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ACADEMIA É REABERTA
Depois de cinco meses, atividades presenciais são retomadas 
com obrigatoriedade de agendamento de aulas e outras 
normas de proteção da saúde dos sócios . Páginas 10 a 15.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros (as) Associados (as)

Desde o dia 20 de março, quando as atividades do Minas foram interrompidas se-

guindo os decretos municipais de Belo Horizonte e Nova Lima para conter a proli-

feração do novo coronavírus, estamos adotando medidas para manter o padrão de 

excelência da infraestrutura e da prestação de serviços, com foco na saúde e na 

segurança de todos. Acompanhamos, diariamente, os procedimentos e protocolos 

para a reabertura do Clube e, com base nas medidas preconizadas pelas autoridades 

públicas de saúde e pela Organização Mundial da Saúde, elaboramos o Protocolo de 

Biossegurança do Minas Tênis Clube.

O protocolo estabelece as medidas de prevenção à propagação da covid-19 que de-

vem ser seguidas por sócios, atletas, colaboradores, fornecedores e outros públicos 

que circulam nas dependências do Clube. Neste mês, todos os espaços das três 

Unidades do Minas e do Náutico estão em fase final de readequação aos novos pro-

cedimentos e hábitos que passarão a vigorar depois da reabertura. Nas Academias dos Minas I, II e Náutico, um cuidadoso Plano de 

Flexibilização das Atividades norteará o retorno dos alunos e colaboradores, facilitando a adaptação de todos, com tranquilidade, à 

nova realidade e prevenindo a disseminação do novo coronavírus.

Também investimos na aquisição de insumos e materiais de limpeza, como álcool 70%, toalhas de papel, tapetes sanitizantes e pro-

dutos de higienização de ambientes e equipamentos de proteção individuais e coletiva, como máscaras, escudos faciais e placas de 

acrílico para os balcões de atendimento das portarias e das Centrais de Atendimento, e os colaboradores estão sendo treinados com 

regularidade sobre a importância da prática das novas medidas de proteção da saúde. 

Enquanto o Clube não está autorizado para reabrir as portas, foram criadas alternativas para entreter os associados e levar um pouco 

do Minas para suas casas. Com o apoio dos nossos parceiros e patrocinadores, aos quais agradeço, mais uma vez, realizamos a “Live 

no Heliponto” em 8 de agosto, homenageando os pais, com apresentação da orquestra de baile da PMMG, a AMOS, diretamente do 

heliponto da Unidade I. Também em agosto, no dia 21, produzimos a live “4 Irmãos”, com Telo e Lô Borges e Cláudio e Flávio Venturini, 

no palco do Teatro do CCMTC, em comemoração aos 48 anos do Clube da Esquina. Assim, com criatividade e inovação, estamos 

conseguindo transformar esse momento de incertezas em oportunidade, além de promover momentos de alegria aos associados 

por meio do lazer e da cultura. As duas lives estão disponíveis no canal do Minas no YouTube e, no total, contam com mais de 50 mil 

reproduções. 

Com firmeza e determinação, seguimos atravessando este ano atípico. Esperamos que o retorno seja breve e estamos preparados para 

receber os minastenistas com muita segurança e tranquilidade.

“Eu sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor” - Madre Teresa de Calcutá.

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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INSTITUCIONAL

O mundo mudou. Agora, os cuidados com a higiene e a pro-
teção de todos são as prioridades. Higienizar as mãos com 
água e sabão ou álcool 70%, antes e depois de tocar superfí-
cies e equipamentos públicos, como carrinhos de supermer-
cado, botões de elevadores, maquininhas de cartão, entre 
outros, se tornou regra fundamental de prevenção contra o 
novo coronavírus. Até março deste ano, antes da pandemia 
de covid-19 chegar ao País, muitos sócios acessavam as três 
Unidades do Minas e o Náutico encostando sua digital nas 
catracas das portarias ou passando as carteirinhas físicas. 
Porém, agora, as autoridades sanitárias recomendam o com-
partilhamento mínimo de qualquer equipamento com outras 
pessoas. É nesse sentido que a tecnologia é nossa grande 
aliada, ao trazer soluções que evitem esse contato, como é o 
caso do aplicativo do Minas.

Uma das principais funcionalidades e facilidades ofereci-
das pelo app do Clube é a carteirinha digital. O funciona-
mento dela é simples: na tela principal do aplicativo, basta 
clicar na carteira digital, que mostrará um QR Code na tela. 
Para acesso ao Clube, basta aproximar o celular ao leitor 
infravermelho da catraca, que lerá o código e fará a libera-
ção da entrada.

O código de acesso da carteirinha digital é atualizado no app a 
cada 30 segundos. Portanto, não é possível fazer um print da 
tela para leitura do QR Code. É preciso acessar a carteira digi-
tal do aplicativo no momento da entrada. Sendo assim, cada 
sócio, titular ou dependente, deve ter o aplicativo instalado no 
seu smartphone. Disponível em iOS e Android, o app pode ser 
baixado na AppStore e na PlayStore, com acesso exclusivo 
para sócios do MTC e do Náutico, sendo necessário informar 
o CPF ou o NPF (número da carteira social). Por isso, é ne-
cessário que todos os minastenistas mantenham seus dados 
cadastrais atualizados nas Centrais de Atendimento.

Bom exemplo
Antes do início da quarentena, alguns associados já eram 
adeptos ao uso da carteirinha digital. É o caso de Carlos 
Alberto Ferreira, que destacou a rapidez da entrada com o 
uso do app. “Eu só acesso o Clube com a minha carteira 
digital do aplicativo. É uma funcionalidade muito boa e facili-
tou muito a minha vida. Agora, a entrada ao Clube fi cou bem 
mais rápida”. Faça como Carlos, baixe o app do Minas e, 
após a reabertura das Unidades, use sua carteirinha digital!

Acesse as postarias do Clube com a carteirinha digital, no aplicativo o Minas
Para sua proteção

Mesmo antes da pandemia, o minastenista Carlos Alberto 
Ferreira já usava carteirinha digital para acessar o Clube
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INSTITUCIONAL

O presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, e o vice-presi-
dente Carlos Henrique Martins Teixeira receberam, em agos-
to, a visita de cortesia do coronel Gilmar Luciano dos Santos, 
diretor de Comunicação da Polícia Militar de Minas Gerais, 
que estava acompanhado do tenente-coronel Cléber, sub-
comandante do Centro de Atividades Musicais da PMMG, 
e da tenente Geanina, coordenadora de Programação Cul-
tural. Também participaram da reunião os executivos do 
Minas Geraldo Pedrosa, superintendente-geral; Wanderleia 
Magalhães, gerente de Cultura, e Arnaldo Conde, assessor 
de Segurança.

O objetivo do encontro foi estreitar, ainda mais, os laços de 
amizade entre as duas instituições, que são parceiras de 
longa data, e reafirmar a intenção de realização de novos 
eventos conjuntos. Em 7 de agosto, a bem-sucedida “Live no 
heliponto”, em homenagem aos pais, em 7 de agosto, teve 
como atração a banda de baile da PMMG, Academia Orques-
tra Musical Show/AMOS. Os oficiais também aproveitaram a 
oportunidade para conhecer o Centro de Memória do Minas, 
visando o intercâmbio de informações.

Oficiais da PMMG visitam o Minas para fortalecer relacionamento 
Parceiros do bem

Coronel Gilmar Luciano dos Santos, presidente Ricardo Santiago e vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira

Durante a vista ao Centro de Memória, os oficiais da PMMG 
foram acompanhados pela gerente de Cultura do Minas,  
Wanderleia Magalhães, pelo assessor de Segurança Arnaldo 
Conde e pelo historiador do Centro de Memória Rafael Leite
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INSTITUCIONAL

Para entrar no Clube, sócios devem concordar com o Termo de Responsabilidade
Sócio consciente

Qual é a finalidade do documento? 
No Termo de Responsabilidade, o minastenista declara estar 
ciente das orientações gerais de saúde pública preconizadas 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e governos Federal, 
Estadual e Municipal, para evitar a disseminação do novo co-
ronavírus, bem como pelas diretrizes estabelecidas pelo Minas 
para a retomada gradual das atividades, de acordo com as es-
pecificidades de cada área de atuação do Clube. 

Assim, todos ficam cientes das normas e contribuem para a 
prevenção da propagação do novo coronavírus no Clube.

Como ter acesso ao documento?
O Termo de Responsabilidade está disponível, atual-
mente, na Área do Associado, no site do Minas (mi-
nastenisclube.com.br), e nas portarias do Clube.  
Em breve, estará também disponível no aplicativo do Minas, 
disponível em iOs e Android. Para acessar o documento na 
Área do Associado, veja, a seguir, o passo a passo.

O Minas está se preparando para reabrir as portas das três Uni-
dades e do Náutico, assim que os decretos municipais de sus-
pensão das atividades forem revogados pelas Prefeituras de 
Belo Horizonte e Nova Lima. E mesmo com as portas abertas, 
a retomada deverá ser gradual e seguindo as medidas do Pro-
tocolo de Biossegurança, elaborado pela equipe de medicina 
do Minas, com base nas orientações preconizadas pelo poder 
público e pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

E, antes de voltar a frequentar o Minas, é indispensável que os 
sócios leiam e concordem com o Termo de Responsabilidade, 
disponível na Área do Associado do site minastenisclube.com.br 
e nas portarias do Clube. O documento, que tem apenas uma 
página, traz as novas regras de acesso ao Clube, estabeleci-
das para evitar os riscos de contágio pelo novo coronavírus. 
E basta acessar e assinalar a concordância com o Termo de 
Reponsabilidade uma única vez para ter a entrada liberada, em 
todas as Unidades e no Náutico (sócios e adesistas).

Quem deve concordar com o Termo de Respon-
sabilidade?
Todos os associados, titulares e dependentes. É possível que 
o titular se responsabilize por todos os dependentes da cota. 



INSTITUCIONAL
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Acesse: sócio.minastc.com.br 

Preencha os dados de login, que 
são o NPF (número da carteirinha) 
e o CPF do associado.

Ao entrar, automaticamente, abri-
rá o link do termo (vide imagem), 
para que o associado leia e assi-
nale, no fi m da página, a leitura e 
a concordância com as diretrizes. 

Nesse momento, o titular poderá 
assinalar por ele e pelos depen-
dentes. É possível, também, que 
o próprio dependente registre sua 
concordância com as regras do 
Termo de Responsabilidade.

Pronto! O sistema liberará o seu 
acesso ao Clube, de acordo com 
as normas de ocupação e o núme-
ro de pessoas.

E atenção! Não será possível en-
trar no Clube sem assinalar, no 
site, a concordância com o Termo 
de Responsabilidade.

A responsabilidade com a proteção 
da saúde da família minastenista 
é de todos!

1

Termo de Responsabilidade

Por meio do presente Termo de Responsabilidade, declaro por mim, pelos 
meus dependentes e acompanhantes incluídos na cota ter ciência das 
orientações gerais de saúde pública, emitidas pela Organização Mundial de 
Saúde e, no Brasil, pelos Governos Federal, Estadual e Municipal, para a 
mitigação da transmissão do novo Coronavírus e, em especial, das diretrizes 
emitidas pelo Clube para a retomada do funcionamento gradual das suas
instalações e atividades.  

Para evitar a disseminação da Covid-19 comprometemo-nos a observar e 
respeitar as orientações gerais e as diretrizes do Clube, sobretudo no que tange 
aos seguintes aspectos:
✓ Resguardar o distanciamento entre pessoas superior a um metro;
✓ Promover a assepsia (água e sabão ou álcool) sempre que tocar 

superfícies, objetos e utensílios de qualquer natureza, sabidamente não 
desinfetados;

✓ Assegurar o uso de máscara facial, enquanto estiver nas dependências 
do Clube, com exceção dos locais sinalizados em que o uso for 
dispensado pela natureza da atividade (áreas de alimentação e
hidratação, dentro das piscinas etc.).

Eu, meus dependentes e acompanhantes incluídos na cota pretendemos
acessar e frequentar as instalações e atividades do Clube e, para tanto,
declaramos, sob nossa responsabilidade: 
✓ Saber que são considerados grupos de risco para complicações e óbitos 

para a Covid-19 os idosos, cardiopatas, hipertensos, imunossuprimidos, 
diabéticos, oncológicos e doentes renais; 

✓ Ter sido informado que a frequência ao Clube de pessoas dos grupos de 
risco não é recomendada, neste momento, por representar risco 
aumentado à saúde; 

✓ Caso pertença a um desses grupos de risco, assumo, de forma individual 
e exclusiva, a responsabilidade por acessar o Clube; 

✓ Ter consciência de que é possível adquirir o vírus por contato social, 
inclusive nas atividades no Clube; 

✓ Caso apresente sintomas da Covid-19 - tosse, febre, dores no corpo, 
cansaço atípico e perda de olfato - não haverá acesso ao Clube; 

✓ Caso venha a testar positivo para Covid19, ainda que assintomático(a), 
manterei isolamento social pelo período recomendado de 14 dias. 

O cumprimento das diretrizes do Clube para evitar a disseminação da 
Covid-19 constitui obrigação de todos os associados. O desrespeito às normas 
será considerado falta disciplinar punível nos termos do Estatuto Social, inclusive 
com a possibilidade de pena de suspensão preventiva, impedindo o acesso e a
frequência, por prazo determinado, às instalações do Clube. 

Passo a passo para ter acesso ao Termo de Responsabilidade

Clique aqui

https://socio.minastc.com.br/login.php
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EDUCAÇÃO

Aulas presenciais devem ser agendadas e alunos do grupo de risco têm condições especiais
Musculação é liberada

A Academia do Minas, nas Unidades I e II, retomou as ativida-
des do curso de musculação, em 1º de setembro, conforme 
autorização da Prefeitura de Belo Horizonte. As aulas presen-
ciais devem ser agendadas pelo aplicativo da Academia, e o 
cadastro do aluno no app pode levar até 24 horas para ser ati-
vado. Para os alunos maiores de 60 anos ou com menos de 60 
que tenham alguma comorbidade são oferecidas condições 
especiais no retorno às atividades. 

