirir mais experiência com-
petitiva, principalmente porque neste ano tem o Campeonato Mundial Juvenil. Estou 
focada para disputar uma vaga na equipe brasileira e muito motivada para a tempora-
da que está começando”, comemorou a atleta.

A técnica Clara Davina faz parte do Projeto Formação de Atletas por Meio do Investi-
mento em Profissionais do Esporte — nº 64, parceria Minas e CBC.

GINÁSTICA ARTÍSTICA
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Equipes Infantil e Júnior com os troféus conquistados nos campeonatos nacionais

Minastenistas conquistam os Brasileiros Infantil e Juvenil e medalhas no Mundial
Moçada de ouro
Dezembro foi um mês espetacular para a natação minastenista, 
em três competições nacionais. A equipe Infantil voltou ao pri-
meiro lugar do pódio do Troféu Maurício Bekenn após 11 anos; 
a equipe Juvenil também faturou o Campeonato Brasileiro da 
categoria/Troféu Carlos Campos Sobrinho;  e a equipe Júnior 
ficou em terceiro lugar no Troféu Júlio de Lamare.

No Campeonato Brasileiro Infantil, em Vitória (ES), o Minas 
liderou a competição de ponta a ponta e, com 1.267 pontos, 
conquistou o título de campeão. O pódio foi completado pelo 
Clube Espéria, com 921 pontos, e pelo Grêmio Náutico União, 
que, com 889 pontos, faturou o bronze. 

Em Porto Alegre, no Campeonato Brasileiro Juvenil, o Minas do-
minou a piscina do Grêmio Náutico União, que sediou a compe-
tição. A jovem equipe minastenista somou 2.130 pontos, supe-
rando Corinthians e Fluminense, que completaram o pódio com 
1.508,50 e 1.363 pontos, respectivamente. Nichelly Lysy levou 
o troféu de atleta mais eficiente do Juvenil 1, com 225 pontos, 
enquanto Victor Baganha levou o prêmio pela categoria Juvenil 
2, com 208 pontos. 

Já no Brasileiro Júnior, realizado em São Paulo (SP), a equipe 
ficou em terceiro lugar na pontuação geral, com 2.037 pontos. 
O Corinthians foi o campeão, com 2.634 pontos, e o Pinheiros 
ficou em segundo, com 2.223 pontos. Um dos destaques da 
equipe minastenista foi Pedro Muschioni, que conquistou o tro-
féu de atleta mais eficiente do Junior 1, após marcar 160 pontos 
para o Clube. 

O Minas marcou presença três vezes no pódio do Campeonato 
Mundial de Piscina Curta (25m), disputado em Hangzhou, na Chi-
na, em dezembro. Na prova do revezamento 4x200m livre, o time 
brasileiro, formado pelo minastenista Fernando Scheffer e por 
Luiz Altamir Melo, Leonardo Santos e Breno Correia (Pinheiros) 
conquistou a medalha de ouro e bateu o recorde mundial, com o 
tempo de 6m46s81, quase dois segundos abaixo da marca anterior 
(6m49s04). A Rússia ficou em segundo lugar (6m46s84), e a China, 
em terceiro (6m47s53).

Ainda no Mundial de Hangzhou, o também minastenista Felipe 
Lima garantiu a medalha de bronze nos 50m peito (25s80). Came-
ron van der Burgh, da África do Sul, levou a medalha de ouro e ba-
teu o recorde da competição, com o tempo de 25s41. Ilya Shyma-
novich, de Belarus, cravou 25s77 e ficou com a prata. Lima ainda 
faturou o bronze no revezamento 4x50m medley, ao lado de Nicho-
las Santos (Unisanta), Guilherme Guido e Cesar Cielo (Pinheiros). 
O quarteto brasileiro marcou 1m31s49, ficando atrás de Estados 
Unidos, prata, com 1m30s90, e Rússia, ouro, com 1m30s54

E também teve minastenista campeão, em dezembro, na seletiva 
para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos 2019, que será 
realizado na Coreia do Sul. Em Inema, na Bahia, Diogo Villarinho 
ficou com a medalha de ouro na prova de 10km, com o tempo 
de 1h56m15s. Completaram o pódio, Victor Colonese (1h56m20) 
e Fernando Ponte (1h56s21), prata e bronze, respectivamente. O 
Brasil tem duas vagas no Mundial, que serão definidas na etapa de 
Doha da Copa do Mundo 2019. 

