
PURO AMOR
Na matéria especial em homenagem às mamães 
minastenistas, além da felicidade dos filhos todos 
os dias, as entrevistadas contam o que querem 
ganhar de presente em 8 de maio. Páginas 7 a 9
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Cara família minastenista

É impossível não começar esta mensagem sem falar do Dia das Mães, uma 

oportunidade para realçar nossa admiração e respeito por quem nos colo-

cou neste mundo, nos protegeu e se doou por inteiro para nos ensinar a 

sermos pessoas de bem, fortes, empáticas, solidárias, generosas, felizes... 

E qual é o presente que uma mãe deseja durante toda sua vida? A resposta 

é rápida e fácil demais: a felicidade dos filhos. O Dia das Mães serve, então, 

para nos lembrar de que elas merecem, sem medida, nossa gratidão, amor, 

respeito, carinho, atenção. Se elas não estão mais fisicamente por perto, é 

certo que, por meio de suas lembranças e ensinamentos, estarão sempre 

vivas em nossos corações. Assim, neste mês de maio, além da matéria de 

capa desta edição, o Minas dedica às mães eventos especiais, como a festa com show do Jota Quest, atividades recre-

ativas, culturais e nos cursos e, claro, toda a nossa admiração.

É com satisfação que apresentamos o balanço financeiro do Clube, aprovado pelo Conselho Deliberativo no último 

mês. Mantendo a sólida saúde financeira do Clube, por meio de uma gestão moderna e eficiente, alcançamos supe-

ravit líquido de mais de R$ 13 milhões, em 2021. Outra boa notícia é que demos início às ações para elaboração e 

execução do Plano Diretor do Minas II, que revitalizará e modernizará nossa Unidade do bairro Serra, inaugurada há 38 

anos, possibilitando a ampliação da linha de serviços prestados e das opções de lazer oferecidas aos sócios.

Ainda pensando no conforto e no bem-estar dos associados, estamos dando sequência às obras do Plano Diretor do 

Minas Náutico e, brevemente, a família minastenista terá um novo clube, maior e melhor.

Boas novas também temos na educação, com a abertura de novos cursos; na cultura, com a estreia do programa de 

atividades da biblioteca; e nos esportes, com a conquista de títulos em todas as modalidades mantidas pelo Clube, na 

base e na ponta. Não podemos deixar de mencionar o feito inédito no país do nosso vôlei masculino da base que, em 

um único mês, venceu três campeonatos brasileiros interclubes.

Nosso planejamento vencedor está dando os resultados esperados, dentro e fora das quadras. E ele pode ser observa-

do no lazer, na educação, na cultura e no esporte. Porque somos apaixonados pelo Minas e queremos ver, a cada dia, 

o sócio mais satisfeito e o nosso clube cada vez maior. Fazer parte dessa família é o que nos faz únicos!

Envie sugestões e críticas sobre a Revista:
claudia.leal@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
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Na segunda matéria da série “Turmas do Minas” apresentamos o vôlei máster feminino
Paixão minastenista

A Equipe Ouro com o vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira 

O vôlei é uma paixão no Minas, único clube do país a disputar todas as edições dos campeonatos brasileiros feminino 
e masculino (que tiveram várias denominações ao longo das décadas), somando 15 títulos, sendo nove no masculino 
(temporadas 1962, 1963, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1999/2000, 2001, 2001/2002 e 2006/2007) e seis no feminino 
(1964, 1974, 1992/1993, 2001/2002 e 2018/2019 e 2020/2021. Na temporada 2019/2020, as Superligas foram suspen-
sas por causa da pandemia do novo coronavírus.

Essa trajetória vitoriosa inspira sócios de todas as idades a praticarem o vôlei no Clube.  Nesta segunda matéria da série 
sobre as “Turmas do Minas”, apresentamos as equipes de vôlei máster feminino, que treinam regularmente e disputam 
torneios da categoria. “É entretenimento, atividade física e amizade, sem cobranças e com muita diversão”. Assim a conse-
lheira Célia de Oliveira, a Celinha, define os encontros semanais da Equipe Ouro, grupo de 32 associadas de 50 a 65 anos, 
que treina às segundas-feiras, pela manhã, no Minas I. “É para rir, divertir e movimentar o corpo”, enfatiza Celinha.

