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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Cara família minastenista

No segundo domingo deste mês, comemoramos o Dia dos Pais, uma data especial 

para homenagearmos nossos heróis, exemplos de dedicação, amor e sabedoria 

para a vida toda. Infelizmente, ainda em função da pandemia de Covid-19, não será 

possível realizarmos a tradicional Festa dos Pais. Mas, tenham a certeza do nosso 

empenho em continuar fazendo do Minas o lugar ideal para pais e filhos fortale-

cerem seus vínculos, em espaços e atividades que favoreçam a união, a amizade, 

o respeito, além de momentos inesquecíveis. E é no Minas que tenho as melho-

res lembranças do meu saudoso pai, Urbano Brochado Santiago, que me legou a 

paixão pelo Clube, além de ensinamentos valiosos que norteiam minha trajetória 

pessoal e profissional. A todos os pais minastenistas, nossa admiração e carinho!

Agosto também é o mês de aniversário do nosso Programa Cabeça de Prata, que 

foi lançado há 34 anos e se tornou referência nacional. Como o público do programa já foi vacinado, faremos uma festa, no dia 25, 

com ingressos limitados e seguindo todos os protocolos sanitários. Aos poucos, vamos retomando nossas atividades sociais, mas 

sem relaxar nos cuidados para prevenir a proliferação do novo coronavírus. A pandemia ainda não acabou! E essa é mais uma razão 

para o Programa Minas Tênis Solidário intensificar sua atuação, ajudando a quem precisa. A adesão maciça dos minastenistas às 

campanhas de arrecadação de doações tem possibilitado a entrega de roupas, calçados, cobertores e alimentos aos projetos sociais 

e instituições assistenciais cadastradas no programa, beneficiando crianças, idosos, hospitais e pessoas em situação de rua. Aos 

voluntários, associados e parceiros, nossos agradecimentos!

Destacamos também a retomada gradual das atividades do Centro Cultural Unimed-BH Minas, autorizadas pela Prefeitura de Belo 

Horizonte, e convidamos a todos para visitar as mostras de fotografia na Galeria de Arte e no novo Espaço Expositivo. O nosso 

Centro de Memória, que tem o selo de reconhecimento do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), é parada obrigatória para quem 

deseja conhecer um pouco mais da história de BH e do Minas. E tem mais: as obras das duas salas de cinema e a montagem da 

biblioteca seguem em ritmo acelerado, sinalizando que, brevemente, nosso Centro Cultural estará ainda mais completo, consoli-

dando nossa vocação como polo de disseminação das artes e da cultura na capital. 

Finalizando, informamos que está evoluindo conforme as expectativas a implantação do Projeto Minas Smart Clube, uma iniciativa 

inovadora da atual diretoria, que oferecerá soluções digitais para ampliar a linha de serviços prestados aos sócios, garantindo mais 

comodidade e agilidade no atendimento de suas demandas. Nesse sentido, também não descuidamos da manutenção e da moder-

nização da infraestrutura das Unidades, a fim de oferecer sempre o melhor para a família minastenista. 

Citando Albert Einstein: “Aprenda com o ontem. Viva o hoje. Tenha esperança no amanhã.”

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

>>

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

Forte abraço, RICARDO VIEIRA SANTIAGO

O melhor do Minas é você
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SUPERINTENDENTE EXECUTIVO
Yuri Costa Dolabella

EXPEDIENTE

MINAS I

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

MINAS II

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

MINAS COUNTRY 

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

MINAS NÁUTICO 

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

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

TELEFONES ÚTEIS

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

DIRETORIA

PUBLICIDADE
Eduardo Mineiro
(31) 99733.1810

imprensa@minastc.com.brMTCI_WIFI / SENHA: @minastc /minastenisclube
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Ser pai é um compromisso único, intenso, eterno. Pai é o 
herói no qual os filhos vão se espelhar a vida toda. Ser pai 
é cuidar por inteiro, física e emocionalmente, é comparti-
lhar as obrigações cotidianas, como ensinar o “para casa”, 
trocar a fralda, levar ao médico. Paternidade é também 
participar dos momentos de alegria e diversão dos filhos, 
independentemente da idade, como jogar futebol, nadar ou 
brincar de casinha. É comemorar as conquistas, mesmo 

que pequenas, incentivando os filhos a ir além, a ganhar o 
mundo. E o Minas dá sua contribuição diária, oferecendo 
infraestrutura e opções de atividades esportivas, recreati-
vas e culturais que favorecem o fortalecimento dos laços 
de família, da amizade e do respeito entre pais e filhos. 
Essa é a opinião dos sócios que participam dessa matéria 
especial, por meio da qual o Clube homenageia todos os 
pais minastenistas.

João Paulo Parreiras de Freitas, 36 anos head em 
tecnologia, pai de Lorenzo, 11 anos, aluno dos cursos 
de futsal e judô, e Nikolas, 2 anos, que adora nadar e 
brincar no Clube. 

Na correria do dia a dia, com várias responsabilidades, 
estamos sempre buscando fazer várias atividades em 
um curto período. Às vezes, não percebemos o quanto é 
importante parar um pouco e dar atenção às coisas que 
realmente importam na vida. No Minas, encontro tempo 
com qualidade e não somente quantidade para ficar com 
meus filhos, acompanhar o crescimento deles. Pratica-
mos vários esportes, como futebol no Country, tênis e 
beach tennis, no Náutico, brincamos bastante, fazemos 
amigos. É um ambiente seguro, com boa infraestrutura, 
tudo muito bom para família.

Luis Martins de Souza Garcia, 38 anos, judoca, profis-
sional de educação física, pai de Joana, 8 anos, atleta 
da equipe de ginástica de trampolim desde 2020.

Sempre apoiei a Joana no esporte. Ela fez curso básico, 
aula experimental de judô, mas gostou da ginástica. Eu 
a levo e busco nos treinos, quatro vezes na semana. O 
nosso relacionamento se tornou mais importante, pois 
ela me vê treinando judô, competindo, vê minhas me-
dalhas. O esporte tem o poder de transformar vidas, e 
ficamos muito mais próximos por causa dele. O Minas 
é a segunda casa da Joana. Creio que sou um exemplo 
para minha filha, ela vem seguindo o mesmo caminho 
que eu. Fico muito feliz e sei que vou colher bons frutos.

Pais minastenistas falam da contribuição do Clube para o fortalecimento dos laços com os filhos
Meu herói
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Frederico de Assis Faria, 40 anos, advogado, pai de 
Bernardo, 6 anos, aluno do curso de natação.

O Minas é um ambiente que nos possibilita muita di-
versão saudável e colocar em prática valores e ensina-
mentos que temos como primordiais para meu filho, tais 
como dedicação, amizade, respeito, persistência, resili-
ência e tantos outros que ele seguramente levará para a 
vida toda. No Minas nos sentimos literalmente em casa, 
e ter a oportunidade de viver isso com meu filho na mais 
tenra idade é algo fantástico! Eu me lembro com muito 
carinho da primeira vez em que eu e o Bernardo atraves-
samos nadando, lado a lado, os 25 metros de uma das 
piscinas cobertas. Para uma criança que estava com 
apenas 5 anos, foi uma grande vitória! Já estamos trei-
nando para atravessar os 50 metros da piscina olímpica!

Eduardo Henrique Pereira de Andrade, empresário, 40 
anos, praticante de tênis, pai de Henrique, 9 anos, e de 
Sophia, 6 anos. Ambos são alunos do curso de tênis. 
Henrique também é aluno do curso de futebol; e Sofia, 
do curso de natação. 

Em minha opinião, a prática esportiva traz saúde física 
e mental, e aproveitamos rotineiramente a estrutura do 
clube para isso. Estamos sempre juntos no clube, seja 
quando os levo nas atividades, seja quando pratico ati-
vidades com eles. 

O Coral do Minas preparou uma homenagem especial aos pais, que foi 
gravada em vídeo e estará disponível no canal oficial do Minas no You-
Tube (@minastcoficial), a partir de 8 de agosto, às 10h. Será o terceiro 
vídeo produzido pelo grupo este ano, veiculado no YouTube. Os anteriores, 
ainda disponíveis na plataforma, são de recitais em homenagem às mães 
e de celebração da Páscoa. O Coral do Minas tem, atualmente, 57 vozes 
(masculinas e femininas) e repertório que inclui obras religiosas e clássi-
cas, além de canções folclóricas e da música popular brasileira. 

Coral terá vídeo dedicado aos pais no canal oficial do Minas no YouTube, a partir de 8 de agosto
Homenagem especial

CAPA
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Horta dos Colaboradores é implantada pelo Minas Tênis Solidário no Country e no Náutico
Reforço na mesa

O colaborador José Sabino de Araújo, o voluntário do Minas Tênis Solidário Fábio Jardim, o vice-presidente Carlos Henrique Mar-
tins e o presidente Ricardo Santiago, na Horta dos Colaboradores do Náutico

Na Horta dos Colaboradores do Country, o superintendente Yuri Dolabella, as voluntárias do Minas Tênis Solidário Karina Braccini, 
Elizabeth D’Ávila Fonseca e Denise Lobão, o colaborador Iris Pereira da Cruz e o presidente Ricardo Vieira Santiago

Contribuir na promoção da alimentação saudável dos fun-
cionários e seus familiares de forma sustentável e interativa. 
Este é o objetivo da Horta dos Colaboradores que o Programa 
Minas Tênis Solidário implantou, no último mês, nos Minas 
Country e Náutico, com recursos arrecadados por meio da 
campanha Sócio Doador. Foram investidos, no total, cerca de 
R$ 6 mil, na aquisição de mudas e insumos, como terra e adu-
bo, para as duas hortas, que ocupam pequenos espaços em 
áreas administrativas dos dois clubes. 

As hortas são cuidadas pelos próprios colaboradores, que 
plantam, molham, limpam e adubam os canteiros. No Minas 
Country, onde tem alface, almeirão, pimenta, mostarda, jiló, 

rúcula, cebolinha, salsinha e coentro, os responsáveis pela 
horta são Iris Pereira da Cruz, Arimar Moreira da Silva e Fran-
cisco Rodrigues Teixeira. No Minas Náutico, a horta está sob 
os cuidados de José Sabino de Araújo, que plantou alface lisa, 
alface roxa, couve manteiga, salsinha, cebolinha, mostarda, 
manjericão e rúcula. “Na próxima etapa, vamos plantar to-
mate cereja e coentro”, conta José Sabino, animado com a 
função de “presidente da horta”, como brincou o presidente 
Ricardo Vieira Santiago, no dia da “inauguração” da horta. 

Para que o maior número de funcionários tenha acesso 
aos produtos, haverá o controle por meio de uma lista, em 
cada clube.
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MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Material arrecadado na campanha possibilita a compra 
de cadeiras de rodas e muletas

Lacre Solidário

A Campanha Lacre Solidário arrecadou, em 2020 e no primeiro semestre de 2021, 
985,07 kg de lacres de alumínio. Com o valor da venda dos lacres, o Programa Mi-
nas Tênis Solidário adquiriu uma cadeira de rodas de passeio, uma cadeira de ro-
das de banho e dois pares de muletas. Os equipamentos foram doados para três 
instituições assistenciais. “É muito fácil juntar os lacres, mobilizar os familiares 
e amigos, para que não joguem no lixo. Além de fazer a reciclagem do alumínio, 
cuidando da natureza, ajudamos a proporcionar melhor qualidade de vida a quem 
não pode andar ou tem mobilidade reduzida”, destaca a sócia voluntária Tania 
Zefferino, que conseguiu arrecadar 29,560 kg de lacres.

O Lar de Idosas As sempre-vivas, que tem 16 residentes, recebeu a cadeira de 
rodas de banho. Já o Lar de Idosos Clotildes Martins, com 29 residentes, foi be-
neficiado com a cadeira de rodas de passeio. Para a Associação Beneficente dos 
Empregados do Minas (ABEM) foram doados os dois pares de muletas, que são 
emprestados aos associados durante períodos de recuperação de cirurgias ou 
traumas, ampliando o número de usuários dos equipamentos. 

Os dois lares de idosos também receberam meias e cachecóis de lã, feitos e do-
ados pela minastenista Patrícia Gonzaga Meirelles. Ela presenteou cada uma das 
16 residentes do Lar de Idosas As Sempre-vivas com um par de meias e um ca-
checol e doou outros nove cachecóis para o Lar Clotilde Martins. Nesta instituição 
foram entregues, ainda, 20 kits de toucas e cachecóis, tecidos pelas voluntárias 
do Grupo Infantil do programa, usando material comprado com recursos da Cam-
panha Sócio Doador, do Minas Tênis Solidário.

Denise Lobão e Tania Zefferino (ambas de branco) e as representantes das institu-
ições beneficiadas com as doações
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MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Campanha do Agasalho já entregou quase 2 mil doações, entre roupas, calçados e cobertores
Solidariedade que aquece

Denise Lobão, gestora do Minas Tênis Solidário, faz a entrega das doações ao Grupo Banho de Amor, representado por Maria Alice 
de Vasconcelos Santos

Doações Instituição beneficiada
210 pares de roupas
54 pares de calçados 
20 bolsas 
(doações feitas pelo Grupo Marias Bonitas de Lourdes) 

Pessoas de ocupações e quilombos (distribuição feita pela 
Central Única de Favelas (CUFA-MG)

60 peças de roupas 
22 pares de calçados 

Associação Casa Madre Tereza de Calcutá.