NATAÇÃO

Villarinho campeão

Fernando e Felipe no Mundial 
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Equipes Infantil e Júnior com os troféus conquistados nos campeonatos nacionais

Em abril de 2018, Fúlvio Miyata foi anunciado como o novo técnico 
do judô do Minas Tênis Clube. Começava ali um processo de renova-
ção, tanto no comando quanto nos membros da equipe minastenis-
ta. Depois de oito meses, Fúlvio e a comissão técnica comemoram 
os resultados do trabalho, que, segundo eles, também poderá render 
muitos frutos em 2019. 

Para o técnico minastenista, a estrutura do Clube fez a diferença nos 
primeiros meses de trabalho. “Eu acredito muito que o trabalho está 
evoluindo, a cada dia mais. Há um entrosamento entre comissão 
técnica e atletas. Os resultados mostram que nós estamos colhendo 
bons frutos. Acredito que estamos no caminho certo”, comentou.

Grandes resultados vieram, por exemplo, com o judoca Eduardo Bet-
toni (90kg), que garantiu vaga na seleção brasileira adulta de 2019 
sem precisar participar da Seletiva Nacional. Entre os mais novos, 
o Minas foi destaque na Seletiva Nacional Sub-21, disputada no iní-
cio de dezembro, em Curitiba (PR). O Clube terminou a competição 
com três medalhas de ouro e duas de bronze, ficando em primeiro 
lugar no quadro geral de medalhas. O segundo lugar ficou com o 
Pinheiros, com dois ouros e uma prata, o Instituto Reação completou 

o pódio, em terceiro, com um ouro, duas pratas e um bronze. Além 
dos pódios, o Minas garantiu a classificação de dez atletas para o 
Meeting Nacional Sub-21, marcado para fevereiro de 2019.

Fúlvio Miyata avalia primeiro ano no 
comando do judô minastenista

Balanço positivo

Para Fúlvio Miyata, a temporada 2018 foi muito positiva

Belo Dente
Odontoplano

Belo Dente
Odontoplano

Belo Dente
Odontoplano



56 • Janeiro de 2019 • REVISTA DO MINAS

O mês de janeiro será de muitas disputas para os tenistas do 
Minas. Após o período de pré-temporada, em dezembro último, 
a equipe minastenista, composta por 32 atletas e sete alunos da 
Pré-equipe B, inicia o calendário de competições já no dia 2, com 
as disputas, até dia 12, das duas primeiras etapas do Torneio de 
Tênis da  Copa Minas Tênis Clube 2019, no Minas Country. Os dois 
torneios têm pontuação G2 no ranking da Confederação Brasileira 
Tênis (CBT) 2019 e valem como etapas do Circuito Sudeste. 

Após as competições em casa, o grupo segue para Uberlândia, 
no interior de Minas Gerais, onde participa da terceira etapa do 
Circuito Sudeste, entre os dias 14 e 18. Para encerrar o primeiro 
mês da temporada, o time viaja para Goiânia e disputa a quarta 
etapa do Circuito Centro Oeste, de 19 a 24. A comissão técnica 
que acompanha a equipe é formada pelo gerente de tênis Ro-
berto Carvalhais (Neneco) e pelos treinadores Fernanda Ferreira, 
Graziele Silva e Michel Maxta.

Circuito Cosat
O Minas também terá representante em disputas internacionais 
neste mês. O jovem atleta William Norton Júnior disputa três 
etapas do Circuito Cosat em busca de uma vaga para o Campe-
onato Sul-americano da categoria 14 anos e para a Gira Europeia 
2019. Acompanhado do técnico Henrique Quintino, William Ju-
nior compete na Colômbia (21 a 26/1), no Equador (28/1 a 2/2/) 
e no Paraguai (4 a 9/2).