Os sócios devem lembrar que, para passar pelas portarias dos 
Minas I e II, ao se dirigir à Academia, é necessário aceitar as 
condições do Termo de Responsabilidade, documento disponí-
vel na Área do Associado do site minastenisclube.com.br (veja 
o passo a passo nas páginas 8 e 9). No Minas I, a entrada para 
acesso à Academia será apenas pelo hall do Centro de Facili-
dades, na rua da Bahia; no Minas II, somente pela Portaria da 
Sede, na av. Bandeirantes. 

Para evitar o aumento da circulação de pessoas no Clube, não 
será permitida a entrada de acompanhantes. Os sócios que 
precisam de apoio devem informar à Central de Atendimento, 
para que, no horário da aula, um colaborador do Minas o acom-
panhe da Portaria até a Academia. No término da aula, o(a) só-
cio(a) será acompanhado, novamente, até a mesma portaria.

Confira, a seguir, como agendar suas aulas de musculação, as 
condições especiais para alunos dos grupos de risco e como 
será a cobrança das mensalidades. 

1. Baixe o novo app da Academia do Minas pelo QR Code que 
aparece no final desta página, ou diretamente na Play Store 
(Android) e na Apple Store (iOs). O app é grátis. 

2. Crie sua conta mywellness, informe seu e-mail (o mesmo 
cadastrado no Minas) e complete todos os dados.  

3. Cada aluno deverá ter seu e-mail individual (mesmo que 
seja dependente), que deve ser o mesmo cadastrado na 
Central de Atendimento. Caso não se lembre do e-mail, entre 
na Área do Associado do site minastenisclube.com.br para 
recuperá-lo. 

4. O cadastro no aplicativo da Academia pode levar até 24 
horas para ser ativado.

5. Entre no app da Academia, acesse a grade de horários 
disponíveis na Unidade de sua preferência.

6. Escolha sua aula e clique em “reservar”. 

7. Caso não possa comparecer, clique em “excluir reserva”.

Como agendar as aulas

• Os horários para agendamento de aulas de musculação da 
Academia são disponibilizados aos alunos com sete dias 
de antecedência. 

• O aluno pode agendar aulas presenciais, no máximo, em 
três dias da semana. 

• Em caso de lotação, o aluno pode se inscrever em fila de 
espera e aguardar alguma desistência. 

• O cancelamento do agendamento pode ser feito até duas 
horas antes do início da atividade. 

• Em caso de três faltas sem aviso prévio ou três cancela-
mentos, o aluno fica impedido de fazer agendamentos por 
sete dias. 

• O funcionamento do Salão de Musculação da Academia 
será de segunda a sexta-feira, das  6h às 22h; sábados e 
feriados, das 7h às 17h; e domingos, das 8h às 15h.

Sobre os agendamentos

• A cobrança das mensalidades do curso de musculação 
será retomada em 1º/9, com vencimento do boleto em 
15/9.

• Os demais cursos da Academia, de Formação Esportiva e 
Artísticos ainda não têm data de reinício e, portanto, conti-
nuam sem cobrança. 

• Em setembro, no cálculo do desconto-família da mensali-
dade da Academia, serão considerados os cursos que não 
foram reiniciados. 

• O aluno que não se sentir em condições de retornar às au-
las deve fazer o cancelamento pelo app da Academia ou na 
Área do Associado do site minastenisclube.com.br ou nas 
Centrais de Atendimento (centraldeatendimento1@minas-
tc.com.br ou centraldeatendimento2@minastc.com.br) ou 
na Recepção da Academia. 

Pagamento das 
mensalidades 
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• O aluno com menos de 60 anos de idade, que tenha alguma 
comorbidade e não se sente em condições de retornar à 
Academia, pode solicitar “licença” com isenção da mensa-
lidade de setembro, mediante apresentação do atestado 
médico, comprovando a existência da doença. 

• Ao se inscrever na fi la de licenciados, o sócio fi cará com 
o curso inativo, sendo sua vaga liberada para matrícula de 
outro sócio. 

• O status da inscrição do sócio na fi la de licenciados será 
“hibernado”, a partir da data de solicitação, com validade 
até 30/6/2021. 

• O sócio “licenciado” deverá pedir o reembolso da mensa-
lidade até o dia 11/9/2020, na Área do Associado do site 
minastenisclube.com.br ou nas Centrais de Atendimento 
(centraldeatendimento1@minastc.com.br ou central-
deatendimento2@minastc.com.br) ou na Recepção da 
Academia. 

• Reembolsos solicitados depois de 11/9/2020 terão valores 
proporcionais, considerando a data de solicitação. 

• Após o término do período da “licença” (30/6/2021), a co-
brança será retomada normalmente. 

• O sócio que solicitar “licença” terá seu acesso bloqueado 
à Academia, e seu curso será desconsiderado para o des-
conto-família.

• Quem tem 60 anos ou mais e alguma comorbidade, caso 
não queira voltar às aulas, pode solicitar a “licença” com 
isenção de mensalidade, no mês de setembro, sem a ne-
cessidade de comprovante médico. 

• Terminado o mês de setembro, se o aluno ainda não estiver 
em condições de retomar o curso, o Clube concederá outro 
benefício que é a inscrição na fi la de espera prioritária, de-
nominada “fi la de licenciados Covid” (leia a seguir). 

Condições especiais 
para Grupos de Risco 

• Ao se inscrever na fi la de licenciados, o sócio fi cará com o 
curso inativo, sendo sua vaga liberada para matrícula de ou-
tro sócio. 

• O status da inscrição do sócio na fi la de licenciados será 
“hibernado”.  A licença estará em vigor até 30/6/2021.

• O sócio poderá pedir a ativação de sua posição na fi la de 
licenciados a qualquer momento, na Área do Associado 
do site minastenisclube.com.br ou nas Centrais de Aten-
dimento (centraldeatendimento1@minastc.com.br ou 
centraldeatendimento2@minastc.com.br) ou na Recepção 
da Academia. 

• No vencimento do prazo da “licença” (30/6/2021), caso 
sua posição na fi la de licenciados ainda esteja com o sta-
tus “hibernado”, sua inscrição na fi la será automaticamente 
cancelada. Caso o sócio ainda tenha interesse no curso em 
questão, deverá se inscrever na fi la de espera convencional.  

• A ordem da fi la de licenciados ativos terá como referência 
a data em que o sócio pediu a ativação do seu status. Com 
o status “ativo”, o sócio será chamado com prioridade, em 
relação à fi la de espera convencional, quando houver vaga 
na turma pretendida. 

• A chamada para a vaga será feita por SMS e e-mail. Por isso, 
é importante manter seus dados atualizados na Central de 
Atendimento

• Após o recebimento do comunicado, o sócio terá até dez 
dias para fazer sua matrícula, no site, no app ou, presencial-
mente, na Central de Atendimento, com isenção da taxa de 
matrícula.

Regras da “fila de
licenciados Covid” 
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As atividades na Academia do Minas Náutico foram retoma-
das em 1º de setembro, conforme decreto da Prefeitura de 
Nova Lima, cumprindo todas as medidas de prevenção à pro-
pagação do novo coronavírus. Uma dessas regras é manter o 
distanciamento social. E, para controlar o número de pessoas 
nas salas, simultaneamente, as aulas presenciais deverão ser 
agendadas pelo novo aplicativo da Academia.  

Vale lembrar que, de acordo com o decreto municipal, o aces-
so à Academia do Minas Náutico ainda não está liberado para 
maiores de 60 anos.

Confira, a seguir, como agendar suas aulas e as normas de 
cobrança das mensalidades.

Musculação e Atividades Coletivas são retomadas; aulas devem ser agendadas pelo app
Academia do Náutico

1. Baixe o novo app da Academia do Minas pelo QR Code que 
aparece no final desta página, ou diretamente na Play Store 
(Android) e na Apple Store (iOs). O app é grátis.

2. Crie sua conta mywellness, informe seu e-mail (o mesmo 
cadastrado no Minas) e complete todos os dados. Caso não 
se lembre do e-mail cadastrado, o sócio deverá entrar na 
Área do Associado no site minastenisclube.com.br.

3. Cada aluno deverá ter seu e-mail individual (mesmo que seja 
dependente).

4. O cadastro no aplicativo da Academia pode levar até 24 
horas para ser ativado.

5. Entre no app da Academia, acesse a grade de horários 
disponíveis de cada modalidade, no Minas Náutico.

6. Escolha sua aula e clique em “reservar”.

7. Caso não possa comparecer, clique em “excluir reserva”.

Como agendar as aulas

• Os horários para agendamento de aulas nos cursos da Aca-
demia são disponibilizados aos alunos com sete dias de 
antecedência.

• O aluno pode agendar até duas modalidades de aulas por 
dia. Por exemplo: numa terça-feira, você pode agendar uma 
aula de musculação e outra de ioga.

• O aluno pode agendar aulas presenciais, no máximo, em três 
dias da semana (de segunda-feira a domingo).

• Em caso de lotação, o aluno pode se inscrever em fila de 
espera e aguardar uma desistência.

• O cancelamento do agendamento pode ser feito até duas 
horas antes do início da atividade.

• Em caso de três faltas sem aviso prévio ou três cancelamen-
tos, o aluno fica impedido de fazer agendamentos por sete 
dias.

Funcionamento da Academia

• Musculação e Salão Multifuncional: segunda a sexta-feira, 
das 7h às 14h e das 15h30 às 21h30;  sábados, domingos 
e feriados, das 9h às 13h.

• Atividades Coletivas: segunda a quinta-feira, das 7h às 
12h e das 16h às 20h; sexta-feira, das 7h às 11h; sábados, 
das 9h às 12h.

Sobre os agendamentos

• A cobrança das mensalidades será retomada, a partir de 
1º/9, para os cursos reiniciados - musculação e ativida-
des coletivas.

• Os demais cursos ainda não têm data de reinício e, por-
tanto, continuam sem cobrança.

• Em setembro, no cálculo do desconto-família da mensa-
lidade da Academia, serão considerados os cursos que 
não foram reiniciados.

• A partir de 1º/9, o aluno que não se sentir em condi-
ções de retornar às aulas deve fazer o cancelamento 
pelo app da Academia ou na Área do Associado do site 
minastenisclube.com.br ou na Central de Atendimento 
(centraldeatendimentonautico@minastc.com.br)

Pagamento das 
mensalidades 

• O aluno com menos de 60 anos de idade, que tenha alguma 
comorbidade e não se sente em condições de retornar à Aca-
demia, pode solicitar “licença” com isenção da mensalidade 
de setembro, mediante apresentação do atestado médico, 
comprovando a existência da doença.

Condições especiais 
para Grupos de Risco 
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• O sócio “licenciado” deverá pedir o reembolso da mensa-
lidade até o dia 11/9/2020, na Área do Associado do site
minastenisclube.com.br ou na Central de Atendimento (cen-
traldeatendimentonautico@minastc.com.br)

• Reembolsos solicitados depois de 11/9/2020 terão valores 
proporcionais, considerando a data de solicitação.

• Após o término do período da “licença”, a cobrança será reto-
mada normalmente.

• O sócio que solicitar “licença” terá seu acesso bloqueado à 
Academia, e seu curso será desconsiderado para o descon-
to-família.

• Terminado o mês de setembro, se o aluno ainda não estiver 
em condições de retomar o curso, o Clube concederá outro 
benefício, que é a inscrição na fi la de espera prioritária, deno-
minada “fi la de licenciados Covid”.

• Ao se inscrever na fi la de licenciados, o sócio fi cará com o 
curso inativo, sendo sua vaga liberada para matrícula de ou-
tro sócio.

• O status da inscrição do sócio na fi la de licenciados será  “hi-

bernado”, a partir da data de sua solicitação. A licença tem 
validade até 30/6/2021.  

• O sócio poderá pedir a ativação de sua posição de fi la de 
licenciados a qualquer momento, na Área do Associado do 
site minastenisclube.com.br ou nas Centrais de Atendimen-
to (centraldeatendimentonautico@minastc.com.br).

• Caso sua posição na fi la de licenciados ainda esteja 
com o status “hibernado”, no vencimento da licença (em 
30/6/2021), sua inscrição na fi la será automaticamente 
cancelada. Caso o sócio ainda tenha interesse no curso em 
questão, deverá se inscrever na fi la de espera.

• A ordem da fi la de licenciados ativos terá como referência 
a data em que o sócio pediu a ativação do seu status. Com 
o status “ativo”, o sócio será chamado com prioridade, em 
relação à fi la de espera convencional, quando houver vaga 
na turma pretendida.

• A chamada para a vaga será feita por SMS e e-mail. Por isso, 
é importante manter seus dados atualizados na Central de 
Atendimento.

• Após o recebimento do comunicado, o sócio terá até dez 
dias para fazer sua matrícula, no site, no app ou, presencial-
mente, na Central de Atendimento, com isenção da taxa de 
matrícula.

Regras da “fila de
licenciados Covid” 

Baixe o app da Academia. É grátis.

Play Store (Android) Apple Store (IOS)

Os instrutores das Academias estão treinados para atender os alunos
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Medidas de proteção à saúde são adotadas nas Academias do Minas e do Náutico
Espaços seguros

Medidas de biossegurança
A Academia do Minas (Unidades I e II) e a Academia do Mi-
nas Náutico voltaram a funcionar em 1º de setembro, com 
autorização das Prefeituras de Belo Horizonte e Nova Lima, 
totalmente preparadas para atender os associados e seguin-
do todas as medidas estabelecidas no Protocolo de Biosse-
gurança do Minas. O documento foi elaborado pela equipe de 
medicina do Clube, comandada pelo médico Mauro Becker  
Martins Vieira.

Destaca-se que, na Academia do Minas, em Belo Horizon-
te, somente as aulas de musculação estão liberadas. Já no 
Minas Náutico, além da musculação, estão autorizadas as  
aulas coletivas. 

O decreto da Prefeitura de Nova Lima não liberou a frequência 
de alunos maiores de 60 anos às academias, ao contrário do 
decreto da capital, que libera o acesso desse segmento etário. 

Confira, a seguir, as novas normas de utilização das Acade-
mias e pratique sempre as três regras fundamentais de pre-
venção: usar máscara, higienizar as mãos sempre que tocar 
uma superfície e manter distanciamento mínimo de 2m de 
outra pessoa.

Faça sua parte e contribua para proteger sua saúde e a dos 
demais, prevenindo a disseminação do novo coronavírus nas 
dependências dos Clubes.

• Para entrar em qualquer dependência das Academias, os 
sócios deverão, obrigatoriamente, usar máscaras ou pro-
tetores faciais.