“Treinamos e jogamos dentro das nossas limitações fí-
sicas”, afirma Luzia Maria Maia de Andrade, integrante 
da Equipe Diamante, formada por minastenistas com 
idade acima de 65 anos, que treinam às segundas-fei-
ras, às 8h. “Antes da pandemia, o grupo era maior. Agora 
estamos voltando aos poucos”, destaca Luzia. A Equipe 

Diamante foi formada nos anos 1990 pela sócia Julie-
ta Auxiliadora Laborne Ribeiro, hoje com 94 anos. Ela 
foi a primeira diretora do Minas, na gestão do saudo-
so presidente Urbano Brochado Santiago, nos triênios 
1987/1989 e 1990/1992, quando esteve à frente da Di-
retoria de Relações Humanas.

O vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira e a Equipe Diamante. No detalhe, a fundadora do time, Julieta Auxiliadora Laborne Ribeiro
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INSTITUCIONAL

A equipe das sócias de 35 a 45 anos, com o vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira e e o presidente do Conselho Kouros Monadjemi

A equipe 50/65 anos, formada por ex-atletas, com o vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira e o presidente do Conselho 
Deliberativo Kouros Monadjemi

Contando com algumas das principais jogadoras de 
ponta do Minas dos anos 1980/1990, como Blenda 
Bartels, Fátima Guilherme, Maria Cláudia Senna (Zizi), 
Sônia Faria e Wilnie Flecha, a equipe máster 50/65 anos 
treina toda quarta-feira, às 20h30, na quadra Professor 
Adolfo Guilherme, no piso 2 do Centro de Treinamento 
JK, e continua defendendo as cores do Minas em tor-

Para as “novinhas”, como é chamada a equipe máster 
da faixa dos 35 a 45 anos, que também tem ex-atletas 
de ponta do Minas, além da prática da atividade física e 
dos momentos de relaxamento, os treinos semanais, às 
segundas-feiras, às 20h, fortalecem a amizade e a soro-

ridade entre amigas. “É uma troca de experiências e até 
de roupas. Muitas das integrantes do grupo acabaram 
de ter filhos, ficam meio receosas no início, mas quando 
entram na quadra voltam a ser as atletas de antes”, con-
ta Daniela Balbino.

neios nacionais e internacionais. Entre os dias 24 deste 
mês e 9 de junho, o time estará nos Estados Unidos, dis-
putando o USA Open, uma das maiores competições da 
categoria máster do mundo. “Não tem preço fazer parte 
desse grupo, que reúne amigas que jogam juntas desde 
a infância. A camisa do Minas é a nossa segunda pele”, 
afirma Fátima Guilherme, conselheira do Clube. 
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Mães são movidas por puro amor, independentemente da idade dos rebentos, sejam eles bebês, crianças, adolescentes 
ou adultos. Por isso mesmo, o Dia das Mães, instituído no Brasil em 1932 e comemorado no segundo domingo de maio, é 
uma oportunidade para os filhos declararem o carinho, o respeito e a admiração que têm por elas. Nesta matéria especial, 
o Clube homenageia todas as mamães minastenistas, representadas pelas nove entrevistadas, que têm filhos atletas ou 
alunos dos cursos de formação esportiva e artístico-culturais. Elas falam da importância do Minas na vida dos seus filhos 
e revelam o presente que gostariam de ganhar este ano, em 8 de maio. 

Amor, carinho, respeito, atenção, beijos, abraços e, claro, o presente que ela pedir 
Mãe merece 

Daniela Gontijo Riani, advogada, mãe 
de  Lucas, atleta da equipe sub-17 de futsal. 

Fui aluna da primeira turma de futsal do Minas, nos 
anos 1990, e hoje, faço futebol soçaite. O Lucas 
entrou no curso de futsal aos 8 anos. O esporte 
ensinou a ele a ter disciplina, foco, respeitar hierar-
quia, se socializar e se preocupar com o próximo. 

O presente

Uma roupa de ginástica.