Começou a temporada
Minastenistas representam o Clube em diversas competições neste mês

William Júnior inicia a temporada em torneio na Colômbia

Troca de Experiência
O tenista profissional Marcelo Melo e seu irmão e treinador Daniel 
Melo participaram de um encontro com os atletas do tênis do 
Clube e seus pais, em dezembro. Formado no Minas, Marcelo é 
o nono tenista no ranking de Duplas da Associação dos Tenistas 
Profissionais (ATP) e já ganhou dois Grand Slams na carreira: Ro-
land Garros (2015) e Wimbledon (2017). Por sua vez, Daniel já foi 
eleito o melhor treinador de duplas pela ATP, em 2017. Ambos 
utilizaram a experiência adquirida para responderem perguntas 
dos jovens tenistas e dos pais.

Durante o bate-papo, no Minas I, Marcelo falou sobre conciliar o 
esporte com os estudos, a sua fase de transição do Simples para 
as Duplas, além de contar um pouco sobre sua história. Antes 
do encontro, os tenistas participaram de treinos comandados por 
Daniel e com a participação de Marcelo Melo, no Centro de Exce-
lência do Tênis, no Minas Country.

“É um conhecimento enorme que a gente tem e é um prazer com-
partilhar com vocês por vários motivos. Um deles é porque, na 
idade de vocês, eu também treinava aqui com o Neneco (gerente 
do tênis) e com o Henrique (treinador). O importante é não ter 

Marcelo Melo, Daniel Melo e a equipe de tênis do Minas

muita brincadeira nos treinos, mas se divertir em quadra,  porque 
o processo é duro e vocês precisam estar felizes para suportar 
isso”, afirmou Marcelo Melo.

Projeto Desenvolvimento de Atletas do Tênis para o Alto Rendi-
mento - Ano IV, nº 2017.01.2018.

TÊNIS
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CLUBE DO MINAS

Com a participação de quase 600 atletas e 30 equipes, terminou 
em dezembro o Torneio de Futsal da  XIV Copa Minas Tênis Clube, 
disputado desde o mês de outubro, nas quadras do CTJK, nas 
categorias Sub-12, Sub-14 e Sub-16.

A categoria dos mais novos terminou com o Cruzeiro campeão, 
após vencer o Atlético por 4x1. O Colégio Batista completou o 
pódio, garantindo o terceiro lugar com a vitória sobre o Minas  por 
10 a 6. Já no Sub-14, teve dobradinha minastenista no pódio.  O 
Minas A  venceu o Minas B por 5 a 4 e soltou o grito de campeão. 
Na disputa do terceiro lugar, a AABB derrotou o Tupi/ Raposos 
por 4 a 0. Na categoria Sub-16, a equipe minastenista Sub-15 se 
sagrou campeão, vencendo o Minas Sub-16, por 5 a 4. Em ter-
ceiro lugar ficou o Olympico Club, que fez 3 a 1 no Futsal Vila/ 
Itabirito.Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas do 
Futsal - Ano III, nº 2017.01.2019. Veja, a seguir, os detaques 
de cada categoria.

No Torneio de Futsal, Minas vence duas das três categorias disputadas
XIV COPA MINAS TÊNIS CLUBE 

A equipe Sub-15 do Minas comemora o título de campeã do Torneio de Futsal da XIV Copa Minas Tênis Clube

Sub-12
Melhor Goleiro - Gabriel Roberto / Cruzeiro
Artilheiro - João Victor Gualberto - 14 gols / Colégio Batista
Destaque Ouro - Pyetro Emanuel / Cruzeiro
Destaque Prata - Riquelme dos Santos / Atlético MG
Destaque Bronze - Pedro Henrique de Oliveira / Colégio Batista
Melhor Treinador - Henrique Barcelos / Cruzeiro
Sub-14
Melhor Goleiro - João Elias Lopes - Tupi / Raposos
Artilheiro: Rafael Warley Amaral - 16 gols / Minas Sub-14 A
Destaque de Ouro: João Victor D. Gasparini / Minas Sub-14 A
Destaque de Prata: Bernardo Campelo Maia / Minas Sub-14 B
Destaque de Bronze: Victor Eduardo Silva / AABB
Técnico Destaque: Alisson Pires Bahia / Minas Sub-14 A e B
Sub-16
Melhor Goleiro - Arthur Lasmar / Minas Sub-15
Artilheiro - Miguel Silva - 11 gols / Minas Sub-16
Destaque Ouro - Lucas Diniz / Minas Sub-15
Destaque Prata - Davi Mariano / Minas Sub-16
Destaque Bronze - Gabriel Enrico / Olympico
Melhor Treinador - Diogo Damasceno / Minas Sub-15
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Inscrições abertas para o evento anual do Minas de capacitação de profissionais do esporte 