147 peças de roupas 
19 pares de calçados

Segunda Casa dos Meninos de Santo Antônio da Barra, em 
Pedro Leopoldo

209 peças de roupas
23 pares de calçados 
24 cobertores novos 

Associação Banho de Amor

50 cobertores novos Grupo Esperança
342 peças de roupas 
20 pares de calçados 
70,5 kg de alimentos
(doações feitas pelos nadadores e treinadores do Minas)

Grupo Esperança

34 cobertores
20 pares de calçados 
376,5 kg de alimentos

Projeto Romper / Morro das Pedras

Associados, parceiros e vizinhos fizeram a diferença na vida 
de muita gente, aderindo à Campanha do Agasalho do Minas 
Tênis Solidário, lançada em abril, com o apoio da Diretoria. Até 
o fechamento desta edição, em 15 de julho, foram arrecada-
dos quase dois mil itens, sendo 1598 peças de roupas, 158 pa-
res de sapatos, 20 bolsas e 208 cobertores. Seis instituições 
cadastradas no programa de responsabilidade socioambien-

tal do Clube foram beneficiadas com as doações. Destaque 
para o exemplo de solidariedade dos atletas das equipes de 
natação do Minas, que, além de roupas de calçados, doaram, 
no total, 547 kg de alimentos não perecíveis, durante a reali-
zação das competições Tomada de Tempo Oficial, 2º Torneio 
Metropolitano Mirim/Petiz e no Campeonato Mineiro. Confira 
a distribuição das doações, em junho e julho.
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Implantação da plataforma integradora dos sistemas de automação está em andamento
Minas Smart Clube

Em parceria com a Newton Paiva, o Minas está implantando 
o projeto que o tornará o primeiro “clube inteligente” do país. 
Os objetivos da diretoria com essa iniciativa inovadora são 
ampliar a linha de serviços prestados e garantir mais comodi-
dade e agilidade no atendimento das demandas dos sócios. 
Neste mês, prossegue a operação da plataforma integradora 
dos sistemas de automação, com ajustes e novas configura-
ções, conforme as necessidades do Clube. 

Também estão sendo estudadas as soluções desenvolvidas 
pelos especialistas da Newton, com base nas solicitações 
do Clube, incluindo o gerenciamento de espaços nas Uni-
dades, como quadras, ginásios e campos esportivos, que 
poderão ser agendados remotamente pelos associados; 
plataforma digital para direcionamento interno de sócios 
e outros públicos em trânsito nos vários setores das Uni-
dades; unificação do Centro de Controle e Operação com 
o monitoramento do Circuito Fechado de TV (CFTV); me-
lhor aproveitamento da energia solar, já utilizada pelo Clube 

SEU PATRIMÔNIO

para aquecimento da água das piscinas e dos chuveiros dos 
vestiários; controle de acesso com reconhecimento facial e 
das placas dos veículos, proporcionando mais segurança à 
família minastenista.

Monitoramento dos elevadores
Ainda neste mês de agosto, será feita a instalação do sistema 
de automação para monitoramento e controle remoto dos ele-
vadores do Minas II e do Minas Country, por meio do Centro de 
Controle e Operação (CCO), como o que já está em operação no 
Minas I. O sistema tem um painel que mostra o status de cada 
elevador, como o andar em que a cabine está e sua movimen-
tação. Outra funcionalidade é a possibilidade de comunicação 
de problemas em tempo real, tornando o atendimento corretivo 
e emergencial ainda mais ágil. O sistema também gera rela-
tórios para análise do perfil de utilização dos elevadores, que 
subsidiam na definição dos melhores pavimentos para estacio-
namento das cabines quando ociosas, reduzindo o tempo de 
espera pelo elevador e o consumo de energia elétrica. 
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Obras e manutenção constante garantem a melhor infraestrutura de lazer para os sócios
Sempre novo

A ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO
É DEFINIDA PELOS MUNICÍPIOS.
CONFIRA O CALENDÁRIO
DA SUA CIDADE.

Preservando o patrimônio dos sócios, o Minas cuida incansavelmente da infraestrutura das Unidades

te do Minas II. A substituição por piso cimentício antiderra-
pante visa proporcionar mais segurança aos sócios, além 
de revitalizar o visual do Clube, já que as escadas estavam 
desgastadas pelo tempo. Também está em execução na 
Unidade a construção de uma ducha na área das quadras 
de peteca descobertas, que garantirá conforto aos sócios, 
principalmente nos dias mais quentes. E entre os serviços 
de manutenção constante está sendo feita a limpeza das 
redes de água pluvial do gramado central e do ginásio co-
berto e a recuperação das caixas de passagem da rede de 
esgoto primário do edifício da Sede Social.

Ainda no Minas II, será iniciada neste mês a obra de mo-
dernização da Estação de Tratamento de Água (ETA), que 
inclui troca de filtros, de válvulas e de sistemas, visando 
prepará-la para a automatização. Para permitir o uso das 
piscinas pelos sócios, durante a execução dos trabalhos, 
será feita a instalação provisória de sistemas filtrantes, 
uma vez que os filtros existentes na ETA serão removidos 
para a instalação de novos. 

Minas Country
Na Unidade campestre, os serviços de manutenção a ser 
realizados em agosto incluem a revitalização dos canteiros 
e gramados, com adubação usando macro e micronutrien-
tes; a limpeza de telhados, calhas e da rede de água pluvial. 
Também está sendo feita a limpeza dos 1.336 metros de 
aceiro do perímetro do Clube e a manutenção da cerca. 
Todos os serviços são realizados pela equipe de colabora-
dores do Minas. 

CLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBEPATROCÍNIO MASTER APOIO
REALIZAÇÃO

Ser sócio do Minas é, inegavelmente, uma das melhores coi-
sas da vida. Poder usufruir de uma das melhores infraestru-
turas de lazer, esporte e cultura do país é uma conquista que 
deve ser comemorada, diariamente, pela família minastenista. 
E para deixar tudo impecável para os associados, durante o 
ano inteiro, a equipe de obras e manutenção do Clube trabalha 
incansavelmente. Confira, a seguir, as melhorias em execução 
e que serão executadas neste mês, em cada Unidade. 

Cinemas do Minas I
As obras de construção das duas salas de cinema do Centro 
Cultural Unimed-BH Minas seguem em ritmo acelerado. Já fo-
ram feitas a alvenaria de blocos de concreto cheios que separa 
as duas salas e as alvenarias das cabines de projeção e ca-
sas de máquinas do ar-condicionado. Também foi concluído o 
contrapiso de regularização, e o reboco das alvenarias internas 
está em fase final de execução. Já estão no canteiro de obras 
o material para o isolamento acústico e os dutos de renovação 
do ar das salas, que serão interligados ao sistema existente no 
Centro de Facilidades. Neste mês, será iniciada a execução do 
piso flutuante e a infraestrutura das instalações elétricas e de 
telecomunicações. 

Minas II
Está prevista para terminar em setembro a obra de revesti-
mento dos degraus de todas as escadas da Praça de Espor-
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SEU PATRIMÔNIO

Os dois vestiários da área das piscinas cobertas devem ser entregues aos sócios no próximo mês
Minas Náutico

A ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO
É DEFINIDA PELOS MUNICÍPIOS.
CONFIRA O CALENDÁRIO
DA SUA CIDADE.

Já no Minas Náutico prosseguem as obras de construção dos 
vestiários das piscinas cobertas, em sintonia com a demanda dos 
associados. A entrega das novas instalações está prevista para 
setembro. O vestiário feminino tem 27 m², e o masculino, 23 m². 
Ambos são dotados de infraestrutura adequada para garantir mais 

comodidade aos minastenistas que utilizam as piscinas do Pavi-
lhão. O vestiário masculino terá vaso sanitário, mictório, três lava-
tórios, três chuveiros e banco de apoio para os sócios trocarem de 
roupa. Já no vestiário feminino haverá dois vasos sanitários, três 
lavatórios, quatro chuveiros e também um banco de apoio.

Área das piscinas do Pavilhão de Esportes e Eventos contará com dois vestiários
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Brevemente, os minastenistas terão mais motivos para 
ir ao Minas Country, que está ficando, a cada dia, mais 
bonito e funcional. As obras de revitalização da Sede So-
cial, que fazem parte do Plano Diretor da Unidade, estão 
sendo executadas pela Construtora Nápoli, vencedora 
da licitação, e seguem conforme o cronograma aprova-
do pela Comissão de Obras do Minas. Vale lembrar que 
todas as intervenções no Clube também seguem as pre-
missas do projeto de acessibilidade universal, que é um 
dos pilares do Plano Diretor do Minas Country (PDMTCC).

Neste mês de agosto, está prevista a conclusão da cons-
trução dos dois sanitários para pessoas com deficiência, 
no 3º subsolo do prédio. E, ainda em agosto, será inicia-
da, no 1º subsolo, a reforma do banheiro feminino, com 

Obras de revitalização da Sede Social seguem conforme o cronograma aprovado
Novo Country

PDMTCC

A infraestrutura de lazer e serviços do Country evolui com o Plano Diretor

previsão de término em outubro, quando também será 
concluída a reforma do sanitário para pessoas com defi-
ciência existente no andar.

Já as obras iniciadas em julho, que incluem as reformas 
do banheiro masculino e da enfermaria e a construção de 
outros dois sanitários para pessoas com deficiência se-
rão entregues em setembro. Na varanda da Sede Social, 
a substituição do toldo e dos revestimentos está progra-
mada para terminar em outubro, mesmo mês em que de-
verão ser entregues os sanitários feminino e masculino 
no ginásio coberto. 

Segue também em ritmo acelerado a troca dos revesti-
mentos das piscinas superiores, prevista para terminar 
no início do verão.
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Apresentar às crianças de 3 a 8 anos de idade as várias mo-
dalidades esportivas, por meio de atividades lúdicas que con-
tribuem para o desenvolvimento motor e cognitivo. Este é o 
objetivo do Curso Básico de Esportes, que foi implantado no 
Minas Náutico em junho de 2012 e é um dos mais procura-
dos pelos associados. Os gêmeos Giovana e Mateus, 7 anos, 
filhos de Sabrina Repoles Carvalho e Leonardo Luís Moreira, 
são alunos do Curso Básico desde que tinham apenas 3 anos. 
“Eu sempre quis estimular as crianças a praticar atividade fí-
sica, mas respeitando a vontade e o limite deles. O Curso Bá-
sico respeita as fases de crescimento e desenvolvimento das 
crianças, além de ter como referência a experiência e toda a 
tradição do Minas na formação de atletas”, comenta Sabrina. 

Quais são os benefícios do Curso Básico no desenvolvimen-
to da Giovana e do Mateus? “Cada etapa do curso teve seu 
mérito! Lá no comecinho, aos 3 anos, eles aprenderam a pu-
lar, concentração, coordenação, equilíbrio. Na segunda fase, 
percebi que foram ensinadas várias modalidades de esportes, 
na prática e na teoria. Agora, eles estão entrando na terceira 
fase, na certeza de ainda ter muitas coisas novas para apren-
der. Em todos os momentos do curso, são trabalhadas emo-
ções, valores e sentimentos, como competição, frustração, 
respeito, esforço, solidariedade, educação e concentração. E 
a variedade de esportes iniciados no curso é atrativa para as 
crianças”, afirma a associada.

Satisfeita com o desenvolvimento dos seus filhos, a minas-
tenista destaca o quanto a Giovana e o Mateus estão felizes 
no curso. “Eles gostam de tudo! Há quatro anos, eles fazem o 
Curso Básico e nunca reclamaram de ir para as aulas. Durante 
esse período, já fizeram diversos outros esportes, em paralelo 
ao Curso Básico, e nada funciona tão bem e tem tanta conti-
nuidade”, elogia a minastenista.

Conheça os benefícios do Curso Básico, que Mateus e Giovana frequentam há quatro anos
Do jeito que eles gostam

Os gêmeos Giovana e Mateus gostam de todas as atividades 
do Curso Básico de Esportes

Ainda tem vaga
O Curso Básico de Esportes do Minas Náutico ainda tem pou-
cas vagas em turmas para crianças de 5 e 6 anos e 7 e 8 anos. 
As matrículas podem ser feitas pelo aplicativo do Minas ou na 
Central de Atendimento.

Faixa etária: 5 e 6 Anos
Turma Horário Matrícula Mensalidade

Terça e quinta-feira

8h30

R$ 92,48 R$ 132,12

10h40

14h30

Quarta e sexta-feira
9h35

15h30

Faixa etária: 7 e 8 anos

Quarta e sexta-feira
8h30

R$ 92,48 R$ 132,12
14h
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Curso utiliza a metodologia de ensino do Minas e tem vagas em turmas para crianças e adultos
Vagas no tênis

Crianças a partir de 5 a anos e adultos de até 
75 anos podem aprender a jogar tênis imedia-
tamente, nas turmas infantojuvenis e adultas 
do curso do Náutico, que utiliza a mesma 
vitoriosa metodologia do Minas. Especialis-
tas destacam que a prática do tênis ajuda a 
desenvolver a coordenação motora, melhora 
o condicionamento físico geral e aprimora o 
foco e a capacidade de tomada rápida de de-
cisão. Além disso, o tênis pode ser praticado 
ao longo da vida, favorecendo a integração e 
o convívio social. 