• Acompanhantes de alunos não terão acesso aos Clubes. 
Sócios que necessitam de acompanhante deverão infor-
mar à Central de Atendimento. No horário da aula, um co-
laborador do Clube buscará o(a) sócio(a) na Portaria e o 
levará até a Academia. Ao final da aula, o(a) sócio(a) será 
acompanhado pelo colaborador até a mesma portaria.

• Também deve ser usado o álcool 70%, disponibilizado na 
entrada da Academia.

• Os calçados devem ser limpos no tapete sanitizante, colo-
cado na entrada da Academia.

• Os horários das aulas serão cumpridos sem tempo de to-
lerância. No término do período agendado, o aluno deve se 
retirar da sala, observando as setas, no chão, indicadoras 
dos fluxos de circulação.

• Não será permitida a permanência de alunos nos espaços 
da Academia fora do horário agendado para a aula.

• No final de cada aula, em todas as salas, a equipe de lim-
peza do Clube entrará para fazer a desinfecção das áreas.

• Para garantir o distanciamento, foi reduzida a quantidade 
de equipamentos cardiovasculares disponíveis. Os equipa-
mentos inativos estarão sinalizados.

• A sala de musculação terá áreas delimitadas para a exe-
cução das séries de exercícios por cada aluno, não sendo 
permitido a um aluno utilizar duas áreas delimitadas ao 
mesmo tempo.

• Na Academia do Náutico, haverá marcações no piso, nas 
salas das aulas coletivas, indicando os locais onde cada 
aluno deve ficar para se exercitar.

• Não estão liberados chuveiros para banhos, nem armários 
para guardar objetivos pessoais, nos vestiários.

• Os alunos devem levar materiais de uso individual para as 
aulas presenciais, como toalha, garrafa de água (tapete 
para ioga, no caso de alunos do Náutico). Não serão forne-
cidos copos pelo Clube.

A Academia do Minas está preparada para receber, com segu-
rança, os alunos que agendarem suas aulas presenciais
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A Academia do Minas está preparada para receber, com segurança, os alunos que agendarem suas aulas presenciais
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O período de isolamento social nos ensinou que várias ta-
refas e atividades podem ser realizadas, com perfeição, 
mesmo dentro de nossas casas. Além disso, descobrimos 
que é possível se exercitar de maneira remota, mantendo 
o corpo e a mente saudáveis. Com o objetivo de levar aos 
associados mais praticidade e, principalmente, segurança, 
o Minas inova, mais uma vez, com o Curso de Pilates on-
-line, que é indicado para todos os públicos, de diferentes 
idades e níveis de condicionamento físico. As matrículas 
já estão abertas e podem ser feitas acessando a Área do 
Associado do aplicativo ou do site do Minas. Feita a matrí-
cula, o associado se cadastra na plataforma mywellness 
(conforme e-mail com as orientações, enviado a cada só-
cio) e baixa o aplicativo da Academia do Minas.

O aluno devidamente matriculado deverá agendar a ava-
liação do Pilates, que será feita por chamada de vídeo 
com o instrutor. Na avaliação serão definidos os exercí-
cios personalizados, de acordo com a capacidade física 
e os objetivos (prevenção, reabilitação ou melhoria de de-
sempenho) do aluno. O resultado completo da avaliação 
ficará disponível no App da Academia, para ser acessado 
pelo aluno, posteriormente. O programa de aulas será en-
viado, semanalmente, para o aluno executá-lo em casa, no 
horário de sua conveniência e quantas vezes quiser. 

O Curso Pilates on-line terá duas modalidades: individual e 
em trio, com possibilidade de aulas ao vivo com o instru-
tor, uma vez, duas vezes ou quatro vezes por mês, com du-
ração de 50 minutos cada. Independentemente do plano 
contratado, o aluno receberá um programa de treinamento 
por semana. Da mesma forma do Pilates presencial, o mé-
todo utilizado combina a integração entre corpo, mente 
e espírito e abrange princípios inerentes à modalidade, 
como concentração, centralização, respiração, controle, 
fluidez e precisão. 

Nos vídeos e fotos encaminhados semanalmente, todos 
os movimentos são descritos de forma clara e comple-
ta, com instruções detalhadas, para auxiliar na correta 
execução. Além disso, os alunos poderão marcar aulas 
ao vivo com o instrutor, diretamente pelo aplicativo da 
Academia, recebendo orientações em tempo real e ter 
a possibilidade de esclarecer dúvidas. A marcação da 
aula ao vivo é de acordo com o plano contratado e com a 
disponibilidade de vagas.

“Faço Pilates no Minas desde quando o curso começou, 
há cerca de oito anos, e gosto muito da diversidade das 
aulas. Durante o período da pandemia tenho acompanha-
do, junto à minha esposa, as aulas de Mat Pilates pelo 
canal do Youtube. Mas, é diferente, porque não temos os 
equipamentos e não há um acompanhamento. Quando 
soubemos da possibilidade da aula on-line, nos interessa-
mos e fizemos a matrícula. A proposta do Minas é muito 
interessante, porque os treinos são individualizados, com 
aulas enviadas toda semana, além do acompanhamento 
do instrutor, o que nos ajuda a não perder o ritmo. Con-
sidero um grande desafio fazer exercícios em casa, pois 
temos afazeres, distrações e o curso on-line vai nos man-
ter motivados, já que vamos receber o feedback dos ins-
trutores do Pilates, que são excelentes.” - Bruno Carazza 
dos Santos.

Novo curso oferece exercícios personalizados e aulas virtuais ao vivo
Pilates on-line

Bruno Carazza manteve as atividades físicas em casa durante a 
pandemia e já se matriculou no novo Curso de Pilates on-line

EDUCAÇÃO

Eles aderiram 
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Henrique Satuf e Danielle Starling fizeram a avaliação on-line 
do Pilates e estão prontos para começar o curso on-line

Agendamento das aulas

“Minha esposa (Danielle Starling) e eu fazemos o Pilates no 
Minas II há aproximadamente cinco anos. Estávamos sentindo 
muita falta de fazer as atividades físicas desde que começou 
o período de isolamento social. Então, fizemos algumas au-
las pelo canal do Minas no Youtube. Compramos halteres e 
fitas theraband para fazer as atividades, mas, como não há 
um acompanhamento do professor, temos muito receio de 
sofrer alguma lesão. Quando surgiu a oportunidade de fazer 
a atividade on-line nós nos interessamos muito. Fizemos a 
avaliação com a instrutora e sentimos plena confiança no sis-
tema. Minha esposa e eu nos matriculamos na aula em trio, 
para praticarmos juntos. O Pilates do Minas é sensacional, 
eu não troco por atividade nenhuma e nesses anos todos só 
temos elogios para falar sobre o curso presencial, então, acre-
ditamos que o curso on-line também vai ser um sucesso!” -  
Henrique Satuf Silva

Confira abaixo a grade de aulas ao vivo e agende sua aula, de acordo com a sua disponibilidade.

Aulas ao vivo com instrutor

Dia da semana/horário 7h 8h 9h 10h 11h 16h 17h 18h 19 20h

Segunda-feira Indiv. Trio Indiv. Trio

Terça- feira Trio Trio Indiv. Trio Indiv.

Quarta-feira Trio Indiv. Trio Indiv.

Quinta-feira Trio Indiv. Trio Indiv. Trio

Sexta-feira Indiv. Trio Indiv. Trio Trio

Valores das mensalidades

Curso Planos Mensalidades

Pilates on-line
em Trio

Programa de treino semanal + 1 aula ao vivo por mês R$ 65

Programa de treino semanal + 2 aulas ao vivo por mês R$ 94,35

Programa de treino semanal + 4 aulas ao vivo por mês R$ 156,86

Pilates on-line
Individual

Programa de treino semanal + 1 aula ao vivo por mês R$ 120

Programa de treino semanal + 2 aulas ao vivo por mês R$ 181,87

Programa de treino semanal + 4 aulas ao vivo por mês R$ 321,54
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Para oferecer a melhor prestação de serviço aos associa-
dos, foram estabelecidas algumas regras no Curso de Pi-
lates on-line. Em caso de dúvidas, nesse período em que o 
Clube permanecer fechado, entre em contato pelo e-mail 
academia@minastc.com.br 

• O programa de treinamento será encaminhado ao aluno 
sempre às segundas-feiras, pela manhã.

• O agendamento da aula virtual ao vivo será disponibilizado 
pela Academia do Minas com sete dias de antecedência. 
O aluno poderá fazer o agendamento com antecedência 
mínima de 20 minutos para o início da aula, sujeito a dispo-
nibilidade de vaga. 

•  O aluno poderá ter duas reservas ativas simultaneamente.

• O cancelamento deverá ser feito em até três horas antes do 
início da aula.

• O aluno deverá fazer as suas aulas virtuais dentro do mes-
mo mês, conforme número total contratado, não sendo per-
mitido deixar aulas de um mês para o mês subsequente.

• Caso sejam feitas mais aulas do que o total contratado, as 
excedentes serão consideradas como aulas avulsas. E o va-
lor de cobrança é equivalente à mensalidade de 1x por mês, 
para cada aula avulsa.

• A cobrança do curso será feita integralmente, independen-
temente da data de matrícula.

• As matrículas serão feitas conforme disponibilidade de va-
gas; será disponibilizada lista de espera.
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Foi um sucesso! A live do Minas em comemoração ao Dia dos 
Pais, que foi ao ar em agosto, no canal do YouTube do Clube, 
uniu entretenimento com solidariedade. Em show inusitado di-
retamente do heliponto da Unidade I, a AMOS - Academia Mu-
sical Orquestra Show (orquestra da Polícia Militar de Minas 
Gerais) apresentou grandes sucessos de Tim Maia, The Beatles, 
Queen e clássicos do pop rock, do sertanejo e do forró. 

Durante a live, que teve 3,8 mil visualizações, o Minas Tênis 
Solidário, programa de responsabilidade social do Clube, dis-
ponibilizou um QR Code na tela para arrecadar doações em 
cestas básicas para o projeto “Avança Judô”, da Associação 
Educacional de Judô, localizada em Vespasiano (MG). O even-
to também apresentou, em manequins, os novos uniformes 
que serão usados pelas equipes minastenistas de basquete, 

Minas promove show da orquestra de baile da PMMG em homenagem os pais 
Live no heliponto

Paisagem de tirar o fôlego! No meio, o heliponto do Minas, e ao redor, a nossa Belo Horizonte

#MinasComVcEmCasa

#Minas 
ComVc 
EmCasa

futsal, ginásticas artística e de trampolim, judô, natação, tênis 
e vôlei feminino e masculino, na temporada 2020/21. 

E para a realização da live, o Minas contou com o apoio de 
empresas parcerias. São elas: Itambé, Melitta, Localiza Hertz, 
CVC, Fiat e Quatree. “Agradeço a todos aqueles que, direta ou 
indiretamente, acreditam nos nossos sonhos. Sonhar e reali-
zar são a essência do nosso Minas”, afirmou o presidente do 
Clube, Ricardo Vieira Santiago.

Você perdeu? Ainda dá para assistir! O vídeo está disponí-
vel no canal do Minas no YouTube (youtube/minastcoficial).  

LEONARDO LOPES

Assista aqui!

https://youtu.be/iqlzhJvTAcg
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#MinasComVcEmCasa

Da esquerda para a direita: Antônio Celso, diretor de Novos 
Negócios, Bruno Resende Rabello, diretor Jurídico, Denise 
Lobão, gestora do Minas Tênis Solidário, Gustavo Zech Coelho, 
diretor de Lazer, e o presidente Ricardo Vieira Santiago

O fim de tarde no heliponto, ao som da AMOS - Academia 
Musical Orquestra Show 

O show no heliponto também teve cover de Freddie Mercury, 
vocalista do Queen

De um lado, a banda, de outro, a equipe de produção 
responsável pela transmissão: tudo pelo entretenimento dos 
associados!
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Projetos “Avança Judô” e “Romper” recebem cestas básicas arrecadadas na live
Entrega feita!

O Programa Minas Tênis Solidário entregou, em agosto, o total 
de 60 cestas básicas aos projetos “Avança Judô”, da Associa-
ção Educacional de Judô, de Vespasiano (MG), e “Romper”, do 
Morro das Pedras (MG). O valor das cestas – R$ 4.800 – foi 
arrecadado na live no heliponto em comemoração ao Dia dos 
Pais e pelas contribuições mensais feitas pelos minastenistas 
ao PMTS. No momento da doação, realizada no Comando Ge-
ral da Polícia Militar do bairro de Lourdes, estavam presentes 
o associado e gestor do Minas Tênis Solidário Fábio Lima Jar-
dim, a coordenadora do “Avança Judô”, Maria Aparecida Mar-
tins, a coordenadora do “Romper”, Jutay Nogueira, e o capitão 
Adriano Martinho Lopes, da PMMG. 

Com as cestas doadas, Adriano Martinho Lopes, capitão da 
PMMG, Maria Aparecida Martins, do “Avança Judô”, Jutay 
Nogueira, do “Romper”, e Fábio Lima Jardim, do PMTS



A MELHOR ESCOLA
DE INGLÊS DE BH
AGORA NO 
AMBIENTE VIRTUAL!

Viva a cultura do seu tempo

com a Cultura Inglesa.

Aulas ao vivo, pela internet, com um

professor dedicado para 

você e sua turma. 

culturainglesamg.com.br 
Telefone e WhatsApp: (31) 3264-2500
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O programa literário do Minas Tênis Clube, “Letra em cena. 
Como ler...”, terá duas sessões on-line, em setembro, transmi-
tidas pelo canal oficial do Youtube do Clube (@minastcoficial). 

No dia 1º, às 20h, o jornalista José Eduardo Gonçalves, cura-
dor do programa entrevista o professor de literatura da UFMG, 
Antônio Sergio Bueno, que analisará a obra de Pedro Nava 
(1903 – 1984), médico, escritor, desenhista e um dos grandes 
memorialistas da literatura brasileira. A leitura de textos será 
feita pelo ator Odilon Esteves. 

Mineiro de Juiz de Fora, ao longo de sua vida, Pedro Nava es-
creveu sete livros, nos quais relata costumes da cultura bra-
sileira no século XX como “Baú de Ossos”, de 1972. Depois 
de sua morte, foi publicado o incompleto “Cera das almas”, 
lançado em 2006. 