A XII Jornada Científica do Minas Tênis Clube já tem data definida. 
O importante evento do calendário mineiro das Ciências do Espor-
te está marcado para o período de 25 a 30 de janeiro, no Centro 
Cultural do Clube, na Unidade I. Realizada desde 2007, a Jornada 
Científica é o resultado dos esforços das áreas de Esporte, Educa-
ção e Multidisciplinar de Apoio ao Esporte do Minas, para promover 
a capacitação dos profissionais do clube, sendo também aberta a 
professores, treinadores e alunos de outras instituições educacio-
nais e esportivas.

Neste ano, o tema da 12ª edição será “Aprendendo em ação: 
fortalecer a prática embasada na teoria”. Em palestras, 
workshops e mesas redondas, que terão convidados renoma-
dos do Brasil e do exterior, serão debatidos assuntos relevantes 
do universo esportivo. As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas pelo site www.minastenisclube.com.br.

Jornada Científica

JORNADA 
CIENTÍFICA

XII

APRENDENDO EM AÇÃO: FORTALECER A PRÁTICA EMBASADA NA TEORIA

CIÊNCIA DO ESPORTE
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LEI DE INCENTIVO

Projetos garantem formação esportiva de qualidade a jovens atletas 
Ano de sucesso

A equipe Sub-20 disputou o AAU Junior National Volleyball 
Championships, em 2018, nos Estados Unidos

Dois projetos de equipes de vôlei feminino do Minas Náutico fo-
ram concluídos com sucesso, em dezembro de 2018. Juntos, os 
Projetos n° 2017.01.36 - Formação e Desenvolvimento de Atletas 
de Voleibol Feminino Sub 14 a 18 - Ano II e n° 2017.01.26 - For-
mação e Desenvolvimento de Atletas de Voleibol Feminino Sub 
21 - Ano II atenderam mais de 88 atletas, por meio do mecanismo 
Minas Esportiva Incentivo ao Esporte, Decreto 46.308/2013.

Com o apoio, as atletas minastenistas representaram o Clube 
em várias competições nacionais e internacionais, como o AAU 
Junior National Volleyball Championships 2018 Internacional 
Division, disputado no mês de junho, em Orlando, nos Estados 
Unidos. O esforço nos treinamentos e competições de base fez 
com que jovens atletas ganhassem a primeira oportunidade na 
equipe adulta do Minas.

Entre os resultados de destaque da base do vôlei feminino minas-
tenista estão os títulos da Copa Cidade Maravilhosa, conquistado 
pela equipe Sub-21, e os da Copa Minas Minas Tênis Clube, pelas 
categorias Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19 e Sub-20.

Até o fechamento desta edição, as equipes do Minas Náutico 
participariam do Campeonato Metropolitano AR6, nas categorias 
Sub-14, Sub-15, Sub-16 e Sub-17, e do Campeonato Estadual, nas 
categorias Sub-15, Sub-16 e Sub-17. 
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“Uma Viagem ao Egito”
Esse é o tema da Colônia de Férias no Minas, que terá 
atividades exclusivas para crianças de 4 a 13 anos, entre 
os dias 7 e 25 deste mês, segunda a sexta-feira, das 9h 
às 17h30, nas Unidades I e Country e no Náutico. Haverá 
arvorismo, escalada, gincanas, oficinas e muito mais! As 
inscrições para sócios estão abertas nas Centrais de Aten-
dimento, pelos valores de R$ 610 (uma semana), R$ 1.159 
(duas semanas) e R$ 1.708 (três semanas). E caso haja 
vagas, também serão aceitas inscrições de convidados de 
sócios, a R$ 793 (uma semana), R$ 1.506,70 (duas sema-
nas) e R$ 2.220,40 (três semanas). 