A matrícula deve ser feita na Central de Aten-
dimento ou no aplicativo Minas Tênis Clube, 
disponível para androide e iOS. É necessário 
apresentar atestado médico. Confira, no qua-
dro ao lado, dias e horários das aulas e valores 
de matrícula e mensalidade.

MINAS NÁUTICO

Curso de Tênis do Náutico (Vagas para início imediato)
Turmas Adultas – 17 a 75 anos

Dias da semana Horário Matrícula Mensalidade

Terça e
quinta-feira

7h

R$ 208,09 R$ 297,27

8h
11h
12h
20h

Quarta e
sexta-feira

7h
11h
19h

Turmas Infantojuvenis – 5 a 16 anos
Dias da semana Horário Matrícula Mensalidade

Terça e
quinta-feira

8h

R$ 145,10 R$ 207,28

9h
10h
11h
16h
17h
18h

Quarta e sexta-feira 16h
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EDUCAÇÃO

Em cerimônias restritas, 36 formandos do Curso Básico de Esportes recebem certificados
Meu diploma 

A oradora da turma do Minas I, Gabriela 
Labarrére Pereira

Isadora Kaukal Beraldo foi a oradora da 
turma do Minas II

Mesmo com a participação restrita de familiares, em 
atendimento aos protocolos de proteção contra o novo 
coronavírus, a formatura de 36 alunos no Curso Básico 
de Esportes foi repleta de alegria. A cerimônia de entrega 
dos certificados foi separada por turmas (Minas I e Minas 
II), em dias distintos, a fim de reduzir o número pessoas, 
evitando aglomerações, com uso obrigatório de máscara. 
Mas, a garotada não se importou com as mudanças e su-
biu ao palco do Salão da Unidade II, com muita animação, 
acompanhados pela mascote Max, para receber o diploma, 
entregue por seus instrutores. 

A mascote Max comemorou a conquista 
com os formandos

O presidente do Conselho, Kouros Monadjemi, o diretor de 
Educação Frederico Mascarenhas e o presidente do Minas, 
Ricardo Vieira Santiago 

O diretor vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira para-
beniza os formandos do Curso Básico de Esportes

Não faltaram os discursos emocionados, cheios de palavras 
de gratidão e carinho dirigidas aos pais, instrutores, colegas 
e ao Clube, feitos pelas oradoras Gabriela Labarrére Pereira, 
representando a turma do Minas I, e Isadora Kaukal Beraldo, 
que falou pelos formandos do Minas II.

O presidente e o vice-presidente do Minas, Ricardo Vieira 
Santiago e Carlos Henrique Martins Teixeira, e o presidente 
do Conselho Deliberativo, Kouros Monadjemi, prestigiaram 
as cerimônias e parabenizaram os formandos. O diretor de 
Educação Frederico Mascarenhas foi homenageado por sua 
dedicação à área de cursos do Clube. 

Cuidadores de Idosos
Nutricionista
Fisioterapia
Fonoaudiólogo
Equipe Multiprofissional
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O formando Rafael Valle Paiva Canut e 
os pais Isabela e Adriano

A alegria de Arthur de Oliveira Custódio, 
junto aos pais Denilson e Silvia

Pedro Souto Pena comemora com o pais 
Gustavo e Janaina e a irmã Mariana

Nas cerimônias de formatura do Curso Básico foram cumpridas todas as medidas sanitárias contra o novo coronavírus

Cuidadores de Idosos
Nutricionista
Fisioterapia
Fonoaudiólogo
Equipe Multiprofissional
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O entrevistado desta edição da Revista do Minas é o vice-go-
vernador Paulo Brant, mineiro de Diamantina, onde nasceu 
em 1º de maio de 1952. Ele é formado em engenharia civil 
e economia, tem pós-graduação em economia e especializa-
ção em estratégia empresarial e foi professor e pesquisador 
da Universidade Federal de Minas Gerais e da PUC Minas. De 
2010 a 2016, Paulo Brant presidiu a Celulose Nipo-Brasileira 
S/A (Cenibra) e, de 2016 a 2018, atuou como superintendente 
executivo de Relações Institucionais da Federação das Indús-
trias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).

Na esfera pública, antes de ser eleito vice-governador em 2018, 
na chapa de Romeu Zema, ocupou os cargos de secretário de 
Cultura de Minas Gerais, diretor-superintendente do Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais e chefe de gabinete do Minis-
tério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Paulo Brant, vice-governador do Estado de Minas Gerais

“A política é o espaço da divergência 
civilizada na construção do consenso”

“(No cargo de vice), é 
necessário tomar cuidado 

para não cair no extremo da 
omissão ou da intromissão”

A seguir, o vice-governador fala sobre a importância da 
política na evolução da sociedade e lamenta os efeitos 
negativos da polarização, que tem provocado, inclusive, o 
afastamento de amigos e familiares. “A política é o espa-
ço da divergência civilizada e respeitosa na construção do 
consenso. Precisamos contribuir para distensionar a so-
ciedade, nos abrir ao diálogo”, afirma Paulo Brant.

O que motivou o senhor a deixar sua carreira na iniciativa 
privada para entrar na política?
Entrei por uma convicção pessoal. A maioria das pessoas 
hoje tem uma visão muito negativa da política, como se fosse 
o espaço da irracionalidade e da falta de ética. Há razões para 
esse preconceito, houve motivos nos últimos anos, mas tenho 
para mim que política é uma atividade nobre, é ela que trans-
forma a sociedade. A política, principalmente exercida no 
estado democrático, é a arte na qual as pessoas com ideias 
e interesses diferentes se aglutinam e constroem caminhos 
convergentes, é uma atividade nobre. A alternativa à política 
é a selvageria.

Naquela época vivíamos uma situação de indignação pelo 
que estava acontecendo no país. Os integrantes do parti-
do Novo, com o qual eu encontrava alguma identidade no 
sentido de acreditar na liberdade de mercado, no empre-
endedorismo, me chamaram para fazer parte da chapa ao 
governo. Entramos na intenção de fazer uma campanha 
bacana, defender ideias e eleger uma bancada de depu-
tados. Entrei nessa linha, tanto que não interrompi o que 
eu estava fazendo, pensei que seria apenas um parêntese. 
Surpreendentemente ganhamos a eleição. Foi uma entrada 
casual, mas motivada pela crença na política. 
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se relacionar no trabalho, no lazer, na 
rua, e isso é muito forte. O desenvol-
vimento de Minas passa pelo aprovei-
tamento das vantagens culturais que a 
gente tem. Costumo dizer que é nosso 
soft power: o mineiro tem várias virtu-
des que estão entranhadas na cultura 
e são fundamentais para o desenvolvi-
mento do estado. 

Falando das artes, que é algo que nos 
encanta, do ponto de vista de quem faz 
e vive da arte, ela pode ser uma janela 
de oportunidades. Por exemplo: quan-
do eu era secretário de Cultura, fui em 
São Brás do Suaçuí e conheci uma es-
cola de formação gratuita de músicos 
eruditos. Meninos pobres, que vinham 
das comunidades, com violino nas cos-
tas. Alguns viravam violinistas ou trom-
petistas da filarmônica, mas outros, 
mesmo não se tornando profissionais, 
era como se abrisse uma janela na vida 
deles. Da mesma forma, a prática do 
esporte também abre possibilidades. 
Então, o esporte e a arte geram possi-
bilidades infinitas, ampliam horizontes.

Qual é a opinião do senhor sobre a 
gestão do Minas Tênis Clube?
O Minas é um exemplo. Os clubes 
sociais, de uma forma geral, passam 
por uma crise grande no Brasil. Tem 
pouquíssimas exceções, e uma delas 
é o Minas. Isso se deve à combinação 
da gestão de diretores e executivos 
muito qualificados, e à presença dos 
associados, do Conselho, preservan-
do os valores e princípios do Minas 
enquanto clube. Tudo é muito bom: 
a limpeza, a qualidade dos servi-
ços... No trabalho com o esporte de 
alto rendimento é um dos clubes que 
mais revela talentos. A combinação 
do Minas é: ser um clube excepcional 
do ponto de vista do associado e um 
clube de alto desempenho no esporte 
e também na área cultural. O seu mu-
seu (Centro de Memória Minas Tênis 
Clube), por exemplo, é maravilhoso! 

ENTREVISTA

Quais são os principais desafios no 
exercício do cargo de vice-governa-
dor de Minas Gerais?
O cargo de vice é muito delicado, por-
que é necessário tomar cuidado para 
não cair no extremo da omissão ou da 
intromissão. O governador é o Zema, 
eu não posso me intrometer, mas não 
posso me omitir. Entrei junto, sou leal. 
É necessário equilíbrio. Tenho um livro 
de cabeceira que todos deveriam ler, 
que é o “Pequeno Tratado das Grandes 
Virtudes”, do filosofo francês André 
Comte-Sponville. Ele fala: “Toda virtu-
de é um ápice entre dois vícios, uma 
cumeada entre dois abismos: assim 
a coragem, entre covardia e temerida-
de, a dignidade, entre complacência e 
egoísmo, ou a doçura, entre cólera e 
apatia. Mas quem pode viver sempre 
no ápice? Pensar as virtudes é medir a 
distância que nos separa delas”. Esse é 
o perigo do exercício do cargo de vice-
-governador. Você tem que ajudar, par-
ticipar e não se intrometer, o que é bem 
sutil. No meu caso, isso foi facilitado, 
porque o governador Romeu Zema é 
uma pessoa de bem, extremamente ín-
tegro e descente, e a equipe montada é 
muito boa, é um governo do bem. Erra, 
acerta, como tudo que é humano, mas 
é um governo bem-intencionado, que 
tenta fazer o melhor.

Como o senhor avalia a polarização 
política que tem provocado o rompi-
mento de relações entre as pessoas, 
inclusive amigos e familiares?
Primeiramente, gostaria de dizer que 
não sou político, estou político. A socie-
dade brasileira está muito conflagrada, 
as pessoas se agridem, famílias não se 
frequentam mais por causa de tensões 
políticas. Isso não faz sentido! Parafra-
seando Vinícius de Moraes: a política é 
a arte do encontro, embora haja muito 
desencontro nela. Hoje, ao invés de de-
bater a ideia, as pessoas rotulam, des-
qualificam o interlocutor.

“Temos que 
transformar 
a sociedade 

brasileira numa 
sociedade 

que aprende, que 
melhora”

Tem um conceito moderno das organi-
zações, chamado learning organizations, 
que diz que uma organização é inteligen-
te se aprende que as mudanças são rápi-
das e que há necessidade de aprender o 
tempo todo, empoderando os funcioná-
rios, dando capacidade às pessoas de to-
mar decisões e de expor suas posições. 
E vai haver divergências.

Temos que transformar a sociedade bra-
sileira numa sociedade que aprende, que 
melhora. Para isso, voltamos à política, 
que é o espaço da divergência civilizada 
e respeitosa na construção do consenso. 
Precisamos contribuir para distensionar 
a sociedade, nos abrir ao diálogo.

O senhor já foi secretário estadual de 
cultura e é um entusiasta do esporte. 
Em sua opinião, como esses dois seg-
mentos contribuem para o desenvolvi-
mento do estado, o incentivo à cidada-
nia e a promoção da inclusão social?
No caso da cultura em geral, ela é fun-
damental para definir e moldar o de-
senvolvimento do país. Muito se fala 
que para atingir o desenvolvimento 
são necessários três pilares: econô-
mico, social e ambiental. Eu acho que 
temos que ter o quarto pilar, que é o 
da cultura, no sentido amplo. O que é a 
cultura mineira? Nosso jeito de ser, de 
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Espaço Expositivo - Centro Cultural Unimed-BH Minas

Até 31 de dezembro/2021 – Entrada franca.

“Imagens Descobertas” - fotografias de Bruno Roberto Martins da Costa
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CULTURA

CLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBEPATROCÍNIO MASTER APOIO
REALIZAÇÃO

Até o dia 31 de dezembro, o público terá a oportunidade de 
conhecer mais um pouco da história do Minas e de Belo Ho-
rizonte nas 80 fotos que registram cenas de lazer e esporte, 
no Minas e na capital, no período de 1943 e a 1975, de au-
toria de Bruno Roberto Martins da Costa, destacado fotó-
grafo mineiro da época. As imagens compõem a exposição 
“Imagens Descobertas”, que inaugura o Espaço Expositivo 
do Centro Cultural Unimed-BH Minas. A mostra é dividida 
em quatro módulos, com 20 fotos de 75 com x 75 cm, e 
cada módulo será exposto durante 40 dias. A visitação é 
aberta ao público em geral, de segunda a sábado, das 8h às 
20h, e aos domingos e feriados, das 8h às 19h. A entrada 

é franca. O uso de máscara e o distanciamento físico são 
obrigatórios. Visitas mediadas podem ser agendadas pelo 
e-mail educativogaleria@minastc.com.br. 