Em setembro, programa literário terá duas sessões on-line
Letra em Cena 

Pedro Nava

Rubem Fonseca 

Já no dia 22, também às 20h, o jornalista e roteirista Marçal 
Aquino analisará a obra do também juiz-forano Rubem Fonseca, 
que morreu em 15 de abril último aos 94 anos, no Rio de Janeiro. 
A leitura de textos feita pelo ator Arildo de Barros. Vencedor, em 
2003, do Prêmio Camões, Rubem Fonseca é considerado por 
especialistas um dos mais importantes ficcionistas do Brasil. 

Advogado por formação, Rubem Fonseca foi comissário e po-
licial de gabinete do Distrito Policial de São Cristóvão, no Rio 
de Janeiro. Uma de suas obras, o livro de contos “Feliz Ano 
Novo”, publicado em 1975, foi censurado e recolhido, só sendo 
liberado em 1989. O autor publicou 30 livros, e alguns foram 
transformados em minissérie e filmes.

Para receber informações e novidades sobre o programa Letra 
em Cena faça sua inscrição no site da Sympla.

O Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC) apresentará, 
neste mês de setembro, no canal oficial do Minas no Youtube 
(@minastcoficial) o curso “História da canção popular brasilei-
ra”, ministrado pelo professor e pesquisador Ricardo Frei. Sem-
pre às 20h, nos dias 9, 16 e 23 serão publicadas videoaulas, e 
no dia 30, o especialista fará uma live.

“O objetivo do curso é apresentar a canção como parte importan-
te da história do país e fazer com que as pessoas tenham ideia do 
percurso da música brasileira, passando pelo samba, samba-can-
ção, bossa nova, MPB, Tropicália até os dia de hoje, conhecen-
do eventos e personagens dessa história”, explica o professor 
Ricardo Frei, que também é cantor, produtor musical, mestre 
em História pela UFMG e doutor em Música pela Unicamp.

CCMTC oferece curso on-line sobre a história da canção popular brasileira
Música

Ricardo Frei ministra curso sobre a música brasileira
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O Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC) foi 
palco da transmissão, pelo canal oficial do Minas no Youtube 
(youtube.com/minastcoficial), do show “4 Irmãos”, encontro 
inédito entre os irmãos Telo e Lô Borges e Cláudio e Flávio 
Venturini, em comemoração aos 48 anos do Clube da Esqui-
na, movimento musical criado em 1972 que levou a música 
feita em Minas Gerais para o Brasil e o mundo. Não faltaram 
no repertório, clássicos da música mineira, como “Todo azul 
do mar”, “Paisagem na janela”, “Mesmo de brincadeira”, “Trem 
azul”, “Vento de maio”, entre outras.

Realizada com o apoio do Minas Tênis Clube e patrocínio de 
Unimed e Seara, a live foi acompanhada simultaneamente por 
8,9 mil pessoas e, no fechamento desta edição, já somava 50 
mil reproduções. A apresentação foi feita por Kiko Ferreira, jor-
nalista, radialista, letrista e poeta.

André Rubião, diretor de Cultura do Minas Tênis Clube, ressalta 

Espaço se reinventa e se torna palco de transmissões on-line
Lives no Teatro do CCMTC 

O show “4 irmãos” foi transmitido, com sucesso, do Teatro do Minas

a importância das lives neste momento histórico do mundo. 
“No primeiro momento da pandemia, foi interessante ver os 
artistas em casa, na sua intimidade, e entender como eles es-
tavam se virando. Mas o público e os profissionais também 
têm saudades dos espaços culturais, que faziam parte do 
seu dia. E é inegável o ganho de qualidade, em termos de ilu-
minação e sonorização, que o Teatro do Minas tem a ofere-
cer. Por isso, a realização de shows, peças teatrais, palestras 
e transmissão de lives do Teatro do Minas passarão a fazer 
parte da agenda desse ‘novo normal’ que ainda estamos co-
nhecendo”, diz.

Para a criançada já estão sendo transmitidos, ao vivo, do 
Teatro do CCMTC, espetáculos teatrais do programa Diver-
são em Cena ArcelorMittal. E novos shows estão previstos 
nos próximos meses. Acompanhe a programação no site  
minastenisclube.com.br e nas redes sociais do Minas.

PATROCÍNIO DO CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE: APOIO:REALIZAÇÃO:
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“Em Belo Horizonte, 
a cultura movimenta 

mais de R$ 3,4 bilhões 
ao ano (2019)”

Fabíola Moulin, secretária Municipal de Cultura e 
presidente interina da Fundação Municipal de Cultura.

Desafios do setor cultural de BH 
diante da pandemia

Desde dezembro de 2019, Fabíola Moulin é a secretária Munic-
ipal de Cultura e presidente interina da Fundação Municipal de 
Cultura. Artista visual, curadora, educadora, gestora cultural, 
mestre em arquitetura e urbanismo pela USP, Fabíola faz parte 
da história do Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC), sen-
do a responsável, junto a Marconi Drummond, pela curadoria 
das exposições “Horizonte Moderno”, montada na Galeria do 
CCMTC, em 2015, e “Lorenzato: Simples Singular”, em 2017. 

Na entrevista a seguir, Fabíola Moulin fala sobre os desafios 
de gerir a cultura municipal, um dos setores mais afetados 
pela crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19. 
Vale lembrar que, desde março, os espaços culturais da ci-
dade estão fechados, já que o distanciamento social é uma 
das principais medidas de contenção da propagação do 
novo coronavírus, deixando os profissionais do setor sem 
trabalho e sem renda. “Destaco que, dentro dos meios le-
gais que temos disponíveis, buscamos encontrar maneiras 
de apoiar emergencialmente alguns profissionais do setor 
desde o início da pandemia e adaptando projetos para esta 
nova realidade”, ressalta a secretária.
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Qual é a importância do setor cultural para a economia da 
cidade?

A Cultura tem um papel importantíssimo na economia da 
cidade e do país, assim como o Esporte, ambos duramente 
atingidos pelo necessário isolamento social imposto pela pan-
demia. Para se ter uma ideia, a Cultura gerou uma riqueza de 
R$ 171,5 bilhões para a economia brasileira em 2017 (mais 
de 2,6% do PIB) e uma força de trabalho com mais de 837 mil 
trabalhadores formalizados. Em Belo Horizonte, a cultura mov-
imenta mais de R$ 3,4 bilhões ao ano (2019); gera cerca de 
10 mil empregos formais (uma massa salarial de mais de R$ 
21 milhões), conta com mais de 13 mil microempreendedores 
individuais, além de milhares de trabalhadores informais. Isso, 
sem contar a ampla cadeia produtiva da cultura, que mobiliza, 
indiretamente, trabalhadores e trabalhadoras nos mais vari-
ados setores, como alimentação, bares, bebidas, transporte 

etc. Além disso, conta com mais de 18 mil estabelecimentos 
privados formalizados, além de centenas de equipamentos 
públicos espalhados nas nove regiões da cidade.

Como a Secretaria está apoiando os profissionais do setor 
cultural, que está sendo um dos mais afetados pela crise 
econômica causada pela pandemia de Covid-19?

Temos ciência dos graves impactos que a pandemia da 
Covid-19 causou no setor da cultura na cidade, e das inúmeras 
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“A continuidade 
das nossas 

políticas públicas 
será indispensável 

para apoiar o 
setor em uma 
retomada nos 
médio e longo 

prazos”

dificuldades enfrentadas por muitos 
profissionais da cultura. Destaco que, 
dentro dos meios legais que temos 
disponíveis, buscamos encontrar ma-
neiras de apoiar emergencialmente 
alguns profissionais do setor desde o 
início da pandemia e adaptando proje-
tos para esta nova realidade. Acredito, 
no entanto, que a continuidade das 
nossas políticas públicas municipais 
da cultura, especialmente os editais da 
Lei Municipal de Incentivo, é a princi-
pal ferramenta que será indispensável 
para apoiar o setor em uma retomada 
nos médio e longo prazos.

Além disso, com a regulamentação da 
Lei Federal 14.017/2020, mais conhe-
cida como lei de emergência cultural 
Aldir Blanc, aprovada pelo Congresso 
Nacional, temos a previsão de receber, 
em Belo Horizonte, cerca de R$15,8 
milhões para um apoio ao setor. Já 
avançamos com os processos inter-
nos para assegurar a celeridade no 
repasse dos recursos e criamos inclu-
sive um Comitê de Acompanhamento 
da Implementação da Lei, com ser-
vidores municipais da Cultura e rep-
resentantes de diversos setores cul-
turais, para dar transparência e rapidez 
na implementação dos benefícios da 
lei em Belo Horizonte.

Sobre a retomada das atividades do 
setor cultural, já existe ou está em 
fase de criação o protocolo específico 
para a volta presencial do público aos 
espaços culturais da cidade?

Desde o mês de maio, começamos um 
estudo profundo para a criação dos 
protocolos de reabertura dos espaços 
e atividades culturais em Belo Horizon-
te, com a criação de diversos grupos 
de trabalho que têm se dedicado a 

essa elaboração. São grupos formados 
por representantes das áreas técnicas 
da Prefeitura – Cultura e Saúde, entre 
outros – e que contam também com 
a participação da sociedade civil, com 
representantes das seis diferentes 
áreas para as quais os protocolos es-
tão sendo elaborados: museus; casas 
de espetáculos e teatros; salas de 
cinema; filmagens; centros culturais; 
e bibliotecas. Promovemos diversos 

da pandemia na cidade, com respaldo 
científico, para flexibilizar o funcio-
namento das diversas atividades na 
cidade, e com as atividades culturais 
não deve ser diferente. Pelos estudos 
realizados, no entanto, já podemos 
afirmar que os museus deverão ser os 
primeiros espaços culturais reabertos 
na cidade, tendo em vista as carac-
terísticas desses espaços e a fruição 
das pessoas nesses locais.

Para atender às demandas específi-
cas deste momento de crise, a Secre-
taria publicou os editais BH nas Tel-
as, Cena Plural e o da Lei Municipal 
de Incentivo à Cultura. Quais são os 
diferenciais desses editais? 

Belo Horizonte possui uma Política 
de Fomento à Cultura Municipal (Lei 
11.010/2016). Por meio dessa Lei, 
podemos promover iniciativas de fo-
mento à cultura, especialmente os ed-
itais, que são abertos à participação 
da população e visam a valorizar o 
trabalho dos profissionais da cultura, 
com o incentivo financeiro para que 
realizem projetos nas diferentes áreas 
culturais. Há diferentes tipos de editais 
que integram a política cultural em Belo 
Horizonte. Alguns deles são: edital da 
Lei Municipal de Incentivo à Cultura 
na modalidade de Incentivo Fiscal, que 
beneficia empreendedores culturais 
para a realização de seus projetos com 
a captação de recursos junto a empre-
sas patrocinadoras, que podem deduzir 
do ISSQN devido ao município o valor 
investido para o patrocínio de uma ativ-
idade cultural aprovada na Lei; edital da 
Lei Municipal de Incentivo à Cultura na 
modalidade Fundo Municipal de Cul-
tura, que beneficia, com o repasse de 
verba direta, empreendedores culturais 

encontros virtuais nos últimos meses, 
nos quais estamos debatendo os pro-
tocolos necessários para a retomada 
do funcionamento desses espaços no 
momento oportuno.

Uma vez finalizados, esses protocolos 
são encaminhados para a avaliação 
do Comitê de Enfrentamento à Pan-
demia da Covid-19 da Prefeitura, que 
prossegue com a avaliação técnica, 
sempre visando a garantir a maior 
segurança possível na retomada das 
atividades. Não podemos falar em da-
tas no momento, uma vez que, como 
a população tem acompanhado, a Pre-
feitura busca se embasar nos números 
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com projetos aprovados nas áreas de 
artes visuais e design, circo, dança, lit-
eratura e leitura, música, patrimônio e 
teatro, além de propostas multisseto-
riais, que englobam mais de uma área; 
e, desde 2019, também publicamos um 
edital específico para projetos audiovi-
suais, conhecido como o BH nas Telas, 
que faz parte do “BH nas Telas – Pro-
grama de Desenvolvimento do Audiovi-
sual” e tem foco no desenvolvimento do 
setor audiovisual, contemplando espe-
cificamente projetos cinematográficos. 
Já o CenaPlural é um edital de difusão, 
e que foi publicado este ano sob a for-
ma de Chamamento Público, no intuito 
de viabilizar sua execução totalmente 
virtual e reduzir prazos, tornando algu-
mas etapas mais céleres, também com 
o objetivo de atender de modo mais 
rápido os profissionais da cultura.

De que forma os espaços privados, 
como o Centro Cultural Minas Tênis 
Clube, na região centro-sul da capital, 
podem contribuir para a descentral-
ização da cultura, que é sempre uma 
preocupação da Secretaria?

Acredito que de certa forma esses es-
paços já contribuem muito, por meio 
de seus projetos. Mas um importante 
diferencial dos equipamentos que 
estão localizados nessa região da ci-
dade é mostrar para seu público toda a 
riqueza que é produzida em diferentes 
regiões da cidade, principalmente 
aquelas que muitas vezes ficam restri-
tas à comunidade local, porque, muitas 
vezes, não conseguem se apresentar 
em casas de espetáculos maiores 
e com mais estrutura, como as lin-
guagens e expressões artísticas das 
periferias. Nesse sentido, um centro 
cultural como o do Minas pode e deve 

contribuir no fortalecimento desses ar-
tistas e coletivos, trazendo-os para se 
apresentarem no espaço, proporciona-
ndo a eles formação de novos públicos 
e maior visibilidade.

isolamento social, maneiras de ofertar 
atividades de formação cultural à pop-
ulação, especialmente aos alunos da 
ELA, que têm uma forte conexão afe-
tiva com a escola. Felizmente, desde 
o mês de junho estamos conseguindo 
ofertar uma série de atividades virtu-
ais, que estão sendo ministradas pela 
equipe da Escola através da platafor-
ma de Educação Aberta à Distância da 
Prefeitura. Não são aulas substitutivas 
às presenciais ou de cunho obrigatório, 
mas foi um meio que encontramos de 
dar sequência à troca de conhecimen-
tos diante do contexto da pandemia.

Como a cultura pode beneficiar o dia a 
dia dos cidadãos da capital?