Franceses no Minas
O minastenista Yuri Dolabella (de azul, na foto), vice-presiden-
te da Federação Mineira de Peteca, foi o anfitrião dos pete-
queiros Pierre Tanghe, Gaultier Laperche, Alexis Reboisson 
e Matthis Pertuc, que defencem o Peteca Clube de Sannois, 
cidade localizada na grande Paris, na França. Os quatro par-
ticiparam do Campeonato Nacional de Peteca, em Curitiba, e 
vieram a Belo Horizonte, em novembro, visitar Yuri e conhecer 
o Minas. “Conhecer o país de origem da peteca ao lado de 
pessoas tão boas e em um clube com uma estrutura gigante 
e incrível como o Minas é um grande privilégio. Agradecemos 
muito a receptividade de todos e a oportunidade de vir ao 
Brasil trocar experiências e jogar com os colegas brasileiros”, 
disse Matthis Pertuc. 

Obrigado, Cris 
A Diretoria do Minas prestou uma homenagem especial à co-
ordenadora do Curso Básico de Esportes, Cristiane Simões, 
que se aposentou em dezembro, depois de 31 anos de traba-
lho no Clube. O presidente Ricardo Vieira Santiago, os ex-pre-
sidentes Sergio Bruno Zech Coelho (atualmente, presidente do 
Conselho Deliberativo) e Kouros Monadjemi (conselheiro), o 
diretor de Educação Frederico Mascarenhas e outros diretores 
receberam a “Cris”, como a ex-colaboradora é conhecida, para 
agradecê-la pela dedicação, destacando a importância de sua 
atuação na criação e no desenvolvimento do Curso Básico 
de Esportes e pela liderança na reestruturação do curso, em 
2018. O novo coordenador do Curso Básico de Esportes do 
Minas é Daniel Freitas Maciel.
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Cabeças de Prata na passarela
A Le Lis Blanc Lourdes, em parceria com a Rommanel, apresen-
tou sua coleção primavera/verão 2019, em novembro, no Res-
taurante Sausalito, no Minas II, no tradicional Desfile de Moda 
do Cabeça de Prata. Com muita desenvoltura e elegância, as 16 
modelos acima de 60 anos encantaram o público, desfilando 
looks casuais e esportivos, esporte fino e festa. Houve sorteio 
de brindes do Instituto Vizibelli, patrocinador do Programa, da 
Le Lis Blanc, da Rommanel e do Minas. O elogiado bufê foi as-
sinado pelo Sausalito.

Promoção no Restaurante Monet 
As obras no Restaurante Monet do Minas II estão a todo vapor. 
O objetivo é fazer do espaço um lugar ainda mais aconchegan-
te e funcional, garantindo comodidade e a melhor prestação 
de serviço aos associados. Enquanto a obra não fica pronta, o 
Restaurante oferece uma superpromoção aos minastenistas: 
bufê self-service por apenas R$ 39,90 (o quilo), de segunda a 
sexta-feira (exceto feriados), até o fim das obras. O Restauran-
te Monet tem cardápio variado, incluindo 35 tipos de saladas, 
pratos quentes e mais de 22 variedades de guarnições. As so-
bremesas também são deliciosas. Aproveite!
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Alunas e alunos, juntos, no palco, e aplaudidos de pé pelo público presente 

Stefani Fontana, Ana Carolina Cardoso, Maria 
Fernanda Waller, Valentina Mascarenhas, Ana 
Beatriz de Oliveira, Luiza Takuka (em pé)  
e Ana Beatriz Poletto 

Julia Espana, Ana Carolina Martins, Rafaela 
Macedo, Maria Ratton, Manuela Lobato,  
Daniela Avellar e Marina Lemos 

Maria Eduarda Noviello, Manuela A. Marchetti, 
Fernanda Pampolini e Marcela F. de Figueiredo

Ana Zasnicoff, Marina Lithg, Laura Mattos, 
Bruna Marreco

Bia Tavares, Julia Nagem, Stella Costa  
e Luísa Rajão

Ana Zasnicoff, Mariana Rodrigues,  
Laura Mattos, Bruna Marreco

As maluquinhas: Beatriz Drumond, Lara 
Cavalcante, Giovana Giorgini, Giulia Burato (em 
pé) e Isabela Zuquim e Anna Beatriz Cabral