As imagens fazem parte de um tesouro encontrado num ar-
quivo inativo, no Minas Country, em 2017. Em dois envelopes 
amarelos estavam guardados 2.450 negativos de acetato, que 
foram higienizados e digitalizados e passaram a integrar o 
acervo do Centro de Memória Minas Tênis Clube. O tratamento 
dos negativos contou com o patrocínio do Instituto Unimed-BH 
e do Escritório de Advocacia Araújo & Fontes. A exposição é 
patrocinada pelo Instituto Unimed-BH.

Mostra de fotografias das décadas de 1940 a 1970 inaugura o Espaço Expositivo do Centro Cultural 
Imagens descobertas

A mostra “Imagens Descobertas” reúne fotos feitas nas décadas de 1940/1970 por Bruno Roberto Martins da Costa
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Eugênio Sávio expõe fotos de lances incríveis captados em coberturas esportivas pelo mundo

Também no Centro Cultural Unimed-BH Minas, mas na Galeria 
de Arte, o público confere, até 26 de setembro, 138 fotografias 
de autoria de Eugênio Sávio, reunidas na exposição “Instante 
Invisível”, que tem patrocínio master do Instituto Unimed-BH. 
Produzidas ao longo de 30 anos de profissão, as imagens cap-
tam momentos impressionantes de movimentos de atletas, 
durante competições internacionais que o fotógrafo cobriu 
a trabalho. “Tem sempre um detalhe do movimento que não 
conseguimos controlar, e estas são as coisas mais atraentes 

na fotografia: a surpresa, o acaso”, afirma Eugênio Sávio.

Com curadoria de João Castilho e Pedro David, a exposição 
“Instante Invisível” também é patrocinada por Tora, Bioex-
tratus, Macrotec, Data Engenharia, Carbel e Fortebanco, por 
meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. 

A entrada é franca para o público em geral, limitada a 30 vi-
sitantes simultaneamente. O uso de máscara é obrigatório. A 
galeria funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 20h; sába-
dos, domingos e feriados, das 11h às 18h.

“Instante Invisível”

A diretora institucional do Instituto Unimed-BH, Mercês Fróes, o fotógrafo Eugênio Sávio e o diretor de Cultura do Minas, André Rubião

Biblioteca
Brevemente, a Biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH  
Minas estará pronta para receber os aficionados por literatura 
e arte. A catalogação dos mais de 6 mil livros do acervo e a 
montagem das estantes e dos modernos espaços de leitura e 
de atividades da biblioteca seguem em ritmo acelerado. Confira 
novas informações nas próximas edições da Revista do Minas. 
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A obra do escritor português é o tema do Letra em Cena com José Eduardo Agualusa
Como ler Eça de Queirós

do em Portugal, e um dos mais premiados autores da atualidade. 
O curador do Letra em Cena, José Eduardo Gonçalves conduzirá a 
conversa, que será transmitida pelo canal oficial do Minas no You-
Tube (@minastcoficial), a partir das 20 horas. 

Eça de Queirós formou-se em Direito, na Universidade de Coimbra, 
em 1866, e chegou a exercer a advocacia. Abraçou a carreira de 
jornalista em 1867 e ingressou na carreira diplomática em 1872. O 
livro “O Crime do Padre Amaro”, escrito em 1875, é considerado o 
melhor romance realista português do século XIX, tornando o autor 
o primeiro representante de Portugal a conquistar fama internacional 
naquela época. Eça de Queirós também escreveu “O Primo Basílio”, 
“O Mandarim”, “A Relíquia” e outros clássicos da literatura de língua 
portuguesa.

Autor de romances, contos, novelas, livros infantis e peças de te-
atro, José Eduardo Agualusa tem sua obra traduzida para mais 
de 25 idiomas. Sua estreia literária foi em 1988, com o romance  
“A conjura”, que recebeu o Prêmio Sonangol Revelação de Literatura 
de Angola. Em 2016, foi um dos finalistas do Prêmio Man Booker, 
pelo romance “Teoria geral do esquecimento”. É autor também de 
“Nação crioula”, vencedor do Grande Prêmio de Literatura RTP, e de 
“O vendedor de passados”, que ganhou o Prêmio Independente de 
Ficção Estrangeira do jornal The Independent. Em 2017, Agualusa 
venceu o Prêmio Internacional de Literatura de Dublin (Irlanda).

No dia 17 deste mês, em mais uma sessão do Letra em Cena. Como 
ler, programa literário do Minas Tênis Clube, em versão on-line, o ho-
menageado será o escritor português Eça de Queirós (1845-1900), 
autor de “O crime do Padre Amaro” e “Os Maias”, romances mais 
conhecidos pelo grande público, por causa das adaptações para o 
cinema e a TV. O convidado para falar sobre a obra de Eça de Quei-
rós é o também escritor José Eduardo Agualusa, angolano radica-

Galeria do Minas II recebe exposição de pinturas da artista mineira Ana Elisa Murta
“Selo”

Entre os dias 7 e 23 de agosto, a Galeria do Minas II (av. Bandeirantes, 2323) abriga a exposi-
ção “Selo”, que reúne nove obras abstratas inéditas assinadas pela artista plástica belo-hori-
zontina Ana Elisa Murta, que é sócia do Clube. Formada em direito, ela construiu uma carreira 
empresarial bem-sucedida, mas foi na pintura que encontrou sua verdadeira vocação. Sobre a 
denominação da mostra, Ana Elisa esclarece: “O selo preserva o conteúdo de uma publicação 
antecipada. Daí, selar significa fechar, lacrar, reservar. E marca uma pessoa ou objeto como 
propriedade indiscutível daquele cuja estampilha traz; é precisamente o que lhes dá direito à 
sua proteção; símbolo de legítima propriedade. O abstrato possui uma relação velada – selada 
– e individual com o expectador e por isso deve ser apreciada pessoalmente”.

Ana Elisa fez várias exposições na Inn Gallery e na Expo Lab, em São Paulo (SP). Este ano, seus 
trabalhos estarão na R. Rodyner Gallery, em Cascais, Portugal, na mostra que deveria ter ocorrido 
em 2020, mas foi adiada por causa da pandemia. Em novembro, ela expõe no Salon d’Art Con-
temporain/MAG, em Montreux, e no Espace d´Art Lu Monin, em Pully, ambos na Suíça.

Ana Elisa e um dos trabalhos 
que compõe a exposição 
“Selo”, na Galeria do Minas II

O premiado autor angolano José Eduardo Agualusa fala sobre a 
obra de Eça de Queirós
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CULTURA

Marca de valor

3657-2942 | Av. Afonso Pena, 3487 - Serra
www.escolainfantilmontessori.com.br

Garanta já a vaga do seu filho 
nesse mundo de descobertas! 
Estamos com as matrículas 
abertas para 2021. 

Sua escolha
muda o futuro
do seu filho.

O Minas é polo disseminador de cultura na capital 
mineira desde a inauguração de sua sede social, em 
1937. Fortalecendo essa vocação, em 2013, foi inau-
gurado o Centro Cultural Minas Tênis Clube, aberto ao 
público em geral e dotado de Teatro, Galeria de Arte, 
Centro de Memória e Café Cultural. A partir de de-
zembro de 2020, o espaço passou a ser denominado 
Centro Cultural Unimed-BH Minas, em contrapartida 
ao patrocínio da Operadora e do Instituto Unimed-BH, 
que tem possibilitado a ampliação dos equipamentos 
integrados à área de 2.048 m², nos pisos 5 e 6 do 
Centro de Facilidades do Minas I. 

E, para que o público possa se localizar facilmente 
nesse moderno complexo cultural, a Diretoria contra-
tou, por meio de licitação, um projeto de sinalização, 
que também refletisse, ao mesmo tempo, a tradição 
e a modernidade agregadas à trajetória do Minas. O 
projeto vencedor foi elaborado pela Greco Design, 
uma das empresas do segmento mais premiadas no 
Brasil e no exterior. A seguir, o sócio e diretor de cria-
ção da agência, Gustavo Greco, fala sobre a impor-
tância da boa sinalização e revela as principais ca-
racterísticas do projeto do Centro Cultural Unimed-BH 
Minas, que foi inspirado nas linhas arquitetônicas do 
Prédio do Relógio. A edificação foi construída entre 
1935 e 1937, é patrimônio histórico e cultural de Belo 
Horizonte e um dos símbolos mais admirados da pai-
sagem urbana da capital. 

Por que a sinalização é importante?

O principal objetivo da sinalização é direcionar as pes-
soas que não têm domínio do espaço ao lugar ou à 
direção desejados, com precisão e clareza. Um bom 
projeto de sinalização é, portanto, aquele que orienta 
o usuário no espaço, prescindindo da boa vontade de 
outras pessoas em informar-lhe sobre qual caminho 
seguir. As premissas fundamentais são: máxima visi-
bilidade, facilidade de interpretação das mensagens, 
hierarquia da informação, pictogramas de entendi-
mento universal, uso apropriado das cores e da tipo-
grafia e adequação ao espaço/arquitetura. Um bom 
projeto de sinalização, porém, vai além de criar placas 
direcionais e orientativas. Ele funciona como mais um 
ponto de contato da marca, reforçando seu discurso, 
suas crenças e seus valores.

Quais são os aspectos mais marcantes do projeto de 
sinalização do Centro Cultural Unimed-BH Minas?

O Prédio do Relógio, ou seja, o coração do Minas Tê-
nis Clube, nos serviu de inspiração para as formas 
e a escolha da tipografia do Sistema de Sinalização, 
modular e flexível. Simetria, simplicidade, repetição 
de elementos, linhas geométricas e elegantes, carac-
terísticas da art déco (estilo decorativo e arquitetôni-
co do período 1925/1940, inspirado principalmente 
no cubismo), também se manifestam no projeto. As 
linhas, presentes no relógio e na marca do Clube, são 
representadas nos suportes dos equipamentos de si-
nalização e na construção de uma família de pictogra-
mas exclusiva para o projeto.

Além de ser mais uma experiência profissional, a ela-
boração do projeto de sinalização do Centro Cultural 
Unimed-BH Minas agregou algo para a equipe e/ou o 
portfólio da Greco Design?

Somos apaixonados por design e por quem acredita 
no bom design e o valoriza. Mas, toda vez que o tema 
do projeto diz respeito a nossa cidade, tem um sabor 
diferente (e um “frio na barriga”). O Minas Tênis Clube 
faz parte da história de BH, por suas edificações tom-
badas, por suas medalhas e seus momentos gloriosos. 
Contribuir para a construção de parte de sua identidade 
é participar um pouquinho também da construção da 
identidade da capital mineira, Belo Horizonte.

Gustavo Greco, sócio e diretor de criação da Greco Design

Centro Cultural Unimed-BH Minas terá sinalização moderna e arrojada, inspirada 
nas linhas arquitetônicas do Prédio do Relógio
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Minas faz sorteios de prêmios, exclusivos para sócios, em suas mídias sociais
Promoção na rede

LAZER

SORTEIO DIA DO ROCK – 13/7

Kit de cerveja Wäls

Sibeli Salomão

Andreyva P. M. Andrade

Bruna Canellas Nascimento

Luciana de Oliveira Bráulio

SORTEIO JUNINO – 25/6

Kit de delícias juninas do Buffet Marinar Gourmet

Leda G. Andrade

Shirlen Thaís do Nascimento

Renata Gaspar Souza

Luiza Salles

Ivana Maria Diniz Silveira

Vanessa Maria Costa Pereira

Isabella Souto Maior F. Moraes

Daniela Linare Mafra

Camila de Valgas e Bastos Castro

Ana Beatriz M. da Mota Bastos

Flytour - diária no Ouro Minas Hotel

Renato Márcio F. Ângelo

 

Flytour - fim de semana no Hotel Ville

Silvia Minucci Lessa

Nos últimos meses, o Minas movimentou suas redes sociais, com 
uma série de sorteios, exclusivos para associados, de prêmios 
oferecidos por parceiros e patrocinadores. O objetivo é não deixar 
passar em branco datas importantes, que são comemoradas com 
grandes festas no Clube, como a Festa Junina e o Dia do Rock, 
ainda suspensas em função da pandemia do novo coronavírus. 

No Instagram @minastenisclube, em junho, foi promovido o 
Sorteio Junino, que garantiu a 12 felizardos minastenistas kits 
completos de quitutes juninos, oferecidos pelo Buffet Marinar 

Goumet, além de diária no Ouro Minas Hotel e fim de semana 
no Hotel Ville, ambos oferecidos pela Flytour. No Dia Mundial 
do Rock, comemorado em 13 de julho, teve sorteio de kits de 
cerveja Wäls. 

Também seria sorteada, em 30 de julho, portanto, depois do 
fechamento desta edição, uma guitarra oferecida pela loja Se-
renata e assinada pelos integrantes das bandas Skank e Jota 
Quest. O nome do(a) ganhador(a) será divulgado na revista do 
próximo mês.

Confira, a seguir, os ganhadores dos prêmios das promoções Sorteio Junino e Dia 
Mundial do Rock.
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ENTRETENIMENTO

A programação de agosto do Espaço Teen Newton, no Mi-
nas I, foi preparada para agradar em cheio a galera de 13 
a 17 anos. Quem gosta de arte e HQs não pode ficar de 
fora da oficina de pintura de máscaras de animes, ninjas 
e samurais. Serão oferecidos vários modelos e cada mi-
nastenista pode usar a criatividade livremente para fazer 
sua pintura. 