A cultura já beneficia os belo-horizon-
tinos de variadas maneiras. É impor-
tante salientar que possuímos em 
Belo Horizonte uma grande riqueza 
cultural, seja pelo patrimônio, com as 
paisagens e edificações históricas e as 
manifestações da cultura popular, seja 
pela potente cena artística da cidade. 
Sempre é bom lembrar que BH e Minas 
têm uma produção musical, teatral e 
literária reconhecida nacional e inter-
nacionalmente. Aqui são realizados 
diversos festivais nacionais e interna-
cionais, intercâmbios artísticos, além 
dos equipamentos culturais públicos 
e privados espalhados na cidade, que 
proporcionam para a população arte, 
cultura e lazer para todas as idades e 
gostos de forma democrática e plural. 
Ao mesmo tempo, as políticas públicas 
culturais contribuem decisivamente 
para o desenvolvimento econômico, 
gerando emprego, renda, contribuindo 
na educação e promovendo a melhoria 
da saúde da população.

“Com a 
regulamentação 

da Lei Federal 
14.017/20, temos 

a previsão de 
receber cerca de 
R$15,8 milhões 

para apoio 
ao setor”

Qual é a importância do programa 
da Escola Livre de Artes e como tem 
funcionado durante o período de isol-
amento social?

A Escola Livre de Artes Arena da Cul-
tura, da Prefeitura de Belo Horizonte, 
representa uma política pública de for-
mação artística com mais de 22 anos 
de história, promovendo o exercício 
de direitos culturais a centenas de ci-
dadãos e cidadãs da cidade. Norteada 
pelas diretrizes de democratização do 
acesso, descentralização, diversidade 
e participação social, a Escola está 
presente nas nove regionais de Belo 
Horizonte, com atuação em diversos 
equipamentos culturais da Prefeitura 
distribuídos por todas as regiões da 
cidade. Este ano, diante da pandemia 
da Covid-19, foi necessário interromp-
er as atividades presenciais da esco-
la, mas buscamos, desde o início do 
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Depois de tantas campanhas e ações realizadas desde 2017, 
os gestores e líderes dos grupos viram a necessidade de re-
visitar o cadastro dos voluntários ativos e pedir que eles se 
manifestassem, enviando sugestões, elogios e críticas, per-
mitindo, assim, que o Programa possa se renovar de tempos 
em tempos. Fábio Lima Jardim, que já era líder do Grupo Ad-
ministrativo, foi convidado a integrar o Comitê Gestor e, desde 
fevereiro último, tem colocado suas habilidades como profi s-
sional da área de tecnologia a serviço do Programa. Todos os 
voluntários cadastrados receberam, por e-mail e WhatsApp, 
uma mensagem automatizada, com algumas perguntas que 
vão nortear os próximos passos das divisões de grupo e pla-
nejamentos de ações. 

“A ideia da atualização do cadastro é verifi car aqueles que 
ainda estão disponíveis para atuar nas ações, os que querem 
migrar de grupo, os que desejam atuar futuramente, ou ain-
da, os que querem se desligar por completo. Atualmente, dos 
211 voluntário cadastrados, 122 estão alocados em algum 
dos sete grupos. Além disso, deixamos em aberto um espaço 
para que os voluntários enviem sugestões, que serão avalia-
das pelo Comitê Gestor e, se aprovadas, já serão elaboradas 
ações. A nossa intenção é terminar a atualização dos volun-
tários e, em seguida, atualizar o cadastro das instituições. 
Dessa forma, vamos catalogar as ações para estruturar me-
lhor os atendimentos e fazê-los de forma mais direcionada”, 
explica Fábio Jardim.

O Minas Tênis Solidário, programa de responsabilidade socio-
ambiental do Minas, completou três anos de atuação, desde 
sua reformulação, em 2017. Durante esse período, os voluntá-
rios têm desempenhado papel muito importante, doando seu 
tempo e habilidades e, além disso, contribuem com ideias e 
sugestões de inovação. Atualmente, o programa tem cerca 
de 200 voluntários inscritos e 53 instituições apoiadas, entre 
casas de acolhimento de crianças, adolescentes e idosos, es-
colas e hospitais, e também faz atendimento a pessoas em 
situação de rua e vulnerabilidade social.

De acordo com Denise Lobão, uma das gestoras do Minas 
Tênis Solidário, nesses três anos de atuação, o Programa 
tomou uma nova proporção, e o comprometimento de todos 
contribuiu para elevar a adesão às ações, que fi caram mais 
visíveis aos sócios e à comunidade em geral. “Nesses três 
anos, percebi a consolidação do Programa e o poder de trans-
formar vidas que temos, através da nossa atuação. Quando 
iniciamos a reformulação do voluntariado, houve o apoio ir-
restrito da Diretoria, uma vez que o Programa passou a ser 
vinculado à Presidência do Clube. Esse apoio institucional foi 
o pontapé inicial para o crescimento do Minas Tênis Solidá-
rio. Por sugestão da Rosilene, que é uma das gestoras, foram 
enviadas cartas para os colaboradores do Clube e cada área 
se engajou, atuando como multiplicadores do Programa. As 
ações, que antes eram pontuais e pulverizadas entre os vários 
setores, foram unifi cadas pelo Minas Tênis Solidário, tendo 
mais força e visibilidade”, diz.

A gestora e voluntária destaca ainda o aumento considerável 
na quantidade de itens materiais arrecadados nas campa-
nhas pontuais, como roupas e alimentos, e a diversifi cação 
das ações, incluindo o oferecimento de atividades físicas e 
de entretenimento. “Logo no início da reformulação, durante 
a Macarronada Solidária, além de participar da distribuição 
das marmitas com comida, levamos também algumas roupas 
arrecadadas nas nossas campanhas, e os atletas do Futsal, 
que participaram da ação conosco, jogaram uma partida de 
futebol ali, na praça, com os moradores em situação de rua 
e as pessoas que estavam recebendo os alimentos. Recen-
temente, as colaboradoras do Minas, Kariza Sales, Fernanda 
Queiroz e Érika Porto, gravaram vídeos com atividades de 
alongamento e enviaram para o Lar de Idosas Padre Leopoldo 
Mertens, para que as senhoras atendidas pela Instituição pu-
dessem se exercitar e ter momentos de diversão. Nossa ideia 
é de estender essa iniciativa para outros lares acolhedores de 
idosos, em breve. É esse sentimento de alegria e a possibilida-
de de transformação que gostamos de levar e que queremos 
ressaltar. Afi nal, o trabalho voluntário inclui muitos elementos 
além da questão assistencial”, afi rma Denise Lobão.

Comprometimento e inovação marcam 3º aniversário do Minas Tênis Solidário
Transformando vidas

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

O poder de transformar vidas
Além da arrecadação dos itens materiais, que são de suma 
importância ao atendimento das necessidades das institui-
ções atendidas, o Programa Minas Tênis Solidário se importa 
com o impacto dessas atuações nas vidas das pessoas. Nas 
ações de entrega das doações ou nas visitas às instituições, 
existe a preocupação de oferecer um bem imaterial muito 
relevante, o amor. Desde abril de 2019, o Programa leva aos 
acompanhantes das crianças internadas na ala pediátrica do 
Hospital das Clínicas um alento, em forma de passatempo 
e aprendizado. É o Projeto Tricô com Amor, ofi cina em que 
mães, adolescentes e crianças aprendem a tricotar, sempre 
às segundas-feiras, à tarde, como forma de capacitação, in
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tegração e renda para as famílias. Todo o material usado é 
doado pelo Minas Tênis Solidário e, no Hospital das Clínicas, 
há uma sala com o estoque desse material, para que as mães 
possam utilizar durante as oficinas. 

Regina Almeida é chefe da Unidade de Pediatria, Cirurgia e 
Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital das Clínicas e res-
salta que as ações humanitárias desenvolvidas antes pelo 
hospital eram direcionadas aos pacientes internados e, que, 
a iniciativa do Minas de voltar o olhar para a mãe ou acom-
panhante foi fundamental. “Algumas mães permanecem por 
muito tempo com seus filhos internados. Então, para elas é 
excelente ocupar a mente com a realização da atividade. Era 
uma demanda da Unidade de Pediatria, que tivesse alguma 
ação voltada para o acompanhante e a proposta do Minas foi 
muito importante, para ajudar a controlar o nível de estresse 
dessas pessoas que estão passando por momentos tão deli-
cados. Infelizmente, devido à pandemia, nenhuma atividade 
humanitária está podendo ser realizada e todos nós temos 
sentido falta da realização das oficinas. Não conseguimos 
mais imaginar a realidade do hospital sem a realização do Tri-
cô com Amor, de tão bom que é”, elogia Regina.

E se para as acompanhantes dos pacientes a saudade dos 
encontros durante as oficinas é grande, imagine para as vo-
luntárias, que se doam de corpo e alma para essa emprei-
tada? Sandra Bento é uma das primeiras voluntárias que se 
disponibilizaram a compartilhar a habilidade do tricô. Ela le-
vou alguns materiais necessários à atividade como doação 
para a coordenação do Minas Tênis Solidário e logo recebeu 
o convite para ensinar a outras pessoas. “Eu achei maravilho-
sa essa oportunidade, porque para nós, voluntários, é muito 
gratificante disponibilizar nossas habilidades e conhecimen-
tos para outras pessoas e ter a oportunidade de perceber o 
impacto positivo que a nossa atuação provoca nelas. É muito 
gostoso fazer parte desse Projeto e eu sempre saio de lá, no 
fim da oficina, pensando o que mais eu posso levar para a pró-
xima semana. Então, é motivador para mim também! Nesse 
período de pandemia, não estamos podendo ir lá e sentimos 
muitas saudades. Os gestores do Programa Minas Tênis Soli-
dário autorizaram, então, que as mães que já estão com mais 
prática, pudessem pegar alguns materiais, para produzir sa-
patinhos, cachecóis, panos de prato e outros itens, ocupando 
assim o tempo delas”, relata Sandra.

Denise Lobão, gestora do Minas Tênis Solidário comemora a 
consolidação do Programa, nesses três anos de atuação

Regina Almeida, chefe da Unidade de Pediatria, Cirurgia e 
Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital das Clínicas

Fábio Jardim está conduzindo o processo informatizado da 
atualização cadastral dos voluntários e instituições

Sandra Bento e as acompanhantes dos pacientes do Hospital 
das Clínicas durante a realização da oficina do Projeto Tricô 
com Amor
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505 unidades

331 unidades

11.400 unidades

18 unidades

62 unidades

14 unidades

889 unidades

18.613,19 kg
Alimentos não perecíveis

6.115 unidades
Peças de roupa

5.034 unidades
Produtos de higiene e limpeza

420 unidades
Pares de sapatos

Agulhas, novelos de lã, barbante e fios
de malha para o Projeto Tricô com Amor

Material esportivo

Álcool em gel 70%

90.474 unidades
Fraldas descartáveis

1.300 unidades
Brinquedos (novos e usados)

Televisores

96.940 kg
Leite em pó

1.213 unidades
Material escolar e livros usados

Computadores e 
equipamentos de TI

Cadeiras de roda (campanha do lacre)

Itens do patrimônio do Minas doados
para a ABEM e para colaboradores

Principais doações entregues às instituições atendidas 
pelo Minas Tênis Solidário, de setembro de 2017 a agosto de 2020
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O Programa Minas Tênis Solidário realizou, em agosto, a entre-
ga das doações arrecadadas na campanha organizada pelos 
atletas das equipes de base do Futsal. Eles se mobilizaram 
pelas redes sociais e fizeram um delivery solidário de peças de 
roupas, sapatos e brinquedos, que encheram quatro carrinhos 
de supermercado. A Gerência de Educação do Minas comple-
mentou a ação, doando alguns uniformes que não são mais 
utilizados no Clube

A Associação de Esportes Segunda Casa dos Meninos de San-
to Antônio da Barra, localizada na cidade de Pedro Leopoldo, 
foi a beneficiada com as doações. Foram entregues para o co-
ordenador da Instituição, Eder Roberto Rodrigues, 758 peças 
de roupas entre camisas, shorts, calças e agasalhos, além de 
53 pares de sapatos. 

A Instituição atende cerca de 120 meninos, de 5 a 15 anos, 
em situação de vulnerabilidade social e as crianças e adoles-
centes fazem aulas gratuitas de futebol de salão, três vezes  
por semana.

Entrega de doações e adoção de pets movimentam os voluntários minastenistas
Fazendo o bem

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Eder Roberto Rodrigues e as crianças e adolescentes atendidos 
pela Associação Segunda Casa dos Meninos de Santo Antônio 
da Barra

Daniela Lemos, Laika (pelo preto e branco) e Floquinho, adota-
do na campanha on-line

Adoção de pets
Iniciada em agosto, a campanha de adoção on-line de pets está 
sendo um sucesso! Até o fechamento desta edição da Revista 
do Minas, 27 pessoas já tinham se disponibilizado para receber 
os novos amiguinhos de quatro patas em casa. A ação é fruto de 
uma parceria entre o Programa Minas Tênis Solidário e o Grupo 

Corrente do Bem pelos Animais, que teve como objetivo oferecer 
às pessoas uma alternativa para adotar um animal de estima-
ção. A ação seguiu todas as regras de prevenção à propagação 
do novo coronavírus.

A minastenista Daniela Lemos se interessou pela campanha on-
-line de adoção de pets e, agora, tem em casa o Floquinho, um 
cãozinho de três anos. “Eu achei a campanha válida, principal-
mente nesse período de pandemia, porque precisamos muito de 
uma fonte de amor e todo animal é uma forma de dar e receber 
carinho. Estou impressionada como o Floquinho é carinhoso 
e bonzinho. Eu já tenho uma cachorrinha, então, ele veio para 
completar a família e não houve nenhum tipo de estresse entre 
os dois. Achei muito bacana a iniciativa dessa campanha virtual 
e, além disso, pude perceber a seriedade de todos os envolvi-
dos. A cuidadora anterior estava preocupada com a adaptação 
dele em minha casa, nos falamos e eu contei como está sendo 
divertido ter os dois em minha companhia”, afirma a associada.
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O dia 28 de agosto é comemorado, desde 1985, como o Dia 
Nacional do Voluntariado. O Programa Minas Tênis Solidário 
realiza, anualmente, alguns eventos para celebrar essa data, 
porém, este ano foi um pouco diferente. Os voluntários 
inscritos no Programa participaram de um concurso de frases, 
completando a sentença: Ser voluntário é...