Integrantes da creche Universo Infantil, 
convidados pelo Minas Tênis Solidário, o 
presidente do Minas Ricardo Vieira Santiago, o 
diretor social Lito Mascarenhas, e a gestora do 
Programa Denise Lobão

Palavras em movimento
Cerca de 280 alunos do Curso de Dança no Minas encantaram pais e familiares com o mundo das palavras e das 
bibliotecas no espetáculo “Palavras em movimento”, tema do Festival de Dança do Minas, realizado entre os dias 28 e 30 
de novembro e 1º e 2 de dezembro, no Teatro do CCMTC. Toda a magia, a liberdade, a alegria dos contos infantis e as belas 
histórias foram retratadas em movimentos de ballet clássico, danças urbanas, contemporâneo e sapateado americano. 
Foram mais de 25 figurinos diferentes e um cenário especial, com projeções do artista Conrado Almada.  

Beatriz Dourado, Stella Degani, 
Teresa Medeiro, Lívia Siqueira
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A atleta Alice, a instrutora Lili, os padrinhos 
e os formandos Luana Salomão Soares e 
Leonardo Campolina Silva

CENAS

A instrutora Thaís e os formandos Mateus D. R. Diniz, Lucas de R. 
Andrade, João Vitor H. Freitas, João Pedro Rocha Sol, Beatriz R. S. da 
Motta, Enzo Justo Penna, Mariana P. Campos, Mariana P. Heller (oradora 
do Minas I), Valentina C. Resende, Gabriel T. A. Moura, Gustavo C. 
Carazza e Renato Augusto V. S. Brodt

Parabéns para Lara Duarte Vitória, Pedro 
Penido de Morais (orador do Minas II) e Bianca 
V. de Paula Monteiro

As formandas Camila A. Morelli, Nara P. Monadjemi 
Freitas e Sofia Henriques Lacerda, com a instrutora 
Caroline Bibbó, a atleta Alice Hellen e os padrinhos 

Os alunos Lucas S. A. Godinho, Maria Laura H. M. de Sousa, 
Carolina P. Barros, João Victor C. Figueiredo, com a instrutora 
Carol, a homenageada Cristiane Simões e os padrinhos 

Primeira conquista
Muita emoção, alegria contagiante e  homenagem à coordenadora do Curso Básico de Esportes Cristiane Simões marcaram a 
Formatura do Curso Básico/2º semestre de 2018, realizada em dezembro, no Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube. Os 
padrinhos dos formandos foram a especialista educacional Vanessa Guilherme e o coordenador de Convênios Daniel Maciel, 
ambos da  Gerência de Educação, e a atleta da equipe de ginástica de trampolim do Minas, Alice Hellen Gomes, campeã 
brasileira e uma das melhores ginasta do mundo. Prestigiaram a cerimônia o presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, 
o conselheiro e ex-presidente do Clube Kouros Monadjemi, o diretor de Educação Frederico Mascarenhas e o diretor de Vôlei 
masculino Elói Lacerda de Oliveira Neto. 

Os formandos Henrique T. Salomon, Henrique B. de Oliveira Ribeiro, 
Otávio T. Bicalho, Júlia T. Paes Diniz, Lucas T. Paes Diniz, João Q. 
Orsi Corrêa, Rafael P. Pardini Viegas e Bianca C. Rodrigues 

O instrutor Pedro e seus alunos Marina 
Leite Pagani e Ana Dayrell Rabelo
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Ronaldo Henriques, Rosângela Piuzana, Maria 
Tereza Vidal e Domingos Sávio

Lídia Medeiros e o marido Márcio Rennó

Helena Ávila, Mirian Maselli, Rosa Ferreira, 
Roberta Varela (em pé), Maria do Carmo 
Gonçalvez, Marise Fontenelle e Irene Machado 
Simões (sentadas)

Miriangeli Rovena Borges e Telma Santos  Andrey Estevam Civitarese e a esposa Renata 
Carceroni 

Roberta Fernandes, Isadora, Izabela e Alexia 
Filizzola

Balada do ano
A Festa de Confraternização da Academia do Minas movimentou o Salão da Sede Social da Unidade I, em dezembro, com a 
grande “Festa das 1001 Noites”, que teve decoração inspirada nos contos mágicos do Oriente Médio e do sul da Ásia. A alegria e 
a descontração dos minastenistas, convidados e instrutores deram o tom da balada, que teve pista de dança animada pelo DJ 
Julio Guedes, do programa Top Flash, da CDL 102,9. Quem participou do evento também apreciou as delícias do bufê open food, 
e se refrescou no open bar, que teve espumante, drinks, cerveja, refrigerante e água. 