Outra atração do espaço é o Tiro ao Alvo, com diferentes 
graus de dificuldade. Chame os amigos e divirtam-se!

Os jovens associados podem curtir, ainda, jogos de tabuleiro 
incríveis, como Sherlock Express, The Mind, Bandido, Coup - 
2ª edição, Cortex: Desafios, Dobble, Saboteur, Quartz, Explo-
ding Kittens, Ticket to Ride, Jungle Speed: Bertone. Também 
tem videogames para todos os gostos. 

O horário de funcionamento do Espaço Teen Newton é de 
segunda a sexta-feira, das 13h às 19h, e aos sábados e do-
mingos, das 10h às 16h. É obrigatório o uso de máscara e 
respeitar o distanciamento físico, conforme indicado no local.

Atividades incluem oficina de pintura de máscara, tiro ao alvo, jogos de tabuleiro e videogames 
Espaço Teen Newton

Os associados mirins poderão fazer um lindo presente 
para os papais na oficina de arte especial, que será re-
alizada no dia 7 de agosto, das 10h às 13h30, no piso 3 

Programação infantil oferece oficina de arte em homenagem aos pais e concurso de desenho
Para a turminha

do Centro de Facilidades (CF3), próximo à lanchonete, no 
Minas I. As inscrições devem ser feitas no local, a partir 
das 9h. As vagas são limitadas. 

Concurso de desenho
E a partir do dia 14, a garotada poderá soltar a imaginação no 
concurso de desenho “O pet dos meus sonhos”, que terá as ca-
tegorias 4 a 6 anos, 7 a 9 anos e 10 a 12 anos. Até o dia 15 de 
setembro, quem quiser participar deve ir ao Espaço da Criança 
dos Minas I e II para fazer seu desenho no papel específico do 
concurso. Os autores dos três melhores trabalhos de cada ca-
tegoria serão premiados com kits de artes. E, o mais legal: seus 
desenhos serão transformados em pelúcias fofinhas.

Destaca-se que em todos os eventos e atividades do Minas, 
a preparação dos ambientes segue as medidas de preven-

ção contra o novo coronavírus, que incluem o distanciamen-
to físico e a disponibilização de álcool 70%. O uso adequado 
da máscara é obrigatório.
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Com o tema “(RE)inventar-se”, em referência às restrições e 
mudanças de hábitos e comportamentos, impostas à humani-
dade pela pandemia do novo coronavírus, o Programa Cabeça 
de Prata realizou, no início deste ano, a 13ª edição do seu 
Concurso Literário, nas categorias conto, crônica e poesia. Os 
trabalhos que ficaram em primeiro lugar ganharam as páginas 
da edição de abril da Revista do Minas. A fim de valorizar a 

Conheça os trabalhos classificados em 3º lugar no XIII Concurso Literário do Cabeça de Prata
Boa leitura

participação dos “cabeças de prata” no tradicional concurso, 
os textos classificados em segundo lugar foram publicados 
na edição de julho. E, finalizando a série, os leitores conferem, 
a seguir, os trabalhos que ficaram na terceira colocação. Para-
béns aos escritores minastenistas! Vale lembrar que todas as 
edições da Revista do Minas, além de impressas, ficam dispo-
níveis no site minastenisclube.com.br

(Re)construindo a Vida
Maria Célia Nunes Borges de Lima

“O correr da vida embrulha tudo. A vida é as-
sim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, 
sossega e depois desinquieta. O que ela quer 
da gente é coragem.” (Guimarães Rosa) 

Em tempos de pandemia, não tenho mais ca-
minhado pelas ruas, hábito antigo que me inci-
tava a reflexões sobre o nosso País, o mundo, a 
partir das minhas observações sobre as pesso-
as, suas peculiaridades, suas relações com o 
mundo circundante e com o outro. Como dizia 
o Velho Gonzagão, em uma de suas antológi-
cas canções, A Estrada de Canindé:

“Vai oiando coisa a grané

Coisa qui, pra mode vê

O cristão tem que andá a pé”

Agora, vejo, observo, analiso, a partir da vitrine 
exposta à minha frente: telas da TV e compu-
tador, trazendo noticiários do cotidiano, tanto 
daqui, antiga Pindorama, quanto de acolá, o 
longínquo, aproximado pelas sofisticadas tec-
nologias de comunicação. Olho ao redor, vejo 
o Cristo Redentor verter lágrimas de sangue; o 
Pão de Açúcar rachar, de tanto sofrer tremores 
da terra; nossos sambas não exaltarem mais o 
amor, a alegria; perderam a poesia.

O manto da cordialidade esgarçou-se, a socie-
dade desnudou-se, deixando exposto o seu lado 
cruel, apodrecido e fétido. A perversidade huma-
na revelou-se em toda sua essência. A todo mo-
mento leio nas manchetes, em letras garrafais:

“Nesse ano, doze crianças morreram, vítimas 
de balas perdidas.”

“Você sabe com quem está falando? Não sou 
um cidadão; sou um engenheiro.”

“Músico negro, confundido com bandido, mor-
to por uma saraivada de tiros de fuzil.”

“Deputada Federal suspeita de ser mentora 
intelectual do assassinato do marido, ex filho 
adotivo e ex companheiro da filha.”

“Vexame! Jovem linda, elegante, flagrada ao 
sair de provador, portando, sob a roupa, finíssi-

mo conjunto de lingerie, surrupiado da loja.”

“Homem morto, no chão da padaria, não inter-
rompe o movimento, tampouco o lanche dos 
fregueses.”

Essa realidade, chocante, deprimente, jogada 
com a força de um tufão, em minha cara, me 
induziu a indagações. Será que algum dia exis-
tiu o “brasileiro o cordial”, receptivo, divertido, 
amigo, solidário ou ele não passou de uma 
criação romantizada do imaginário coletivo? O 
que percebo, hoje, com nitidez, a partir de uma 
visão crítica, lúcida e aguçada das relações in-
terpessoais, afetivas, no ambiente de trabalho, 
nas redes sociais, é o brasileiro truculento, ra-
cista, machista, intolerante, moralista, hipócrita, 
desonesto. Como poderia a cordialidade em-
brutecer-se, a democracia racial transfigurar-se 
em racismo estrutural, a solidariedade dege-
nerar-se em concorrência frenética, obsessiva, 
em uma sociedade marcada por profunda desi-
gualdade? A realidade posta a nu, estampada à 
vista de quem queira ver é deprimente. Jamais, 
no decorrer de nossa História, houve preocu-
pação em se criar um projeto de Nação que 
incluísse todos, igualmente alcançados pelas 
políticas públicas, socialmente integrados, sem 
restrições, nem marginalizações. Diante dessa 
realidade grotesca e perversa, meu espírito se 
encobre de cólera.

O vulcão social entrou em erupção, despejan-
do, com fúria, sua larva incandescente, que 
queima, destrói, aniquila a todos nós, mas 
quem sabe, poderá trazer em si o germe da 
própria redenção. A Pandemia tem avançado, 
em nosso País, de forma avassaladora, cruel, 
invisível e letal. Liberou nossos piores demô-
nios, alguns deles, até então, camuflados pela 
escuridão da noite. Talvez, os historiadores do 
futuro analisem esse momento como ponto de 
inflexão, de mutação, reconstrução da vida, de 
retomada de caminhos e rumos. 

Há um provérbio que diz: “um novo e claro 
amanhecer virá, mesmo depois da noite mais 
escura.” O ser humano, tal como a Democra-

cia, se mostra imperfeito, repleto de falhas, 
por isso, sujeito a um permanente processo de 
avanços e recuos, mas com possibilidades de 
reerguer-se, desde que haja esse propósito.

Outro dia, ouvi de uma amiga a frase: “transfor-
me sua raiva em arte.” O eco daquela voz arran-
cou-me do estado de rancorosa letargia em que 
eu me encontrava; expulsou de dentro de mim, o 
que vinha se escondendo e teimava em não sair, 
a PALAVRA. Através dela, com equilíbrio e fleu-
ma, voltei a expressar minhas ideias, como faço 
aqui, alimentando de vida e esperança a minha 
trajetória. Quando a palavra provém das entra-
nhas e da necessidade imperiosa de dizer algo, 
através da arte, narração oral ou escrita, não há, 
nesse mundo, nada nem ninguém, tampouco 
poder algum capaz de sufocá-la.

Por isso eu conto e escrevo histórias e vivên-
cias. Através da palavra, esparramo minhas 
ideias, tal como o vento espalha os grãos de 
areia pelo deserto. Não utilizo palavras como 
sementes, para que possam germinar e criar 
raízes, mas sim, para assumir minhas utopias 
e minha própria identificação como ser huma-
no, portador de valores e princípios, que me 
são caros. Jamais me permitirei endurecer pe-
rante a vida e as pessoas; tampouco perderei 
a capacidade de amar e a sensibilidade de me 
encantar pela arte, beleza e poesia.
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CABEÇA DE PRATA

“Feliz ano novo”
Dimas de Assis

- Feliz ano novo!

- Pra você também!

No reveillon de 2020 estava radiante, empol-
gado com o novo ano, iria formar na facu-
dade no final do ano, queria trabalhar como 
estagiário ou trainee, desde que fosse na 
minha profissão: Geólogo. Queria me dedi-
car muito à escola, em cursos e palestras 
presenciais ou pela internet, participar de 
todas as festas pré e pós formatura, fazer 
muito esporte, namorar muito, viver intensa-
mente meus 23 anos.

Até que foi bem até o carnaval. Aí veio a 
pandemia.

Como sempre fomos belo-horizontinos ur-
banoides, meu pai Leo, minha mãe Leila e eu 
Dedé nos reunimos e tomamos uma decisão 
radical, iríamos nos quarentenar em nosso sítio 
em Itabirito, meus pais são aposentados e não 
trabalham mais, eu com aulas virtuais, sem 
trabalhar e sem compromisso fixo, fomos nos 
isolar sem data definida para o retorno.

Em uma semana, depois de intensos pre-
parativos, com o carro abarrotado de tudo 
que imaginávamos precisar partimos para o 
nosso retiro voluntário. Por ironia tinha bai-
xado e fomos ouvindo a música retiro volun-
tário do nosso hermano Zambayonni, meus 
pais odiaram letra e música.

Nossa adaptação foi fantástica, ao contrário 
do imaginado, tinhamos atividades o dia todo, 
acordávamos muito cedo, pelo micro: aula, 
compromissos financeiros, e-mail, notícias e 

contato com o mundo civilizado. Consertos 
adiados por anos, horta, caminhadas, listas 
de tudo: supermercado, outas lojas, o que 
levar e buscar no apartamento em Belo Ho-
rizonte, etc. Maratona de série em série, lei-
turas e muitas conversas, histórias e estórias 
repetidas mas deliciosas como a de quando 
meus pais se conheceram, meu pai ainda era 
o LEÔNCIO, minha mãe odiou o nome, disse 
que nunca sairia com um Leôncio e mudou o 
nome na hora para LEO, acho que ficou me-
lhor, mudou tanto que no convite de casamen-
to constou: Leila e Leo.

E, fomos vivendo e amando aquela vida 
tranquila. Depois de alguns meses, numa 
tarde radiosa, nosso alegre trio na cami-
nhada deparou com uma garota encostada 
em um carro, o pneu tinha furado, não sabia 
trocá-lo e não tinha sinal de celular naque-
le local, para ela era a tempestade perfeita, 
para mim, era o principe encantado salvan-
do a donzela. Enquanto meu pai e eu provi-
denciávamos a troca do pneu, minha mãe a 
confortava. Sempre que a olhava achava-a 
cada vez mais bonita, não sei se era a sua 
formosura ou a minha secura que potenciali-
zava meu encantamento. Enfim, pneu troca-
do, agradecimentos, minha mãe insistindo 
que ela fosse até o sítio para lavar as mãos, 
tomar um suco gelado e ela insistindo em 
nos levar em casa, fomos. No sítio, todos de 
máscara a dela parecia mais uma calcinha 
de tão grande, calcinha das antigas claro, 
quando a tirou, a máscara claro, aquele ros-
to lindo se iluminou num sorriso encantador, 
agora sim estava entregue, me apaixonei na 

hora, minha mãe notou minha excitação e 
esforçava em agradar a menina, que agora 
já era a Núbia.

Agora, mesmo com as conversas diárias 
pelo micro e telefone, isso já não era sufi-
ciente, queria vê–la, tocá-la, amá-la. Portan-
to o sítio perdeu a sua magia.

Tinhamos que voltar porque daqui a pouco já é 
fim de ano, já é natal, já é ano novo, ano novo?

Troquei de planos tantas vezes, redescobri a 
simplicidade da natureza, entendi a afeição, 
carinho e amor dos meus pais, encontrei um 
amor suave, imagine o nosso reencontro, coi-
sa de Hollywood, enfim vivi um ano intenso 
mesmo com pademia e dificuldades, aprendi 
que temos que inventar, reinventar e polinven-
tar o tempo todo e viver intensamente tudo.

- Feliz ano novo!

- Pra você também!