O concurso, aberto a todos os inscritos no Programa, foi 
totalmente virtual, com o envio das frases por e-mail. A 
voluntária classificada em primeiro lugar foi Maria Beatriz Assis 
Cardoso Jardim, que faz parte do Grupo Ações Pontuais. Ela 
recebeu como prêmio um kit do Minas composto por mochila 
de rodinhas, nécessaire, caderno e um Max de pelúcia. 

De acordo com a minastenista, é importante celebrar essa data 
que lembra a todos a relevância do trabalho social e o impacto 
dessas ações na vida das pessoas. “Eu fiquei muito feliz, porque 
eu consegui passar o que eu realmente sinto, em relação ao 
trabalho voluntário. Ele me faz crescer como ser humano e me 
traz grandes alegrias, como essa”, diz Maria Beatriz.A frase 

vencedora: “Ser voluntário é uma oportunidade de aprender 
e crescer, de doar e receber e de levar alegria e agradecer 
por poder praticar o amor ao próximo”.

Concurso de frases realizado pelo Minas Solidário celebra o dia do Voluntariado
Parabéns, voluntários!

A voluntária Maria Beatriz Assis Cardoso Jardim, vencedora do concurso 
de frases, e a líder do Grupo Ações Pontuais, Célia Maria de Oliveira

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO



A inovação e a transparência das empresas são característi-
cas cada vez mais demandadas pelo mercado e pela popu-
lação. Nos últimos anos, muitas organizações passaram a 
adotar programas de compliance em suas gestões, seguindo 
a Lei nº 13.303/2016, ou Lei das Estatais, como é chamada. 
A lei está em vigor desde julho de 2018 e estabeleceu uma 
série de mecanismos legais de transparência e governança. 
Mas, o que é compliance? O minastenista e engenheiro es-
pecialista em tecnologia Rodrigo Paiva explica o termo e a 
importância da prática na gestão organizacional.

Rodrigo Paiva, engenheiro especialista em tecnologia

Programas de compliance ajudam a preservar a integridade jurídica das organizações
Gestão transparente

COMPLIANCE

Natural de Belo Horizonte, Rodrigo Paiva é formado em En-
genharia Civil pela UFMG e fez mestrado no Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), em Cambridge, onde atuou 
como representante dos estudantes brasileiros. Rodrigo tam-
bém é fundador da Paiva Piovesan Softwares, empresa re-
conhecida na gestão focada em inovação, e coleciona histó-
rico de atuação voluntária em diversas entidades, como na 
vice-presidência do CREA-MG, na presidência do MIT Club do 
Brasil, na Diretoria Financeira da ASSESPRO Nacional e, hoje, na 
vice-presidência da Sociedade Mineira de Engenheiros (SME).

O que é compliance?

O termo compliance deriva da expressão em inglês in com-
pliance with (em conformidade com). O conjunto de medidas 
que formam o compliance funciona como um código de con-
duta das organizações. A ferramenta é utilizada para monitorar 
o cumprimento do regimento da empresa e avaliar se as práti-
cas corporativas estão sustentadas sobre parâmetros éticos e 
legais de forma a mitigar riscos.

Qual é a importância do compliance no mundo corporativo?

A estruturação de um programa de compliance ajuda a pre-
servar a integridade jurídica da organização e aumenta a qua-
lidade das decisões empresariais. Além disso, a aplicação 
de medidas de controle interno permite que a incidência de 
irregularidades e desconformidades seja reduzida. Isso resulta 
numa gestão mais responsiva e eficiente.

Em sua opinião de especialista, o Minas tem boa estrutura 
de compliance?

O Minas Tênis Clube tem sido um exemplo de boa governança, 
com sucesso reconhecido em sua área de atuação e um des-
taque absoluto na formação de atletas.
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No vo  s a b o r

Mel e Granola
Fonte de saúde e sabor, é feito apenas com 
ingredientes naturais e adoçado com mel.

Ingredientes 
100% naturais.
Leite, fermento, 
mel e granola.

Rico em fibras, 
vitaminas 
e minerais.
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Lá vem tempestade, e o torcedor minastenista pode se pre-
parar! Com o apoio da CVC, a maior operadora brasileira de 
turismo, a equipe Minas Storm está forte para brigar pelas pri-
meiras posições das competições que disputará na temporada 
2020/21.

O técnico Léo Costa segue no comando da equipe por mais 
uma temporada. Dentro de quadra, foram mantidos dois gran-
des nomes da temporada passada, o ala/armador Leandrinho, 
campeão da NBA em 2015, quando defendeu o Golden State 
Warriors, e o armador Davi Rosseto, um dos atletas mais con-
sistentes no setor de armação do basquete brasileiro. Lean-
drinho vai defender o Clube mineiro pela terceira temporada 
seguida, enquanto Davi Rosseto faz a sua segunda temporada 
em Belo Horizonte.

Além deles, o Minas e a CVC acertaram a contração de cinco 
reforços. O pivô JP Batista, que estava na França e que foi elei-
to o melhor jogador da fase de classificação do Novo Basque-
te Brasil (NBB) 2018/19, quando defendeu o Mogi, chega para 
compor a equipe do técnico Léo Costa. O ala/pivô Rafa Moreira 
está de volta ao clube mineiro após sete anos. Na temporada 
passada, ele defendeu o Brasília Basquete.

O Minas Storm terá, ainda, três reforços estrangeiros, porém, 
conhecidos do torcedor brasileiro. O ala/armador Luciano Pa-
rodi, que atuou no Sesi-Franca na temporada passada chega 
para reforçar o setor de armação da equipe. Parodi também é 
jogador da seleção uruguaia de basquete. O segundo estran-
geiro anunciado é o ala/pivô David Nesbitt, jogador da seleção 

de Bahamas e bicampeão do NBB pelo Paulistano (2017/18) e 
pelo Flamengo (2018/19). Por fim, o Clube anunciou a chega-
da do norte-americano David Jackson, que também jogou no 
Sesi-Franca na temporada passada. Esta será a oitava edição 
de NBB do americano, que tem média superior a 17 pontos 
por jogo.

Como um dos principais formadores de atletas do Brasil, o Mi-
nas terá, nesta temporada, cinco jovens que foram desenvol-
vidos nas categorias de base do Clube. Estão à disposição do 
técnico Léo Costa, Gui Carvalho, 17 anos; Samuel Ribeiro, 18 
anos; Tiago Dias, 18 anos; Augusto Alcassa, 19 anos; e Felipe 
Queiros, 22 anos.

O técnico Léo Costa acredita que o elenco minastenista está 
pronto para iniciar as disputas em quadra e para se adaptar a 
este novo momento do esporte. “De maneira geral, o esporte 
aproxima as pessoas. Seja na relação entre os atletas, torce-
dores, profissionais das demais áreas, e etc. Certamente, esta 
será uma temporada diferente das outras, já que ainda esta-
mos nos adaptando a este ‘novo normal’. Espero que isso tudo 
passe o quanto antes. Em relação à nossa equipe, acredito 
que mesmo com as dificuldades do momento, causadas pela 
pandemia, conseguimos contratar atletas de altíssimo nível, 
equilibrando experiência e juventude. Com um número menor 
de atletas adultos, os jovens da base, terão mais oportunidade 
e um papel importantíssimo na equipe”, destaca o treinador 
minastenista.

A bola vai subir
Com elenco renovado e apoio da CVC, Minas Storm está pronta para entrar em quadra

BASQUETE
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EQUIPE MINAS STORM 
TEMPORADA 2020/21

LEANDRINHO RAFA MOREIRA

DAVI ROSSETO GUI CARVALHO

LUCIANO PARODI SAMUEL RIBEIRO

JP BATISTA FELIPE QUEIROZ

DAVID NESBITT TIAGO DANIEL

DAVID JACKSON AUGUSTO ALCASSA

Posição: Ala/armador
Naturalidade: São Paulo (SP)
Nascimento: 28/11/1982
Altura: 1,92m

Posição: Ala
Naturalidade: São Paulo (SP)
Nascimento: 16/11/1991
Altura: 2m

Posição: Armador
Naturalidade: São Paulo (SP)
Nascimento: 27/7/1992
Altura: 1,85m

Posição: Ala
Naturalidade: Brasília (SP)
Nascimento: 22/6/2002
Altura: 1,97m

Posição: Armador
Naturalidade: Paysandú, Uruguai
Nascimento: 16/2/1994
Altura: 1,80m

Posição: Ala
Naturalidade: Belo Horizonte (MG)
Nascimento: 24/1/2002
Altura: 2,03m

Posição: Pivô
Naturalidade: Olinda (PE)
Nascimento: 29/10/1981
Altura: 2,06m

Posição: Ala/pivô
Naturalidade: Salvador (BA)
Nascimento: 31/3/1998
Altura: 2,02m

Posição: Ala/pivô
Naturalidade: Freeport, Bahamas
Nascimento: 10/2/1991
Altura: 2,05

Posição: Pivô
Naturalidade: Santa Cruz do Sul (RS)
Nascimento: 4/1/2001
Altura: 2,01m

Posição: Ala
Naturalidade: Maryland, EUA
Nascimento: 12/08/1982
Altura: 1,92m

Posição: Pivô
Naturalidade: São Paulo (SP)
Nascimento: 4/12/2000
Altura: 2,01m

BASQUETE



   REVISTA DO MINAS • Setembro de 2020 • 36

Peri Fuentes fala sobre as expectativas da equipe para a LNF 2020
Palavra do treinador

FUTSAL

Depois de quatro meses de preparação por meio dos treinos 
on-line, e retomada das atividades presenciais somente no fi-
nal de agosto, a equipe de futsal do Minas pode estar próxima 
do retorno às competições oficiais. 

Até o fechamento desta edição, a estreia do time minastenis-
ta na Liga Nacional de Futsal (LNF) 2020 estava prevista para 
o dia 3 de setembro, diante do Real Brasília Futsal, fora de 
casa, em Brasília (DF). Na entrevista a seguir, o técnico Peri 
Fuentes fala sobre as expectativas para a temporada com 
a retomada das atividades e as mudanças no esporte, em 
função da pandemia. Confira! 

O Minas manteve a base da última temporada. Quais são as 
expectativas para a temporada?

As expectativas no início do ano eram as melhores possíveis, 
em função da sequência do trabalho e da continuidade com a 
base do grupo de 2019. Agora, as equipes que conseguirem 
se adaptar o mais rápido possível a todas as dificuldades e 
situações que a pandemia nos trouxe, terão grandes chances 
de obter êxito. Nossa expectativa é de que a nossa equipe con-
siga responder e buscar os objetivos.

Como serão os protocolos de biossegurança na LNF?

Os protocolos estão sendo bem rigorosos e com os cuidados 
para proteger o principal: a vida. Todos nós já estamos nos 

adaptando no dia a dia de treinos com as normas de segu-
rança e higiene. Os jogos terão protocolos com cuidados an-
tecipados. As situações dos jogos ainda serão inéditas, pois 
nunca jogamos com ginásio fechado e sem público, é algo a 
se adaptar, até mesmo pela ausência de barulho, que não é co-
mum. Porém, precisamos nos adaptar o mais rápido possível, 
pois isso não mudará tão cedo.

Na sua avaliação, o que mudou no relacionamento da equipe 
durante o isolamento social?

Acho que, por incrível que pareça, a pandemia nos aproximou 
com as reuniões diárias. Trocamos experiências, debatemos 
varias situações da parte técnica e tática, além de outros te-
mas. Também transformou as nossas vidas com reflexões e 
adaptações às novas realidades da vida de uma maneira geral.

De modo geral, quais serão os reflexos da pandemia no es-
porte?

Certamente ocorrerão mudanças. Ainda estamos conhecendo 
a nova realidade de trabalho, o convívio no Clube, o ambiente, 
as adaptações nos treinos e os protocolos de segurança. As 
mudanças no esporte serão muitas, nos treinos, nos jogos, 
nas viagens, no convívio diário e até nas coisas mais simples 
como a comemoração de um gol ou de uma vitória. Acredito 
que teremos protocolos, testagens e cuidados contínuos com 
saúde e segurança. 

Peri Fuentes e atletas, em março, antes da suspensão das atividades por causa da pandemia
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Bernardo Actos mede a temperatura corporal antes de entrar no ginásio de treinamento em Portugal

Bernardo Actos treina com a seleção brasileira de olho nos Jogos Olímpicos
Em Portugal

 GINÁSTICAS ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM

O mundo inteiro terá que se readequar após a passagem 
devastadora da pandemia de Covid-19. E no esporte, alguns 
atletas já começaram a sentir e a viver o chamado “novo nor-
mal”. É o caso do ginasta Bernardo Actos, formado nas cate-
gorias de Minas, que foi convocado pela Confederação Brasi-
leira de Ginástica (CBG) e está com a seleção nacional desde 
julho, em Sangalhos, Portugal. Na chamada “Missão Europa”, 
programa organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), 
cerca de 200 atletas de 15 modalidades, com chances de 
disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, foram con-
vidados para treinamentos, seguindo todos os protocolos de 
segurança na Europa.

Bernardo está empolgado com a oportunidade de retornar 
às atividades no ginásio. Para ele, a ação do COB permite 
que os atletas brasileiros fiquem em forma para a retoma-
da das competições. “Fiquei mais de quatro meses parado, 
sem acesso ao ginásio e aos aparelhos. Com isso, a gente 
perde muito ritmo. Em outros países, as coisas já estão mais 

controladas e, assim, os atletas desses países já voltaram 
aos treinos. Como viemos para cá, temos a oportunidade de 
treinar de igual para igual com eles e, assim, não ficamos 
para trás”, afirma.

O minastenista conta que a experiência tem sido válida e que 
a nova realidade de treinamento já é vivenciada em Portugal. 
“Aqui, todos os dias, antes de entrar no ginásio, a gente passa 
por um setor onde fazermos a higienização das mãos e me-
dimos a temperatura. Dentro do ginásio, ficamos distantes 
uns dos outros e não podemos mais compartilhar o pote de 
magnésio (material usado para impedir umidade e propor-
cionar mais atrito entre a mão do atleta e o aparelho). Essa 
diferença está sendo interessante, mas é uma adaptação que 
todos nós precisamos fazer”, relata o ginasta do Minas e da 
seleção brasileira.