Alessandra Arantes Volpini, professora de 
língua portuguesa, mãe de Isabela, atleta da equipe 
sub-18 de vôlei, e de Bernardo, 22 anos. 

O esporte proporciona muitos benefícios: amizades, 
disciplina, comprometimento, saúde, superação, ensi-
na a lidar com as frustrações, gerencia as emoções, 
desenvolve a resiliência e o foco nos objetivos.

O presente

Meu presente eterno são meus filhos felizes e saudá-
veis. Um abraço, um beijo, uma flor .... tudo vindo deles 
sempre será um presente. 

Daniela Cordeiro, coordenadora educacional, 
mãe de Felipe Cordeiro, atleta da equipe sub-19 de vôlei. 

A prática de esportes no Minas proporciona o desenvolvimen-
to da capacidade de interação social, responsabilidade, com-
prometimento, resiliência, auxiliando no processo de amadure-
cimento e formação pessoal dos jovens atletas.

O presente

A felicidade e a realização pessoal do meu filho. Acho que é o 
desejo de todas as mães.
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ESPECIAL MÃES

Maria Herminia M. A. Coura, advogada 
e gerente financeira, mãe de Bruna, aluna 
dos cursos de sapateado e ukelelê; Marco, atleta 
da equipe sub-14 de basquete; e Giovanna.

O Minas é uma extensão da nossa casa, meus filhos 
sempre fizeram atividades no clube, desde o curso 
básico com 3 anos. Frequentamos as Unidades de 
BH, durante a semana e, nos finais de semana, o Mi-
nas Náutico é sempre uma opção. 

O presente

Com a correria do dia a dia, o desejo de toda mãe é 
estar com os filhos. Então, um café da manhã em 
família seria um presente maravilhoso.

Cynthia M. B. de Filippo Menicucci, 
mãe de Catherine, atleta da equipe de ginástica 
de trampolim. Formada em turismo, trabalha 
na área educação. 

O esporte proporciona à minha filha, em primeiro 
lugar, disciplina, capacidade de trabalhar em equi-
pe, respeito à hierarquia. Ela aprende a lidar com 
a frustação, com os fracassos e vitórias. É um 
aprendizado para toda a vida. 

O presente

Este ano eu gostaria de ver a Catherine competin-
do. Seria um presentão! 

Cristina Moreira F. Cançado, bióloga, 
mãe de Rafael, atleta da equipe sub-17 de basquete, 
e de Lucas, aluno dos cursos de futsal e judô.  

O basquete sempre esteve presente na vida do Rafael, 
através do meu marido Julio Piu (ex-atleta e técnico 
do Minas até 2019, ano em que faleceu). Além dos 
benefícios físicos, ele aprende sobre disciplina, a con-
vivência em grupo, a importância de um time. 

O presente

Gostaria de ganhar mais tempo com eles, além 
de muitos beijos e abraços.
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Cuidadores de Idosos
Nutricionista
Fisioterapia
Fonoaudiólogo
Equipe Multiprofissional

ESPECIAL MÃES

Fabiana Leão de Melo, advogada, mãe das 
nadadoras Olívia, da equipe infantil 2, e Manuela, da 
equipe petiz 2.

Também fui nadadora do Minas. São tantos os benefí-
cios do esporte: desenvolve o senso de equipe, a con-
centração, a responsabilidade, o respeito. Os jovens 
aprendem a lidar com vitórias e frustações, fazem ami-
zades duradouras.

O presente

Um final de semana em algum hotel ou pousada aqui perto.

Ana Flávia Dias Sanches, advogada, mãe de 
Laura e Pedro, tenistas da equipe infantojuvenil.

Sempre fui uma grande fã do esporte, acho que ele traz 
inúmeros benefícios. Para meus filhos o esporte vem tra-
zendo disciplina, organização, autonomia, controle emo-
cional e, acima de tudo, hábitos saudáveis que os acom-
panharão por toda a vida. É um privilégio ser atleta de 
um clube tão bem estruturado e repleto de profissionais 
competentes como o nosso querido Minas Tênis Clube. 
Lembro sempre a eles a importância de honrar a camisa 
que estão vestindo.  

O presente

Muitas medalhas e muuuitos troféus! 