(Re) inventar-se
Antônio Marcos Ferreira

Vamos rever convivências
Debaixo dos nossos tetos
Aprimorando carinhos
Compartilhando os afetos
Mesmo que fora dos trilhos
Pela saudade dos filhos
Ou pela ausência dos netos

Que a fé nos contamine
Que o amor nos oriente
Que a união nunca termine
Sendo pro outro presente
E que Deus, Senhor da Vida
Nos mostre a melhor saída
E esteja sempre com a gente

São dias bem diferentes
Pra gente se acostumar
Ajeitar corpos e mentes
Até tudo isso acabar
Na quarentena é assim
Mas não há mal sem ter fim
E ela também vai passar

Até lá, vamos ter calma
Que há muita coisa a fazer!
Lembrar que se temos casa
Devemos agradecer
Pois muitos estão na rua
Por teto, somente a lua
Ou tentando se esconder
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Uma nova experiência
para quem ama desafi os.

Participe das aulas e atividades interativas, cumpra
os desafi os, acumule pontos e conquiste prêmios.

a qualquer hora,
em qualquer lugar.

Venha mudar 1 hábito. Faça sua inscrição e já comece 
a acumular pontos: circuitomude1habito.com.br

Várias  modalidades com um
super time de professores.

YogaFuncionalDançaBike
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Evento com ingressos limitados celebra os 34 anos do Programa Cabeça de Prata
Vai ter festa!

CABEÇA DE PRATA

Na festa de lançamento do Cabeça de Prata, o brinde dos 
minastenistas símbolos do programa: Nair Batista Cardoso, 
Abel de Oliveira Machado, Léa Marinho Moreira, Paulo Souza 
Coelho e Lisete Selmi Dei Meinberg. Esta foto ilustrou a capa 
da edição de setembro/1987 do jornal Minas.

Para comemorar os 34 anos do Programa Cabeça de Prata, 
data que marcará também o retorno gradual das atividades 
sociais no Clube, o Minas promoverá uma festa com show 
ao vivo, no dia 25 de agosto, às 17h, no Salão da Unidade 
II (Espaço Pacífico Mascarenhas). A banda que animará o 
evento ainda não está definida, mas, com certeza, será de 
primeira linha, seguindo a tradição de excelência dos even-

tos produzidos pelo Clube. E não faltará variado e delicioso 
bufê completo, incluindo bebidas. 

Os ingressos são limitados e estarão à venda a partir do dia 
9, nas Centrais de Atendimento. E será indispensável a apre-
sentação do cartão de registro da vacinação contra o novo co-
ronavírus, na entrada do salão. Todas as medidas sanitárias 
de bioproteção serão seguidas rigorosamente. Aos poucos, a 
vida vai voltando ao normal, mas ninguém pode relaxar nos 
cuidados para prevenir a disseminação do novo coronavírus. 
A saúde vem em primeiro lugar.

Trajetória de sucesso
O Programa Cabeça de Prata foi lançado em 12 de agosto de 
1987, na gestão do presidente Urbano Brochado Santiago, com 
uma grande festa. Pioneiro no segmento de clubes, o programa 
nasceu com o objetivo de oferecer atividades específicas aos 
sócios maiores de 60 anos, nas áreas cultural, social e recre-
ativa, e se tornou referência nacional, conquistando prêmios 
importantes, como o Troféu Caso de Sucesso”, no Congresso 
Brasileiro de Clubes, realizado em Recife (PE), em 2000.

O Programa Cabeça de Prata oferece aos minastenistas 
agenda eclética de atividades, incluindo lazer esportivo, 
música, palestras, viagens, gastronomia, teatro, viagens na-
cionais e internacionais e grandes festas temáticas, como 
Grito de Carnaval com Concurso de Fantasias, Festa Junina 
e Festa de Natal. Em 2020, a programação foi suspensa, em 
função da pandemia de Covid-19. 

O então presidente Urbano Brochado Santiago discursa na festa de lançamento do Programa Cabeça de Prata, em 12 de agosto de 
1987. No palco também estão Julieta Laborne Ribeiro (diretora Relações Humanas), Sônia Garzon Mineiro (psicóloga do Clube), Hélcio 
Loyola Corrêa (superintendente geral), Raul Morais da Franca (diretor financeiro), Hildeu Gomes Pereira (diretor de Recreação) e 
Sergio Bruno Zech Coelho (vice-presidente).
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Itambé/Minas disputará seis competições oficiais de outubro/2021 a abril/2022
Temporada movimentada

VÔLEI FEMININO

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

Nicola Negro destaca a força do elenco minastenista

O torcedor minastenista pode se preparar para ver a equipe 
Itambé/Minas muitas vezes em quadra na temporada 2021/22. 
Será preciso muito fôlego para acompanhar o time nas seis 
competições oficiais, que serão realizadas de outubro de 2021 
a abril de 2022. Reformulado e com reforços de alto nível, a 
equipe comandada pelo técnico Nicola Negro começa, neste 
mês, a preparação para defender os títulos do Campeonato Mi-
neiro, da Copa Brasil, da Superliga e do Sul-americano. Além 
dos quatro torneios, estão previstas, ainda, as disputas da Su-
percopa e do Campeonato Mundial de Clubes, na China.

O primeiro compromisso será o Campeonato Mineiro, que 
abre a temporada, em outubro. No mesmo mês, está prevista 
a realização da Supercopa, que reúne os campeões da Super-
liga e da Copa Brasil. Como as minastenistas venceram os 
dois torneios na temporada 2020/21, o Dentil Praia/Clube, vi-
ce-campeão dos dois campeonatos, será o adversário. A Con-
federação Sul-americana de Vôlei também deve confirmar, 
para outubro, a realização do Campeonato Sul-americano de 
Clubes, que dá, ao campeão, o direito de disputar o Campeo-
nato Mundial, previsto para dezembro, na China. Em 2020, a 
Itambé/Minas foi campeã do continente e assegurou a vaga 
no Mundial. No entanto, devido à pandemia, a competição foi 

cancelada e a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) deve 
confirmar, nos próximos meses, se a vaga do time minaste-
nista será mantida no Mundial deste ano.

Em novembro, está previsto o início da principal compe-
tição do calendário nacional. A Itambé/Minas defenderá, 
pelo segundo ano seguido, o título de campeã da Superli-
ga Feminina, torneio que o Clube venceu nas temporadas 
2001/02, 2018/19 e 2020/21. Já em janeiro de 2022, a 
equipe disputa a Copa Brasil, em busca do bicampeonato, 
já que é a atual campeã. 

“A temporada passada foi um sucesso para a nossa equipe. 
Foi um período diferente, com muitos problemas de Covid e 
outras adversidades. Agora, teremos uma nova temporada 
e precisamos trabalhar muito para chegar aos nossos obje-
tivos. São muitas competições, especialmente no mês de ou-
tubro, com três torneios muito importantes. Com certeza será 
uma temporada que vai exigir muito da condição física das 
atletas. Temos um elenco forte, com grandes alternativas no 
banco de reservas e com o time principal que nos credencia 
a disputar os principais títulos”, avalia o italiano Nicola Negro, 
que comanda a equipe pelo terceiro ano seguido.

CONQUISTE UM DIPLOMA DE HIGH 
SCHOOL AMERICANO E TENHA ACESSO 

FACILITADO A UNIVERSIDADES NOS 
ESTADOS UNIDOS

MATRÍCULAS ABERTAS!



CONQUISTE UM DIPLOMA DE HIGH 
SCHOOL AMERICANO E TENHA ACESSO 

FACILITADO A UNIVERSIDADES NOS 
ESTADOS UNIDOS

MATRÍCULAS ABERTAS!



40 Agosto de 2021 • REVISTA DO MINAS   

BASQUETE

Após a boa campanha na temporada passada, com os ter-
ceiros lugares do Novo Basquete Brasil (NBB), da Cham-
pions League e da Copa Super 8, o Minas Storm está mon-
tado e com novidades que prometem manter o Clube entre 
as principais forças do basquete nacional e continental.

O técnico Léo Costa acredita que o time será extrema-
mente competitivo, para brigar pelos títulos da tempora-
da 2021/2022. “Tivemos uma reformulação, com a saída 
de jogadores que foram importantes na última campanha, 
mas os novos contratados são atletas experientes e de al-
tíssimo nível. Com os esforços, conseguimos montar uma 
equipe competitiva e vejo o Minas com forças para brigar 
alto em todas as competições que participaremos”, analisa 
o treinador, que vai comandar o Minas pela terceira tempo-
rada seguida.

No fechamento desta edição, o Minas havia anunciado a 
chegada de mais um reforço internacional, o pivô Tavario 
Miller, de 27 anos e 2,03m de altura. Nascido em Long Is-
land, nas Bahamas, o jogador tem experiência no basquete 
mundial, com passagens pelos Estados Unidos, México, 

Técnico Léo Costa quer time competitivo para manter posição de destaque no cenário nacional 
Boas expectativas

Noruega, Espanha, Uruguai e Argentina, além da seleção 
bahamense. Tavario tem médias de 13,5 pontos e 7,9 re-
botes por partida.

O Minas Storm tem, ainda, Shaquille Johnson (ala), Gui 
Santos (ala/armador), Tiago Dias (ala/pivô), Felipe Queirós 
(ala/pivô), que tiveram seus contratos renovados. Para re-
forçar o elenco, foram contratados o pivô Maique, o arma-
dor Alexey, o ala Gui Deodato, o ala/pivô Renan Lenz e o 
armador argentino Facundo Corvalán.

Base em ação
O Campeonato Brasileiro Interclubes - Liga de Desenvolvi-
mento de Basquete (LDB) está de volta, e o Minas vai em 
busca do inédito título da principal competição Sub-22 do 
basquete nacional. No fechamento desta edição, o time 
minastenista disputaria a primeira etapa do torneio, que, 
nesta temporada, tem 22 equipes, representando sete es-
tados brasileiros e o Distrito Federal (MG, SP, RJ, PR, RS, 
CE e PB). As equipes foram distribuídas em dois grupos 
e jogam entre si em duas etapas. O Minas joga a segunda 
etapa entre os dias 23 de agosto e 4 de setembro, no Rio de 
Janeiro (RJ). Após a fase classificatória, os quatro melho-
res de cada grupo avançam para a fase final, prevista para 
ser disputada entre os dias 27 de setembro e 2 de outubro, 
em São Paulo (SP). Acompanhe os resultados do Minas no 
site www.minastenisclube.com.br.

Apoio 
Os atletas do basquete do Minas são beneficiados com 
recursos do Comitê Brasileiro de Clubes e Lei de Incen-
tivo ao Esporte, por meio dos projetos “Formação e De-
senvolvimento de Atletas do Basquete e do Futsal, nº 
2018.02.0045”, e “Formação e Desenvolvimento de Atletas 
por meio da Integração das Ciências do Esporte Coletivos, 
processo nº 71000.040473/2020-40.

O técnico Leonardo Costa participa do projeto Formação de 
Atletas por meio do Investimento em profissionais do Es-
porte – Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, 
parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
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VÔLEI MASCULINO

Os jovens João, Kelvi, Gustavo Orlando, Varela, Henrique e Paulo Vinícius com o técnico Nery Tambeiro na seleção sub-21

O período de férias da temporada regular dos clubes tem sido 
bem aproveitado por seis jovens da base minastenista. Duran-
te o período de descanso, eles estão trabalhando duro. Isso 
mesmo! As jovens promessas do Minas, pelo grande poten-
cial que têm, estão em treinamento com a seleção brasileira 
sub-21 na preparação para a disputa do Campeonato Mundial 
da categoria, que será no fim de setembro. Com eles, está 
também o treinador do Fiat/Minas, Nery Tambeiro, que é o as-
sistente técnico de Giovane Gávio, responsável pela seleção.

Além do treinador minastenista, estão com a seleção João Adria-
no (oposto), Kelvi Giovanni (central), Gustavo Orlando (levanta-
dor), Paulo Vinícius, Felipe Varela e Henrique Meireles (pontei-
ros). Todos os atletas compõem o elenco da equipe Fiat/Minas.

Para o técnico Nery Tambeiro, as jovens promessas que estão 
sendo lapidadas no Minas ganharão muita experiência com 
esse período preparatório para o Mundial. Até a competição, 
que será disputada na Bulgária e na Itália, haverá alguns cor-
tes no grupo de 20 atletas em treinamento, mas os jovens do 
Minas têm mostrado serviço para permanecer na lista dos 12 
que disputarão o Mundial. “Eles estão se superando a cada dia 
para se manter no grupo final que disputará o Mundial. Essa 
briga pelas vagas está boa. Com certeza, esses treinamentos 
vão trazer para eles uma experiência que eles vão levar para a 
vida. Jogar e disputar uma competição internacional é muito 
enriquecedor para um jovem jogador em desenvolvimento”, 
explica Nery Tambeiro.

Para Marcelo Melado, técnico principal da base do vôlei mas-
culino do Minas, o alto número de atletas do Clube é, sem 
dúvida, resultado do trabalho exemplar que o Minas executa 
no dia a dia. “O que acontece no Minas é que a gente tem 

feito um trabalho referência no vôlei masculino brasileiro. Os 
nossos resultados recentes comprovam isso. Em 2019, por 
exemplo, foram disputados cinco CBIs (Campeonato Brasilei-
ro Interclubes), ganhamos três e fomos vice em dois. Esses 
números têm nos dado uma resposta de que o trabalho está 
no caminho certo. A filosofia que a gente implanta no dia a 
dia é muito interessante e os jogadores compram essa ideia. 
Treinamos todos os dias com muito afinco e dedicação. O Mi-
nas, hoje, é um time a ser batido. Esse é um aspecto muito 
importante e se reflete nessas convocações frequentes para 
as seleções de base”, ressalta Marcelo Melado.