Até o fechamento desta edição, a Confederação Brasileira de 
Ginástica e a Federação Internacional de Ginástica não haviam 
confirmado o novo calendário de competições para 2020.
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Guilherme Schimidt e Tiago Palmini treinam forte em Coimbra com a seleção brasileira e judocas portugueses

O esporte está voltando à normalidade. É claro que de uma 
maneira bem diferente de antes da pandemia da Covid-19. De 
olho nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que serão disputados 
no segundo semestre de 2021, o Comitê Olímpico Brasileiro 
(COB) organizou um programa para que os atletas com chan-
ces de representar o País no Japão pudessem voltar aos trei-
namentos com segurança. A chamada “Missão Europa” levou 
a Portugal cerca de 200 atletas de 15 modalidades para trei-
namento de campo até o fim deste mês. Entre eles, os judo-
cas minstenistas Guilherme Schimidt (81kg) e Tiago Palmini 
(100kg) aproveitam a oportunidade e relatam como tem sido 
este retorno em meio à tensão e aos cuidados da pandemia, 
que, por lá, causa bem menos efeitos que no Brasil.

“Não tivemos nenhum contato com as pessoas que não es-
tavam relacionadas ao esporte. Saímos do hotel apenas para 
treinar e todas as refeições eram feitas no mesmo restauran-
te do hotel. No início, foi um pouco tenso, mas fomos nos 
adaptando à essa nova realidade. Estar em um treinamento 
de campo internacional, neste momento difícil que estamos 
passando, é um privilégio e uma ótima oportunidade de me 
preparar para as competições que estão por vir”, comenta 
Tiago Palmini.

Para Guilherme Schimidt, participar do treinamento internacio-
nal o faz sonhar ainda mais com a vaga em Tóquio. “A sensa-
ção é muito boa de poder evoluir a cada dia por aqui. Poder 
voltar a treinar em alto nível é uma felicidade imensa o que me 
deixa cada dia mais próximo dos meus objetivos e do sonho 
de representar o Brasil na Olimpíada do ano que vem”, destaca 
Guilherme.

Antes de retornar ao Brasil, a seleção brasileira de judô vai dis-
putar, em Coimbra, o Campeonato Português de Judô. Para os 
brasileiros, a disputa servirá de preparação para as disputas 
dos calendários nacional e internacional. No fechamento desta 
edição, a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e a Federação 
Internacional de Judô (FIJ) não haviam divulgado os novos ca-
lendários de competições desta temporada.

Os atletas do Minas embarcaram para a Europa no início de 
julho e a previsão de retorno ao Brasil é em 29 de setembro. 
Para ir à Europa, o COB realizou exames e testes em todos os 
integrantes da deleção brasileira, que, quando chegou a Portu-
gal, ficou 14 dias na cidade de Rio Maior, onde foram feitos no-
vos testes. Enquanto aguardavam os resultados, os brasileiros 
iniciaram os treinamentos para, então, se juntarem aos atletas 
da seleção de Portugal, em Coimbra.

Medidas de proteção

Minastenistas voltam ao tatame para treinamentos com a seleção em Portugal
Missão Europa
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Marco Antonio Junior, Fernando Scheffer, Sérgio Marques, Felipe França e Diogo Villarinho 
representaram o Minas e o Brasil no Open de Loulé

Os nadadores minastenistas Fernando Scheffer, Marco Anto-
nio Junior, Diogo Villarinho e Felipe França disputaram o Open 
de Loulé, na piscina municipal da cidade, em Portugal, entre os 
dias 14 e 16 de agosto. Essa foi a primeira disputa dos atletas 
após meses de isolamento social devido à pandemia de Co-
vid-19. Os minastenistas alcançaram bons resultados e ajuda-
ram na conquista da terceira colocação geral do time brasileiro 
no torneio. Ao todo, o Brasil faturou 18 medalhas simbólicas 
(10 de ouro, sete de prata e uma de bronze), já que não houve 
entrega de premiações individuais. 

De acordo com a organização do evento, 79 atletas disputa-
ram a competição, a primeira entre seleções de natação após a 
quarentena. A delegação da Espanha foi a maior, com 32 atle-
tas, e a campeã geral do Open de Loulé, seguida por Portugal, 
com 23, em segundo lugar. O Brasil, com 14 nadadores, ficou 
na terceira posição. Ainda participaram mais seis portugue-
ses que representaram seus clubes, dois atletas de Andorra 
e dois da Argélia.

Todos os minastenistas e os demais atletas do Brasil que 
disputaram a competição já estavam em Rio Maior, tam-
bém em Portugal, para um período de treinos pelo projeto 
“Missão Europa”, coordenado pelo Comitê Olímpico do Brasil 
(COB) e pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 
(CBDA). Antes da disputa, os atletas e toda a comissão técni-
ca foram submetidos a exames de Covid-19 e apresentaram 
resultado negativo. 

O técnico Sérgio Marques, que integrou a comissão técnica do 

Minastenistas voltam a competir, depois de cinco meses, e fazem bons tempos no Open de Loulé 
Pódios além-mar

NATAÇÃO

Brasil na competição, avaliou o desempenho dos minastenis-
tas. “Durante longos meses, os atletas ficaram praticamente 
sem treinar. Em Portugal, eles realmente voltaram a ter uma 
rotina de treinamento, com treinos dobrados, musculação, e 
vivendo o dia a dia novamente. Com apenas um mês desse 
treinamento, eles conseguiram colher os resultados, que fo-
ram bons. Claro, ainda falta muita coisa, temos que retomar 
as nossas atividades e a nossa rotina para buscar a melhor 
marca da vida e, quem sabe, os índices olímpicos. A palavra 
que resume essa oportunidade da Missão Europa é esperança, 
de dias melhores, de que todos possam voltar a vida normal. 
Hoje, no nosso País está muito difícil, mas temos que ter muita 
resiliência. Tenho certeza que vamos colher grandes resulta-
dos e voltaremos a buscar nossa melhor forma, por meio de 
muito trabalho e muita dedicação”, afirmou. 

O nadador Marco Antonio Junior também comemorou os re-
sultados alcançados no Open de Loulé. “Acho que a Missão 
Europa foi uma iniciativa muito boa do COB com a CBDA, pois, 
assim, pudemos dar continuidade ao trabalho que já estava 
sendo feito antes. Achei bem legal a competição e, por ser a 
primeira depois de muito tempo, foi bem boa. Fizemos tempos 
bons”, comentou. 

Além dos nadadores do Minas e do técnico Sérgio Marques, o 
preparador físico Adriano Barbosa também estava com a se-
leção brasileira na base de Rio Maior. Até o fechamento desta 
edição, o retorno da delegação ao Brasil estava previsto para 
o fim de agosto. 



Fernando Scheffer
200m livre – 2º lugar – 1m48s43

400m livre – 4º lugar – 3m55s71

100m livre – 9º lugar – 50s81

4x200m livre – 1º lugar – 7m22s95 – ao lado de Breno Correia, 
Leonardo Santos e Murilo Sartori

Felipe França

50m peito – 1º lugar – 28s38

100m peito – 1º lugar – 1m02s22

200m peito – 6º lugar – 2m21s39

4x100m medley – 2º lugar – 3m44s50 – ao lado de Guilherme 
Guido, Leonardo Santos e Breno Correia

Marco Antonio Junior
100m livre – 2º lugar – 50s05

50m livre – 6º lugar – 23s31

200m livre – 14º lugar – 1m55s43

4x100m livre – 1º lugar – 3m18s59 – ao lado de Breno Correia, 
Pedro Spajari e Murilo Sartori

Diogo Villarinho
800m livre – 6º lugar – 8m12s27

1.500m livre – 7º lugar – 15m39s94

400m livre – 11º lugar – 4m01s34

FOTOS | LUIS FILIPE NUNES (PORTUGAL)

NATAÇÃO

Resultados  Open de Loulé 
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Durante o período de isolamento social, com o Clube fechado, 
cada modalidade esportiva do Minas tem elaborado o seu pró-
prio calendário de atividades on-line e buscado novas manei-
ras de interagir com os atletas. No tênis, a comissão técnica 
montou um novo formato de ranking interno, em que os jovens 
tenistas ganham pontos de participação nos treinos e nas ati-
vidades extras, como palestras e gincanas. 

A equipe tem correspondido e vários atletas estão em uma 
disputa acirrada pelas primeiras posições. Até o fechamento 
desta edição, os irmãos Catharina Cardoso e Washington Ju-
nior lideravam o ranking, com 97 pontos cada. Os dois eram 
seguidos de perto por Bárbara Alvarenga, Davi Martins, Laura 
Nastrini e Pedro Augusto, todos com 96.  

Washington Junior, 12 anos, comemorou estar na liderança e 
ter a ajuda da irmã em casa. “Acho muito importante o ranking 
para sabermos que todo esforço vale a pena, além de ter novas 
experiências e aprender novas coisas. Também é importante 
para mim ter a ajuda da minha irmã, mesmo treinando em ho-
rários diferentes”, afirma o jovem líder.

Já Catharina, 14 anos, ressaltou que quer aproveitar os novos 
conhecimentos passados na quarentena para melhorar o de-
sempenho em quadra. “Acho muito legal ter o ranking, mostra 
que o esforço tem dado resultado e também traz muita moti-
vação. O Minas tem trazido várias atividades diferentes como 
ioga, pilates e palestras, então devemos aproveitar esses mo-
mentos, o máximo possível, para melhorar o nosso desempe-
nho”, destaca a número 1 do ranking interno. 

Com as atividades on-line sendo feitas em casa, os irmãos 
contam também com o incentivo do pai Washington Cardoso 
de Matos. “Fiquei radiante quando vi os dois em primeiro lugar. 

Irmãos Catharina e Washington lideram o ranking interno na quarentena

Os irmãos Catharina e Washington Jr. e o pai Washington 
Cardoso: dedicação em família

No topo

TÊNIS

Peço sempre a eles para serem exemplos de educação e dedi-
cação no Minas, para levar a sério. Falo sempre com eles que 
estão em um clube que é referência mundial, para eles carrega-
rem a bandeira e honrarem a camisa. O Minas tem uma equipe 
maravilhosa, que tem se reinventado nessa quarentena, e as 
famílias têm que participar também desse processo. Estamos 
aproveitando bem essa parada nos treinos presenciais, e isso 
é importante”, elogia o pai minastenista. 

Como funciona o ranking?
“No formato atual, toda presença nos treinos on-line vale um 
ponto, assim como participações em jogos de quiz e presença 
nas lives. Se o atleta faltar ao treino sem justificar ou se atrasar 
mais de cinco minutos, perde um ponto. No final da quarente-
na, serão acrescentadas duas colunas, uma de pontos bônus 
e outra de desempenho nas atividades físicas, que serão dois 
pontos para o atleta que o preparador físico avaliar que se de-
dicou mais aos treinos”, explica a treinadora Fernanda Ferreira. 

Antes da pandemia, os atletas já eram avaliados trimestral-
mente, com os pontos obtidos nos rankings da Confederação 
Brasileira de Tênis (CBT), da Federação Internacional de Tênis 
(ITF) e da Confederação Sul-americana de Tênis (Cosat), mais 
10% da pontuação do ranking estadual, com pontos de frequên-
cia nos treinamentos, de participações em torneios e eventos no 
Minas, e pontos por títulos conquistados. Caso o atleta tomas-
se advertência do Clube, era penalizado em 10 pontos.
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Legenda para fotos

A equipe Itambé/Minas está pronta para entrar em quadra. E a 
formação do elenco para as disputadas da temporada 2020/21 
só foi possível graças ao apoio dos patrocinadores que acredi-
tam no Minas Tênis Clube como referência esportiva no estado. 
A Itambé, patrocinadora máster do time, permanece na equipe 
pela terceira temporada seguida, enquanto a Melitta e a Axial 
entram no segundo ano de parceria. A Ícone fornecerá os unifor-
mes do time por mais uma temporada. Com os investimentos 
das empresas na equipe, a Diretoria do Minas conseguiu manter 
o técnico Nicola Negro por mais um ano, as centrais Carol Gat-
taz (sétima temporada) e Thaisa Daher (segunda temporada); a 
líbero Léia (sexta temporada); a levantadora Macrís (quarta tem-
porada) e a ponteira Kasiely (segunda temporada).

Além das renovações de contratos, a Itambé/Minas terá seis 
reforços. A ponteira Pri Daroit, em sua terceira passagem pelo 
Minas, defendeu o Dentil/Praia Clube na temporada passada. 
As outras novidades são a central Lara Nobre, que estava no 
Sesc-RJ; a levantadora belo-horizontina Pri Heldes; e a ponteira/
oposta Camila Mesquita, 20 anos, ex-Valinhos.

O Itámbé/Minas ainda terá dois reforços norte-americanos: a 
ponteira Megan Easy e a oposta Danielli Cuttino. A primeira é 
tetracampeã do Grand Prix, medalha de prata na Olimpíada de 

Com apoio dos patrocinadores, Itambé/Minas entra forte na disputa da temporada 2020/21
Time pronto!

VÔLEI FEMININO

Londres com a seleção dos Estados Unidos e tem passagens 
pelo Criollas de Caguas, de Cuba, pela equipe universitária do 
Penn State (EUA), Trefl Sopot, da Polônia, Azerrail Baku, do 
Azerbaijão, Guandong Evergrand e Henan Volleyball, ambos da 
China, e pelas equipes italianas do Asystel Carnaghi e Imoco Co-
negliano. Já Danielle iniciou a carreia na equipe universitária do 
Purdue (EUA), onde ficou por três temporadas, e se jogou no VCB 
Casalmaggiore da Itália, nas temporadas 2018/19 e 2019/20.

Como um dos maiores formadores de atletas do Brasil, o Minas 
Tênis Clube sempre inclui jovens talentos na equipe que dispu-
ta a Superliga. “Este ano, integram o elenco do Itambé/Minas 
a central Júlia Kudiess, 17 anos, e a ponteira Luiza Vicente, 16 
anos.” 

O treinador Nicola Negro está feliz em dar continuidade ao traba-
lho e espera que a temporada seja vitoriosa. “Fechamos a última 
temporada com o título do Campeonato Sul-americano e cons-
truímos grande confiança para tentar defender o título nacional, 
mas não foi possível. Ainda está tudo muito indefinido, mas o 
importante é, de agora para frente, recomeçar. Aproveito para 
agradecer aos diretores e patrocinadores por confiarem a mim 
essa missão de manter o Itambé/Minas em destaque no cenário 
nacional e internacional”, afirma Nicola Negro.