Karinne Cotta Lage Dornas, mãe 
de Arthur, atleta da equipe sub-13 de judô, e André, 
aluno do curso de judô

A prática esportiva de modo geral é muito importante 
para qualquer pessoa em qualquer idade. Acompanho 
meus filhos e percebo o quão importante é o trabalho 
do Minas, no só o lado físico, mas também social 
e emocional dos alunos e atletas, despertando neles 
o espírito de grupo, a disciplina e a responsabilidade.

O presente

O melhor presente para uma mãe é ver os filhos 
felizes e realizados. A satisfação deles em cada 
conquista, em cada aula me enche de alegria. 
Eles são meus maiores presentes.
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Cuidadores de Idosos
Nutricionista
Fisioterapia
Fonoaudiólogo
Equipe Multiprofissional

PDMN

As obras do Bar da Lagoa, que fazem parte da fase 1 da 
etapa 3 do Plano Diretor do Minas Náutico (PDMN), seguem 
em ritmo acelerado. A Construarq, empresa vencedora da li-
citação para execução dos serviços, já concluiu a concreta-
gem das fundações e iniciou as alvenarias, ou seja, as pare-
des já estão subindo. Na sequência, virão os acabamentos. 
A estrutura metálica e a montagem do pergolado estão em 
fase de contratação. O Bar da Lagoa terá mesas e cadeiras 
modernas e confortáveis, onde a família minastenista po-
derá se reunir e relaxar, apreciando a bela vista.

Concluída a obra do Bar da Lagoa, terá início a construção 
do “praião mineiro”, como está sendo chamado o comple-
xo formado por seis quadras de areia e arquibancadas 
integradas ao terreno. O serviço seguinte será a reforma 
completa da lanchonete próxima à guarderia, que atende-
rá, principalmente, ao público do Espaço Kids. 

Concretagem das fundações foi concluída e as paredes já estão subindo
Bar da Lagoa 

As paredes da lanchonete já estão em execução
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O presidente Ricardo Vieira Santia-
go, o vice-presidente Carlos Henri-
que Martins Teixeira, o diretor de 
obras José Cláudio Nogueira Viei-
ra, o diretor de operações Fernando 
Zefferino e o presidente do Conse-
lho Deliberativo Kouros Monadjemi 
se reuniram, no final de março úl-
timo, com representantes dos di-
versos segmentos que compõem o 
quadro social do Minas para infor-
mar sobre a elaboração do Plano 
Diretor da Unidade II, que promo-
verá a modernização do clube. O 
encontro, realizado na lanchonete 
da Unidade, objetivou, ainda, ouvir 
dos associados sugestões de me-
lhorias. Para nortear a elaboração 
do Plano Diretor, também será rea-
lizada, por empresa especializada, 
uma pesquisa para apurar as de-
mandas dos sócios. 

“Estamos ampliando o debate, para 
que os associados possam opinar, 
de forma democrática e transparen-
te. Nosso objetivo é construir junto 
com os sócios um Clube cada vez 
melhor e que atenda às suas neces-
sidades”, afirma o vice-presidente 
Carlos Henrique Martins Teixeira. 

A Diretoria de Obras está fazendo 
o diagnóstico que apontará as in-
tervenções permitidas e as restri-
ções construtivas na região onde 
se localiza o Minas II. Vale lembrar 
que a praça de esportes da Uni-
dade foi inaugurada em 1984, e a 
sede social, em 1986. “O Minas II, 
naturalmente, envelheceu e nun-
ca passou por uma modernização 
efetiva, apenas pequenas expan-
sões, como o Espaço da Criança, 
uma ampliação no ginásio e, mais 

recentemente, duas quadras de  
beach tennis. A pesquisa nos aju-
dará a entender o desejo do as-
sociado: se é por mais piscinas, 
mais quadras, quadras de quê, 
em qual espaço. As demandas 
serão atendidas, mas deve ficar 
claro que não cabe tudo, pois 
o espaço é limitado”, ressalta o 
diretor de obras José Cláudio  
Nogueira Vieira, que é frequentador 
do Minas II desde criança e aluno 
do curso de karatê-dô há 20 anos.