Em 2020, devido à pandemia de Covid-19, não foi realizado o 
Campeonato Brasileiro Interclubes. Neste ano, a expectativa é 
que a principal competição de base do país seja realizada nos 
próximos meses. O Minas é o atual campeão nas categorias 
mirim, infantojuvenil e juvenil, além de ser vice-campeão no 
sub-15 e no infantil.

Apoio
Os atletas do vôlei masculino são beneficiados por projetos 
aprovados pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e pela Lei 
Federal de Incentivo ao Esporte. 

O técnico Nery Tambeiro participa do Projeto Formação de 
Atletas por meio do Investimento em profissionais do Esporte 
– Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria 
Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Minastenistas ganham experiência e aprimoram a técnica nos treinos com a seleção brasileira sub-21
Lapidando joias
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Minas busca vaga nas oitavas de final da LNF e disputa a Copa do Mundo Sub-21
Agosto decisivo

O mês de agosto será de compromissos importantes para as 
equipes adulta e sub-21 do Minas. De olho em uma vaga nas 
oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF) 2021, o time 
do técnico Peri Fuentes fará os dois últimos jogos da fase 
classificatória e deve começar a segunda fase do torneio na-
cional ainda neste mês. O primeiro compromisso será dia 5, 
no clássico mineiro contra o Praia Clube, em Uberlândia (MG). 
No dia 8, os minastenistas encerram a participação na pri-
meira fase da LNF contra o Campo Mourão, na Arena Urbano 
Brochado Santiago, no Minas I.

O técnico minastenista avalia que o time fez uma boa campa-
nha até agora, apesar de ter tido momentos de oscilação no 
campeonato, o que servirá de lição para a sequência da tem-
porada. “A nossa equipe oscilou demais no início do torneio. 
Tivemos um primeiro momento muito ruim de resultados, 
mas não tanto de atuações. Jogávamos bem, mas a vitória 
não vinha. Depois tivemos ótimos resultados e ficamos invic-
tos por algumas rodadas. Essa falta de regularidade nos pre-
judicou um pouco e não conseguimos, na Liga Futsal, manter 
um nível de atuação com bons resultados. Porém, todos os 
resultados e oscilações que tivemos na primeira fase nos 

serviram de aprendizado e estamos trabalhando forte para 
alcançarmos um equilíbrio para sequência da temporada”, 
explica Peri Fuentes.

Já a equipe sub-21, comandada pelo técnico Daniel Lobato, 
terá um compromisso internacional. Entre os dias 23 e 29 de 
agosto, será disputada, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, 
a Copa do Mundo de Futsal Sub-21. Até o fechamento desta 
edição, seis equipes brasileiras haviam confirmado partici-
pação na competição. Além do Minas, vão marcar presença 
no torneio: Corinthians, Magnus, Carlos Barbosa, Joinville e 
Juventude (MS), equipe sede. Do exterior, estarão presentes: 
Atlas, da Colômbia; River Plate, da Argentina; e Cerro Porteño, 
do Paraguai.

A taça é nossa
A equipe sub-21 do Minas conquistou, em julho, o Campeona-
to Metropolitano Adulto. Mesmo com a equipe de base e sem 
os jogadores jovens que disputam a LNF, o Minas mostrou a 
sua força na competição e, na decisão, após o empate em 
0 a 0 contra o América Mineiro, faturou o título de campeão 
metropolitano 2021. 

Representando o time adulto, a equipe Sub-21 do Minas é campeã metropolitana de 2021

FUTSAL
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O Minas sediou, no último mês, o Campeonato Brasileiro Inter-
clubes de Natação Infantil de Inverno – Troféu Ruben Dinard 
de Araújo, recebendo 479 atletas de 85 agremiações do país 
no Parque Aquático Teknisa, na Unidade I. Na classificação 
por categorias, a equipe minastenista infantil I garantiu o ter-
ceiro lugar no pódio, com 346 pontos; o Flamengo ficou em 
primeiro (1.089 pontos) e o Grêmio Náutico União em segun-
do (349,50 pontos). O Infantil II terminou em décimo lugar, 
com 114 pontos. No ranking geral da competição, o Minas 

No retorno às competições nacionais, Minas fatura pódio no Brasileiro Interclubes Infantil
De volta às raias

foi o quarto colocado (616 pontos). O Flamengo ficou em 
primeiro lugar geral (2.297 pontos), seguindo por Corinthians 
(1.365,50 pontos) e Curitibano (633 pontos). 

Os destaques do Minas na competição foram Davi 
Vallim, vice-campeão dos 100 m costas, com o tempo de 
1m07s80; Julia Becker, vice-campeã dos 200 m medley, 
em 2m39s19; e Maria Eduarda Paulo; medalha de bronze 
nos 100m peito, marcando 1m24s19. Os três atletas são 
da equipe infantil 1.

Os medalhistas do Minas no Brasileiro infantil: Julia Becker, Davi Vallim e Maria Eduarda Paulo

Com o patrocínio da empresa For People, o Campeonato Bra-
sileiro Interclubes de Natação Infantil de Inverno foi a primeira 
disputa nacional da categoria realizada desde o início da pan-
demia, que chegou ao Brasil em março do ano passado. E a 
treinadora Livia Caroline ficou satisfeita com o desempenho 
dos jovens minastenistas, depois de tanto tempo sem com-
petir. “Primeiramente, eu gostaria de agradecer toda a dire-
toria do Minas, que permitiu que o Brasileiro fosse realizado 
na nossa casa. Foi muito importante para os nossos atletas e 
para os atletas de todo o Brasil. Foi muito satisfatório ver os 
nossos resultados e mais ainda ver a alegria, a determinação 
e a garra de todo mundo em dar o seu melhor. Foi excelente! 
Agora, temos mais um semestre de muito trabalho”, afirma. O Campeonato Brasileiro Infantil reuniu 479 atletas de 85 clubes
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A equipe 
Representaram o Minas no Campeonato Brasileiro Interclu-
bes de Natação Infantil de Inverno – Troféu Ruben Dinard 
de Araújo os atletas Alice Neves Dumont, Ana Clara Castro, 
Annabel Aredes Guedes, Antonio Andrade Rubiano, Bernar-
do Lamaita Lopes, Bruno Rocha Aragão, Carolina Camar-
gos Gonçalves, Carolina Mascarenhas Mendes, Davi Vallim 
Carvalho, Gabriela Mascarenhas Mendes, Isabel Maria Ro-
cha, João Lucas Oliveira, Juan Victor Rocha, Julia Becker 
Silva, Julia Jacques Bethonico, Julia Maestrini Bromberg, 
Laura Farhat Timo, Laura Freire Morais, Leticia Miranda Di-
niz, Lis Abreu Mendes, Manoela Araujo Lanna, Maria Eduar-
da Paulo, Maria Eduarda Madeira, Mariana Tameirão Lara, 
Matheus Salvador Lima, Nicolas Ferreira Miranda, Olivia 
Melo Lara, Rafaela Amaral Gomes, Vitor Baltazar. A equipe 
foi dirigida na competição pelos treinadores Livia Caroline 
Silva e Alexandre Indiani.

Apoio
Os técnicos Alexandre Indiani e Lívia Caroline, o prepara-
dor físico Jarbas Filho e a fisioterapeuta Tatiana Moreira 
participam do projeto Formação de Atletas por meio do In-
vestimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, 
Termo de Execução nº25/2020, parceria Minas e Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC). 

O Campeonato Brasileiro Interclubes de Natação Infantil 
de Inverno – Troféu Ruben Dinard de Araújo faz parte do 
Calendário de Campeonatos Interclubes CBC 2021, tendo 
como sede o Minas Tênis Clube, conforme parceria firma-
da junto ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) pelo Termo 
de Compromisso nº 01, Ciclo Olímpico 2021/2024.

NATAÇÃO

O Parque Aquático Teknisa, no Minas I, recebeu o Campeonato 
Brasileiro Interclubes Infantil

A competição teve cinco etapas, disputadas em três dias, mas sem público, em cumprimento aos protocolos sanitários contra a Covid-19
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Dedicação dos atletas e dos profissionais minastenistas garante bons resultados no primeiro semestre
Trabalho em equipe

Em meio às incertezas provocadas pela pandemia de Covid-19, 
desde março do ano passado foram várias as competições 
canceladas. Durante o período de isolamento social os atletas 
de ginástica artística e de trampolim do Minas contaram, ainda 
mais, com a equipe multidisciplinar do Clube. Os profissionais 
tiveram papel fundamental nos bons resultados alcançados pe-
los ginastas nas competições realizadas no primeiro semestre 
deste ano. Nos meses de suspensão das atividades presen-
ciais, foi oferecida aos atletas uma dinâmica programação 
on-line, incluindo palestras, bate-papos, consultas psicológicas 
e até treinos. Assim, no retorno ao ginásio, todos estavam pron-
tos para dar sequência à preparação para as competições. Quer 
uma prova? Basta ver os bons resultados obtidos nos Campe-
onatos Pan-americanos de Ginástica Artística e de Trampolim, 
ambos realizados em junho, no Rio de Janeiro (RJ).

Na equipe de trampolim, os destaques foram Alice Hellen e Cauã 
Henrique. A minastenista, de 22 anos, foi medalha de ouro no 
trampolim sincronizado, ao lado de Camilla Gomes. Aos 18 anos, 

GINÁSTICAS ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM

Cauã não subiu ao pódio, mas com o 6º lugar na competição 
ajudou o Brasil a garantir duas vagas nos Jogos Pan-americanos 
Juniores 2021, marcados para setembro, na Colômbia. Já na gi-
nástica artística, Caio Souza conquistou cinco medalhas de ouro: 
individual geral, argolas, salto, barras paralelas e por equipes. 

Apoio
Os atletas são beneficiados por projetos vinculados ao Co-
mitê Brasileiro de Clubes (CBC) e contam com treinadores 
que participam do Projeto Formação de Atletas por meio do 
Investimento em Profissionais do Esporte, Ciclo 2021/2024, 
Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC). Também são beneficiados pelo 
Projeto Formação e Desenvolvimento de Tênis e Ginástica, 
nº 2018.02.0048, Decreto nº 46308/2013, mecanismo fiscal 
Minas Esportiva Incentivo ao Esporte.
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Minastenistas que integram equipe de apoio à seleção sonham em disputar os Jogos de Paris/2024
Inspiração e foco

JUDÔ

Seis atletas do Minas foram convocados pela Con-
federação Brasileira de Judô (CBJ) para servir de 
apoio para a seleção brasileira e auxiliar nos trei-
namentos do Time Brasil, nos Jogos de Tóquio. 
Alguns deles estiveram perto de disputar a compe-
tição, mas o fato de estar no Japão, vivenciando o 
clima olímpico serve de inspiração para manter o 
foco no próximo ciclo olímpico, que começa neste 
mês, e visa os Jogos de Paris, em 2024.

O jovem Guilherme Schimidt (81kg) disputou a 
vaga para os Jogos de Tóquio até a última com-
petição, antes da convocação final da CBJ. Aos 
20 anos, o atleta do Minas, que chegou à seleção 
principal e conquistou bons resultados mundo 
afora, quer usar a experiência do Japão para re-
presentar o País na próxima edição das Olimpí-
adas. “Essa vivência foi uma experiência incrível 
para mim. Estar no Japão, ver como tudo funciona 
e sentir a adrenalina foi um combustível a mais 
para eu brigar por uma vaga em Paris 2024. Nesse 
ciclo de 2020, eu me esforcei e conquistei a minha 
vaga na seleção, no final de 2018, com apenas 17 
anos. Mesmo assim, percebo que ainda estou em 
um processo de adaptação e que o meu momento 
será mesmo para o ciclo de 2024. Lá, em Paris, 
eu terei a bagagem necessária para representar o 
Brasil”, ressalta o judoca.

A também minastenista Maria Taba segue a linha 
de pensamento do colega de equipe. Filha de ja-
ponês, para ela, ter ido ao Japão representou bem 
mais que participar dos Jogos Olímpicos. “Ter 
sido chamada para ir com a seleção foi um mo-
mento único. Além de ser os Jogos Olímpicos, foi 
no Japão, o berço do judô e onde meu pai nasceu. 
Isso me deu muita inspiração. Agora, é trabalhar 
duro para o próximo ciclo, que é mais curto. Eu 
quero e vou aproveitar essa oportunidade que eu 
tive, para alcançar o sonho em 2024”, destaca 
Maria Taba, 21 anos.

Além de Guilherme e Maria, integraram a equipe 
de apoio da seleção em Tóquio Gustavo Borsoi 
(73kg), André Humberto (100kg), Kayo Santos 

Guilherme Schimidt e Maria Taba: experiência em 
Tóquio é inspiração para os Jogos de Paris

(100kg) e Millena Silva (70kg). O judoca Tiago Pal-
mini (+100kg) também foi convocado pela CBJ, 
porém, dias antes do embarque, sofreu uma lesão 
e ficou de fora.