Maria José Botellho, Sandoval de Castro, 
Cristiana Joly e Didier Joly 

Norma Passini, Marina Miranda, Regina Valle, 
Vânia Figueiredo (abaixo), Lisbete Coutinho, 
Mary Garcia e Lia Maia. 
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Na pista de dança, Lais Feu e Gentil Vasconcellos
Os amigos Delvo Araújo, Roberto Costa, André 
Boulamger, Delso Morais Silva e Antônio Durço

Um superevento! Festa de Natal do Cabeça de Prata contou com a presença 
de 550 minastenistas

Arminda Alves Soares, Vanessa Lotti e Elizabeth D’Ávila estavam animadas

Os casais Israel Achermam & Mariza Fraga, 
Apparecida Barbosa de Assis & Wandir de Assis

Um brinde ao Natal! Wiver Célio Dias e Maria 
Alice de Melo Dias, com as taças que ganharam 
do Instituto Vizibelli

Amigas reunidas: Anna Laura Velloso Ferreira, 
Maria do Rosário Sad, Belinha Antunes Costa e 
Shirley Santos 

Comemoração dupla! Vera Ceolin, Paulo 
Andrade, o aniversariante Walmir Muniz e 
Rosa Muniz

Natal especial
A Festa de Natal do Cabeça de Prata reuniu 550 associados maiores de 60 anos, em uma tarde animada, em dezembro último, no 
Salão de Festas da Unidade II. A tradicional comemoração repetiu o sucesso das edições anteriores, com participação do grupo 
de sócios que apresentou a coreografia inspirada no filme “Mudança de Hábito”, em novembro, no evento “Nas Telas do Cinema”, 
além de música ao vivo com Henrique Jotta & Liana e banda. O elogiado bufê, assinado pelo Sausalito, incluiu coquetel petit 
gourmet, espumante, vinho tinto, cerveja, refrigerante e água. E o Instituto Vizibelli, patrocinador do Programa, distribuiu taças 
na entrada da festa. Foi demais! 

CENAS
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Vedete ilustrativa de revistas mineiras como “Alterosa”, 
“Cultura Letras, Artes e Esportes”, “Minas Esportiva”, 
“Revista Belo Horizonte”, a imagem do Minas invadiu 
a imprensa nacional, nos anos 1950, com fotos em 
periódicos prestigiosos, como o importante “Sport 
Ilustrado”. Daí para ser capa de revista americana não 
demorou muito. A foto abaixo, feita pelo fotógrafo J. 
D. Barnell, foi a capa da edição de março de 1957 da 
famosa Seleções do Reader’s Digest”, uma das publi-
cações mais lidas no mundo, naquela época. No índice, 
pode-se ler a tiragem da edição: 505 mil exemplares!

Aproveite as férias de janeiro e conheça mais fatos 
relevantes e curiosidades sobre a trajetória do Minas, 
na exposição permanente “Minas Tênis Clube: várias 
histórias”, no Centro de Memória do Centro Cultural 

Desde os anos 1940, imagens do Minas ilustram até revistas americanas
Minas na capa 

A Praça de Esportes do Minas I, com destaque para 
o imponente Prédio do Relógio, a Piscina Olímpica 
com seu famoso trampolim e grande número de 
frequentadores, na capa da edição de março de 
1957 da prestigiosa revista americana Seleções do 
Reader’s Digest”: 505 mil exemplares.
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Minas Tênis Clube, que é aberto ao público e funciona 
de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feria-
dos, das 11h às 19h.

Certificado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), o 
Centro de Memória do CCMTC promove visitas mediadas 
para grupos de até 40 pessoas, que podem ser agendadas 
pelo e-mail centrodememoria@minastc.com.br ou pelo 
telefone (31) 3516-1025 / 3516-1028.