  REVISTA DO MINAS • Setembro de 2020 • 44

MACRÍS CARNEIRO

Posição: levantadora
Naturalidade: Santo André (SP)
Nascimento: 3/3/1989
Altura: 1,78m

PRISCILA HELDES

Posição: levantadora
Naturalidade: Belo Horizonte (MG)
Nascimento: 27/3/1992
Altura: 1,78m

DANIELLE CUTTINO

Posição: oposta
Naturalidade: Indianápolis (EUA)
Nascimento: 22/6/1996
Altura: 1,94m

MEGAN EASY

Posição: ponteira
Naturalidade: Saint Thomaz (EUA)
Nascimento: 15/10/1988
Altura: 1,88m

KASIELY

Posição: ponteira
Naturalidade: Nova Aurora (PR)
Nascimento: 6/12/1993
Altura: 1,84m

CAMILA MESQUITA

Posição: oposta/ponteira
Naturalidade: São Paulo (SP)
Nascimento: 27/2/2000
Altura: 1,81m

VÔLEI FEMININO

LÉIA

Posição: líbero
Naturalidade: Ibitinga (SP)
Nascimento: 1/3/1985
Altura: 1,69m

CAROL GATTAZ

Posição: central
Naturalidade: São José do Rio Preto (SP)
Nascimento: 27/7/1981
Altura: 1,92m

THAISA DAHER

Posição: central
Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)
Nascimento: 15/5/1987
Altura: 1,96m

LARA NOBRE

Posição: central
Naturalidade: São Paulo (SP)
Nascimento: 11/2/1989
Altura: 1,85m

JÚLIA KUDIESS

Posição: central
Naturalidade: Brasília (DF)
Nascimento: 2/1/2003
Altura: 1,89 m

LUIZA VICENTE

Posição: central
Naturalidade: Ouro Fino (MG)
Nascimento: 22/6/2004
Altura: 1,84m

COMISSÃO TÉCNICA

Nicola Negro – treinador
Kleber Paiva – Assistente-técnico
Alexandre Marinho – Preparador Físico
Rogério Guedes – Fisioterapeuta
Rodrigo Fuentealba – Estatístico

PRI DAROIT

Posição: ponteira
Naturalidade: Porto Alegre (RS)
Nascimento: 10/8/1988
Altura: 1,83m

Equipe Itambé/Minas Temporada 2020/21

PATROCÍNIO DO CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE: APOIO:REALIZAÇÃO:
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As empresas parceiras Axial, Newton Paiva e Ícone têm pos-
sibilitado ao Minas montar um forte time de vôlei masculino 
para a temporada 2020/21. O experiente levantador William 
Arjona, que acumula títulos de Mundial de Clubes, Superliga, 
Sul-americano e Copa Brasil, foi o primeiro reforço anunciado. 
Também chegam para completar e somar ao grupo o central 
Gustavão, eleito quatro vezes o melhor bloqueio da Superliga, 
e o ponteiro Jonatas, que já faturou o título de campeão da 
Superliga e está confi ante em novas conquistas, agora com a 
camisa do clube mais tradicional do vôlei brasileiro.

Além da chegada dos reforços, o Minas mantém na equipe 
grandes nomes que já estavam na última temporada. Perma-
necem o líbero Maique, os ponteiros Henrique Honorato e Ni-
colás Lazo, e o central Matheus Pinta. Como um dos principais 
formadores de atletas do Brasil, o Clube também terá no elen-
co jovens efetivados das categorias de base. Integram o grupo 
o levantador Gustavo Orlando, 18 anos, os centrais Kelvi, 19, e 
Juninho, 20, e o ponteiro Lucas Figueiredo, 21, os dois últimos 
já estiveram com o time na temporada passada. Gustavo e Ju-
ninho têm passagens pelas seleções de base.

William Arjona destacou que seus objetivos no Clube são con-
quistar títulos e ajudar na formação de novos atletas. “Para 
mim, é uma honra vestir a camisa do clube mais tradicional 
do vôlei brasileiro.  Ficaria um vazio na minha carreira se eu 
não pudesse vestir a camisa do Minas. Estou muito feliz em 
participar desse projeto. Meu objetivo é me esforçar e dar o 

meu máximo para colocar o Minas em fi nais de campeona-
to, disputar títulos e trazer de volta o orgulho do minastenista 
para o vôlei masculino. O Clube também tem uma geração de 
novos atletas que está crescendo, é o principal formador do 
País, quero passar minha experiência e fazer com que esses 
meninos cresçam. Esses são meus dois objetivos principais. 
Estou indo com muita vontade e prazer em fazer isso”, comen-
tou o campeão olímpico. 

O líbero Maique começou a sua trajetória ainda na base e hoje 
é referência para os mais jovens e para a garotada da esco-
linha de vôlei. O jogador está confi ante e acredita que o gru-
po poderá brigar por grandes conquistas. “Será minha quinta 
temporada com a camisa do Minas. Acredito que será uma 
temporada diferente, por tudo que estamos passando. Renovei 
porque amo o Minas, me sinto muito bem acolhido por todos, 
desde os colaboradores que arrumam a quadra até o presiden-
te. Sou cria do Minas. Espero que o grupo trabalhe fi rme para 
buscar os nossos objetivos, que é ser campeão da Superliga e 
de outros campeonatos. Desejo sucesso para toda a equipe”, 
afi rmou o jogador, campeão da Copa do Mundo e vice-cam-
peão mundial com a seleção brasileira. 

No comando da equipe permanece o técnico Nery Tambeiro, 
que estará em sua sétima temporada à frente do time. Tam-
bém seguem na comissão técnica o preparador físico David-
son Alves, o fi sioterapeuta Leandro Garcia e o estatístico Lu-
ciano Minossi. Fernando Martins é o novo assistente técnico.

Atletas e comissão técnica já iniciaram a preparação para a temporada

Com apoio de patrocinadores, Minas reforça o elenco para a temporada
Time forte

VÔLEI MASCULINO
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VÔLEI MASCULINO

William Peixoto Arjona

Gustavo Guazzelli Bonatto (Gustavão)

Jonatas Weslei Santos Cardoso

Conquistas

Conquistas

Conquistas

Levantador
31/7/1979
1,86m

Central
2/1/1986
2,15m

Ponteiro
20/5/1993
1,93m

Campeão olímpico Rio 2016
Três vezes campeão do Mundial de Clubes
Quatro vezes campeão do Sul-americano
Seis vezes campeão da Superliga Brasileira
Quatro vezes campeão da Superliga Argentina
Três vezes o melhor levantador do Mundial de Clubes
Nove vezes consecutiva o melhor levantador
da Superliga Brasileira
Três vezes o melhor levantador da Superliga Argentina
Três vezes o melhor levantador do Sul-americano

Campeão da Supercopa
Duas vezes vice-campeão da Superliga Brasileira
Vice-campeão da Copa Brasil
Vice-campeão da Superliga Argentina
Campeão Paulista
Eleito quatro vezes o melhor bloqueio da Superliga

Campeão da Superliga 
Campeão Pan-americano Sub-23
Campeão Sul-americano
Campeão Paranaense

Reforços  |  Fichas técnicas
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“Apesar do momento difícil, estou fazendo os treinos em 
casa e, mesmo não sendo o ideal para nós, atletas de alto 
rendimento, é o possível perante a situação em que estamos 
vivendo. Conseguimos nos adaptar e fazer os exercícios com 
coisas de casa mesmo, como, por exemplo, colocar alimen-
tos não perecíveis dentro da mochila para servirem de peso. 
A musculação é realizada por meio da plataforma online 
Zoom, em que nos encontramos com os demais atletas e co-
missão técnica para realizar as atividades”.

Édson Junio – atleta do projeto de Vôlei Masculino 
categoria Sub-21

Atividades específicas

Desde março, o Brasil tem sofrido os impactos e as conse-
quências da pandemia de Covid-19 e do isolamento social. No 
Minas, por exemplo, com as Unidades do Clube fechadas, os 
atletas tiveram que interromper os treinos presenciais ainda 
no início da temporada, quando as equipes estavam se desen-
volvendo para buscar resultados e conquistas ao longo do ano. 
Desde então, mesmo na quarentena, as equipes da base mi-
nastenista têm conseguido manter os treinamentos, por meio 
de plataformas on-line, graças aos recursos captados por 
meio dos projetos aprovados pela Lei de Incentivo Estadual  
de Minas Gerais. 

São cinco os projetos do Minas aprovados na Lei de Incentivo 
ao Esporte do Estado de Minas Gerais, que estão em execu-
ção, mesmo durante o isolamento social imposto pela pande-
mia. 2017.01.30 Formação desenvolvimento de atletas do 
Voleibol Masculino Sub 15 a 19 A II; 2017.01.34 Formação 
desenvolvimento de atletas do Voleibol Feminino Sub 21 A 
III; 2017.01.50 Formação desenvolvimento de atletas do Vo-
leibol Feminino Sub 14 a 18 A III; 2018.02.34 Formação e 
Desenvolvimento de Atletas da Natação; e 2018.02.45 For-
mação desenvolvimento de atletas do Basquete e Futsal.

O atendimento aos atletas e o suporte dos técnicos do Clube 
seguem técnicas e estratégias específicas, elaboradas pela 
gerência do departamento de cada modalidade. E, com o 
apoio e o comprometimento dos profissionais do Clube, os 
atletas beneficiados pelos projetos seguem treinando e se 
preparando para o retorno gradual ou coletivo das atividades 
presenciais. O objetivo é que todos estejam prontos para re-
presentar Minas Gerais com excelência quando as competi-
ções forem retomadas. Confira, a seguir, a opinião de jovens 
atletas sobre a importância da continuidade dos treinos. 

“Apesar da crise causada pela pandemia, estou fazendo em 
casa meus treinos e as atividades físicas orientadas pela 
equipe técnica do Minas. Nós, do futsal, estamos tendo 
toda semana reuniões técnicas com a equipe e palestras 
com grandes nomes do futsal brasileiro e mundial junto a  
todas as categorias”. 

Gabriel Delabela Gomes da Costa Santos – atleta do projeto 
de Futsal categoria Sub-14 e Sub-15B

Mesmo na quarentena, recursos de projetos incentivados garantem a preparação dos atletas
Treinos continuam

LEI DE INCENTIVO
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“Apesar do fechamento do Clube, sei que a minha vida espor-
tiva não pode parar. Desde o início do isolamento, mantive 
um programa de atividades físicas, visando conservar meu 
condicionamento para quando tudo voltar ao normal. Me 
mantive ativo usando tapetes de ioga, bicicleta ergométrica, 
escadas e o que for possível de fazer em ambiente domici-
liar. Os técnicos Bruno Beling e Adriana Mitidieri, juntamente 
com o preparador físico Jarbas, a fi sioterapeuta Tatiana, a 
psicóloga Amanda e o biomecânico Gustavo também pas-
saram a realizar trabalho online com os atletas, construin-
do programas de treinos e rotinas com o objetivo de ajudar 
na saúde física e mental dos atletas. Essa estratégia foi de 
grande ajuda. Ainda assim, espero ansiosamente pelo retor-
no às piscinas. Com os protocolos e a consciência de todos, 
voltaremos a ajudar o nosso Clube a brilhar novamente e 
como sempre no cenário esportivo nacional”.

Artur Becker Xavier de Sousa e Silva – atleta do projeto de 
Natação categoria Juvenil.
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                                     com o esporte!
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Atletas: João Friedrich, Marcello Abritta, Artur Becker, Manuela Nagamine, Caio Gomes, William Norton, Clara Carvalho, Débora Bernardi e Antônio Alves. 

LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

E N G E N H A AR I

Lei Federal de Incentivo ao Esporte
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O Minas Tênis Clube e a comunidade artístico-cultural mineira 
estão de luto. Morreu em 17 de agosto último, aos 86 anos, víti-
ma de choque séptico, José Martins Palhano Júnior, o querido 
e admirado Palhano, um dos mais dinâmicos e competentes 
promotores culturais de Belo Horizonte. 

Palhano estudou música e idiomas na Universidade Mineira de 
Arte, foi tenor de óperas e operetas, apresentador de televisão 
e rádio e, na juventude, atleta da natação minastenista. Em 
1962, incentivado por José Mender Júnior, então presidente 
do Minas, criou, em 1962, e dirigiu até 1986, o Departamento 
Cultural e Artístico (DCA) do Clube.  

À frente do DCA, organizou importantes eventos culturais na 
capital mineira, como concertos, corais, audições, apresen-
tações de orquestras, óperas, concertos, festivais de música, 
exposições de artes plásticas, lançamentos de jovens talentos 
mineiros da música, do canto, teatro e das artes plásticas. “Vi-
sionário e pioneiro, Palhano abriu as portas para artistas como 
o pintor ítalo-brasileiro Amadeo Luciano Lorenzato, promoven-
do sua primeira mostra individual, no Clube”, conta André Ru-
bião, diretor de Cultura do Minas. 

O Minas Tênis Clube lamenta a morte de Palhano Júnior e 
reconhece sua relevante contribuição ao desenvolvimento da 
instituição como polo de disseminação e democratização da 
cultura no estado. “Ele foi um precursor da área da Cultura 
numa época em que Belo Horizonte era ainda muito provincia-
na e com poucos espaços culturais. Por toda a arte e cultura 
que trouxe para o convívio do Minas Tênis Clube, só temos a 
agradecer a Palhano Júnior”, ressalta André Rubião.

Cultura mineira perde um de seus mais importantes promotores
Adeus, Palhano 

MEMÓRIA

Palhano Júnior era sócio do Minas desde os anos 1950 e, antes 
da pandemia, nadava diariamente no Clube

ACERVO CENTRO DE MEMÓRIA
O ex-presidente JK foi recepcionado por Palhano, 
na festa de abertura do Departamento Cultural 
e Artístico do Minas, em 1962

ACERVO CENTRO DE MEMÓRIA
O tenor Palhano Júnior cantando 
uma opereta, durante apresentação 
no Salão do Minas I, em 1970
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O Centro de Memória do 
Minas ganha vida quando 

você está por perto

Cores e formas voltarão 
a iluminar seus olhos 
na Galeria do CCMTC.

Como nos faz falta a alegria 
da garotada nos espetáculos 

no nosso teatro.

CENAS