Os atletas Guilherme Schimidt e Maria Taba são 
beneficiados pelo projeto “Olímpico de Judô-Minas 
Tênis Clube, processo n° 58000.009434/2018-92.
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TÊNIS

Minastenista é convocada para dirigir equipe brasileira no Sul-americano
Na seleção

A treinadora minastenista Fernanda Ferreira dirigirá a seleção 
brasileira feminina da categoria 16 anos no Campeonato Sul-a-
mericano, que será disputado em Assunção, no Paraguai, entre 
os dias 9 e 14 deste mês. As três melhores equipes garantem 
vaga no Mundial, em setembro, na Turquia. “Essa convocação 
é fruto do trabalho de toda a comissão técnica do Clube, porque 
sempre estivemos em evidência no cenário do tênis brasileiro. 
Agradeço ao Minas por possibilitar levar o nome da nossa equipe 
para o Sul-americano e agradeço à CBT pelo convite”, afirma Fer-
nanda, que é “prata da casa”, já que foi atleta do Minas de 1999 
até 2011, quando passou a fazer parte do grupo de treinadores 
da equipe infantojuvenil do Clube.

Fernanda estará na beira da quadra orientando as atletas Caro-
lina Laydner (SC), Gabriela Felix (RJ) e Olívia Carneiro (SP). “Por 
ser uma competição por equipes, tenho uma responsabilidade 
grande, porque vou ter que escalar quem vai jogar as partidas de 
simples e duplas. Meu papel, além de tudo, é passar tranquilida-

A minastenista Fernanda Ferreira dirige a equipe brasileira no 
Sul-americano
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de para as jogadoras em quadra e conduzi-las ao longo do jogo”, 
afirma a minastenista.

Copa Roberto Carvalhais - Neneco 
O Minas conquistou cinco títulos de campeão e cinco de vice-
-campeão no FMT 1000 Juniores / Copa Roberto Carvalhais 
- Neneco, no último mês, e realizada no Pampulha Tênis Clube, 
em Belo Horizonte (MG), e no Tênis Hall, em Contagem (MG). A 
denominação da competição é uma homenagem da Federação 
Mineira de Tênis ao ex-supervisor técnico do Minas, reconhecido 
como um dos principais treinadores da modalidade no Brasil.

Nas disputas de simples, Lucas Abreu foi o campeão nos 18 
anos; Laura Nastrini, campeã nos16 anos; Caio César Souza, 
vice-campeão nos 16 anos; e Pedro Lemos, vice-campeão nos 
14 anos. Nas duplas, Esther Cerqueira/Catharina Cardoso fo-
ram campeãs e Miguel Fantini/Caio César Souza, vice-campe-
ões, nos 16 anos; Alice Fantini/Vitória Florenzano e Francisco 
Lopes/Pedro Lemos, vice-campeões, nos 14 anos; Eduardo 
Passaglia se sagrou campeão, e Bruno Carrara, vice-cam-
peão, nos 12 anos, jogando com parceiros de outros clubes. 

Apoio
Os atletas são beneficiados por projetos vinculados ao Comi-
tê Brasileiro de Clubes (CBC) e pelo Projeto Formação e De-
senvolvimento de Tênis e Ginástica, nº 2018.02.0048, Decreto 
nº 46.308/2013, mecanismo fiscal Minas Esportiva Incentivo 
ao Esporte. Já a treinadora Fernanda Ferreira participa do Pro-
jeto Formação de Atletas por meio do Investimento em Profis-
sionais do Esporte, Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 
25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
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Obrigado! O seu apoio 
transforma vidas por meio  
do esporte.

LEI DE INCENTIVO

Equipes da base feminina e masculina de vôlei buscam o título de campeãs metropolitanas de 2021
Vale troféu

O técnico principal da base Marcello Bencardino com as atletas da equipe sub-15

Depois de mais de um ano de paralisação, por causa dos 
impactos da pandemia de Covid-19, o calendário de competi-
ções em Minas Gerais é retomado gradualmente. Cumprindo 
os protocolos de bioproteção, a Federação Mineira de Vôlei, 
em parceria com os clubes, realiza o Campeonato Metropo-
litano 2021, nas categorias sub-14 a sub-18. A competição, 
que foi dividida em circuitos para minimizar os contatos entre 
atletas, teve início em junho e seguirá até novembro. 

As equipes minastenistas entram em quadra focadas na con-
quista do título da temporada. A partir deste mês, será dis-
putado o segundo circuito do vôlei feminino. Entre os dias 9 
e 22 deste mês, jogam os times das equipes das categorias 
sub-14 e sub-17. Já nas categorias sub-15 e sub-18, as parti-

das estão previstas para o período entre 23 de agosto e 5 de 
setembro. A categoria sub-16 joga em setembro.

“Estamos felizes com essa retomada das competições. 
Ainda estamos em um momento complicado, mas já te-
mos a possibilidade de retomar o trabalho que, de certa 
forma, ficou prejudicado, mesmo com as várias atividades 
que conseguimos realizar de forma on-line, quando o Clu-
be estava fechado”, comenta Marcello Bencardino, técnico 
principal da base do vôlei feminino.

As atletas são beneficiadas pelo Projeto Formação e Desen-
volvimento de Atletas de Voleibol Feminino sub-14 a sub-18, 
ano III, nº 2017.01.0050, Decreto nº 46.308/2013.

Masculino
No vôlei masculino, atletas e comissão técnica também es-
tão satisfeitos e otimistas com o retorno das competições. 
“Depois de quase um ano e meio, a gente está voltando a 
jogar. Isso tem sido fundamental para os atletas colocarem 
em prática tudo aquilo que a gente trabalhou de forma on-line 
e após a liberação dos treinamentos no Clube. Os meninos 
estão motivados e, agora, daremos sequência ao nosso pla-
nejamento”, explica Marcelo Melado, técnico principal da base 
do vôlei masculino.

Os jogos do segundo circuito do vôlei masculino também serão 
realizados neste mês. Entre os dias 9 e 22, serão disputados os 
jogos das categorias sub-15 e sub-17. Os atletas sub-16 entram 
em quadra no período de 23 de agosto a 5 de setembro. A cate-
goria sub-19 disputará o segundo circuito em setembro.

Os atletas são beneficiados por projetos junto ao Comitê Brasi-
leiro de Clubes (CBC), pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte 
e pelo mecanismo Minas Esportiva Incentivo ao Esporte com o 
Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Mas-
culino sub-15 a sub-21, nº 2019.01.77, Decreto nº 46.308/2013.
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“Escritos de design – Um percurso narrativo” é o título do mais 
recente livro de Dijon de Moraes, designer, escritor, conferencista, 
professor e ex-reitor da Universidade Estadual de Minas Gerais. Na 
obra, editada pela Blucher, de São Paulo, e disponível em livrarias 
de todo o país, o autor conta sua trajetória profissional e aborda 
teorias e conceitos do design. Dijon de Moraes é doutor em de-
sign e pós-doutor pelo Politecnico di Milano, na Itália, do qual é 
colaborador regular. Por sua destacada atuação nesse instituto, ele 
recebeu, em junho, o “Titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella di 
Italia”, comenda concedida pela Presidência da República Italiana 
àqueles que promovem relações de amizade e de colaborações no 
âmbito da educação, da arte, do design e da cultura entre a Itália 
e outros países. 

O minastenista Louis Mascarenhas Conan tem apenas 20 anos e 
desde o nascimento precisou lutar para viver. Contrariando a pre-
visão dos médicos, aprendeu a andar, falar, ler, escrever e chegou à 
Universidade. Estudante de Línguas, Cultura Estrangeira e Regional, 
na Sorbonne, em Paris, no ano passado, com as aulas interrompidas 
e o isolamento social imposto pela pandemia, ele decidiu escrever 
sua história no livro “Lutar - Algumas coisas que você precisa saber 
sobre um deficiente”. Louis fala de obstáculos, conquistas e grati-
dão, com bom humor e otimismo, mas denuncia, com veemência, o 
preconceito. “A pessoa com deficiência é vista como um ser exótico 
ou um coitadinho. Mas, para mim, a deficiência é só uma panela a 
mais na minha mochila”, fala o jovem escritor, que gosta de jogar 
futebol e é exímio nadador. Atleticano fanático, em 2013, Louis se 
recuperou em tempo recorde de uma cirurgia na perna direita, feita 
para melhorar sua mobilidade, tamanha era sua determinação em 
assistir a final da Copa Libertadores, vencida por seu time do cora-
ção. O livro de Louis Conan será lançado neste mês e estará dispo-
nível no site da editora Folhas de Relva (editorafolhasderelva.com.
br) e pelo Instagram @lutaroficial.

Vida e obra

“Panela a mais na mochila”

O presidente Ricardo Vieira Santiago e o vice-presidente 
Carlos Henrique Martins Teixeira receberam no Minas, no 
último mês, a nova diretoria da Rádio Itatiaia: o presidente 
Diogo Gonçalves, o vice-presidente João Vitor Xavier (foto), 
além do diretor de esportes Michel Angelo e do coordena-
dor de esporte Alexandre Simões. A visita teve como ob-
jetivo, segundo os representantes da emissora, reafirmar 
o compromisso da rádio na cobertura do esporte mineiro. 

Compromisso reforçado 
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NOTAS

Os sócios do Náutico ganharam mais tempo para aprovei-
tar as opções de lazer e esporte no Clube. O horário de 
funcionamento foi ampliado, passando a ser de terça a 
sexta-feira, das 7h às 21h; sábados, domingos e feriados, 
das 7h às 18h. Nas segundas-feiras, funcionam apenas os 
cursos da Academia e o Pilates. Outra boa notícia é a re-
tomada dos passeios de pedalinho, bike aquática, caiaque 
e stand up paddle na Lagoa dos Ingleses, com a flexibili-
zação autorizada pela Prefeitura de Nova Lima. O aluguel 
dos equipamentos é feito diretamente no deck do Náutico, 
mediante apresentação da carteirinha do Clube.

Horário ampliado

Já está disponível nas livrarias o livro “Diálogos da pan-
demia”, uma coletânea de crônicas organizada pelo jor-
nalista Helvécio Carlos (foto), titular da coluna HIT! do 
jornal Estado de Minas, na qual os textos foram publica-
dos entre março a outubro de 2020, sob o título “Diários 
da Pandemia”. Ao longo de sete meses, convidados por 
Helvécio, atores, escritores, jornalistas, músicos, advo-
gados, médicos, estudantes, professores, pais e mães 
de família, num total de 210 pessoas, escreveram sobre 
suas vivências, sentimentos e expectativas. Os textos 
são ilustrados por Lelis e Quinho. Parte da renda obtida 
com a venda do livro, que sai pela Astrolábio Edições, 
será destinada ao Projeto Ler é Viver, criado pelo Institu-
to Gil Nogueira, a fim de incentivar a leitura entre crian-
ças e jovens, por meio da distribuição de livros a alunos 
de escolas públicas mineiras. Em 15 anos, a ONG bene-
ficiou cerca de 60 mil estudantes, proporcionando a eles 
o acesso a 1,3 milhão de obras infantojuvenis.

Diálogos da pandemia
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Na década de 1940, as equipes minastenistas de basquete e 
vôlei começavam a se sobressair nas competições regionais. 
Mas, seus jogos eram realizados no ginásio do Paissandu, já 
que o Clube somente dispunha de quadras ao ar livre e com 
pouco espaço para a torcida. Com as vitórias frequentes e a 
torcida crescente, em 1948 a Diretoria decidiu pela constru-
ção de um ginásio poliesportivo coberto. O projeto, escolhido 
por meio de concurso público, foi o de Rafael Hardy Filho. As 
obras tiveram início em 1949 e foram concluídas em junho 
de 1952. A festa de abertura do ginásio, em 22 de agosto do 
mesmo ano, foi marcada pela realização dos XI Jogos Uni-
versitários Brasileiros e prestigiada pelo então governador 
Juscelino Kubitschek, homenageado com a denominação do 
novo espaço esportivo.

Conforme notícia publicada no jornal Diário de Minas, ilus-
trada pela foto abaixo, enquanto assistia às festividades de 
inauguração, ao lado Otto Gomes Nogueira (à direita) e do 
professor Pedro Paulo Penido, reitor da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), o governador Juscelino Kubitschek 
foi abordado pelo estudante José Ronald Rabello, o Tuíca (de 
costas), que lhe fez um pedido: “determinar feriado nos colé-
gios, enquanto durassem os Jogos Universitários. Juscelino 
prometeu que iria entender-se com os dirigentes dos estabe-
lecimentos de ensino”.

Mais de três décadas depois, o atuante minastenista Tuí-
ca Rabello se tornou diretor do Clube e, atualmente, é con-
selheiro nato. Ele é pai do atual diretor jurídico do Minas, 
Bruno Resende Rabello. 

Em agosto de 1952, o Minas inaugurava o Ginásio JK, com a presença do homenageado
Templo do esporte

Beleza minastenista
Enquanto Tuíca conversa com JK, do lado de fora do giná-
sio, Waldett Vial Ribeiro (atleta do vôlei) e Beatriz Romano 
Peixoto (Rainha dos Esportes e Miss Minas Tênis) posam 
com a bandeira do Minas. Ao fundo, pode ser vista a abó-
boda do novo e imponente Ginásio Juscelino Kubitschek.

As fotos fazem parte do acervo do Centro de Memória Minas 
Tênis Clube.

MEMÓRIA
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