“Será um Plano Diretor robusto, 
com grandes prédios, como no 
Minas I, para abrir quadras cober-
tas, salas de cursos esportivos. As 
obras serão executadas ao longo 
dos anos, à medida que houver 
recursos próprios. Vamos atender 
às demandas dos associados e 
transformar o Minas II num clube 
mais novo, mais moderno, com es-
paço verticalizado útil aos sócios, 
muito maior do que existe hoje”, 
destaca José Cláudio. 

Diretoria se reúne com associados para ouvir sugestões de modernização do Minas II
Novo clube

Representantes dos sócios e diretores durante a reunião na lanchonete do Minas II

Fernando Zefferino, Jaldo Retes, Kouros Monadjemi, Ricardo Santiago, José Cláudio 
Nogueira Vieira (em pé) e Carlos Henrique Martins Teixeira 

PLANO DIRETOR MINAS II
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ENTREVISTA

Gustavo Capanema F. de Almeida, médico oftalmologista e sócio do Minas

“Na medicina, a prevenção 
é sempre o melhor remédio”

sofrer com a doença em 2040. Para mobilizar profis-
sionais e instituições públicas e privadas, em ações 
de conscientização sobre prevenção e tratamento, foi 
criado, em 2002, o Dia Nacional de Combate ao Glau-
coma (26 de maio).

O Minas está engajado nessa campanha, por meio da 
disseminação de informações de qualidade, como a 
entrevista publicada a seguir com o médico Gustavo 
Capanema F. de Almeida, especialista em oftalmolo-
gia e pós-graduado em “Córnea e Catarata”. Dr. Gus-
tavo é sócio do Minas há mais de 20 anos e jogar 
tênis é sua atividade preferida no clube. 

Fontes: portalhospitaisbrasil.com.br - bvsms.saude.gov.br 

Quais são as principais doenças nos olhos dos adultos? 

As doenças mais frequentes nos olhos dos adultos 
são os erros de refração (miopia, hipermetropia, 
astigmatismo e, especialmente, presbiopia ou vista 
cansada), olho seco, catarata, glaucoma, degenera-
ção macular relacionada a idade e doenças agudas, 
como a conjuntivite.

E quais são as doenças mais comuns nos olhos das 
crianças? 

Também são os vícios de refração, estrabismo, obstru-
ção de vias lacrimais, especialmente nos recém-nasci-
dos, e a ambliopia ou “olho preguiçoso”. 

É possível prevenir doenças oftalmológicas? 

Sim, o exame oftalmológico regular pode prevenir o apa-
recimento e o agravamento de doenças oftalmológicas.

Nos últimos dois anos, com o uso de máscara para pre-
venir a disseminação do novo coronavírus, os olhos ga-
nharam papel ainda mais importante na comunicação 
entre as pessoas. Muita gente “aprendeu” a se expres-
sar e até a “sorrir com os olhos”. Assim, no mês em que 
se comemora o Dia Nacional do Oftalmologista (7 de 
maio), instituído em 1986, nada mais justo do que ho-
menagear os profissionais que se dedicam ao estudo, à 
prevenção e ao tratamento de doenças relacionadas ao 
sistema ocular de adultos e crianças. 

Maio também é marcado pelo Dia Nacional de Com-
bate ao Glaucoma (26), doença caracterizada pela 
lesão do nervo óptico, impedindo a chegada das ima-
gens captadas ao cérebro, que, se não for tratada, 
evolui para a cegueira. Segundo dados do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia, cerca de 1 a 2% da popula-
ção mundial convivem com glaucoma, e as projeções 
são de que até 111,8 milhões de pessoas poderão 

“O glaucoma, 
no seu início pode não 
apresentar sintomas, 

é uma doença silenciosa”
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possível, em alguns casos, tam-
bém se obter um bom controle com 
uso de laser. Nos pacientes em que 
não se consegue uma diminuição 
satisfatória da pressão intraocular, 
pode-se recorrer a cirurgia. 

O glaucoma tem cura? 

Como todas as doenças crônicas, 
o glaucoma necessita de trata-
mento e monitoramento regular 
para evitar sua progressão. 

O senhor gostaria de deixar uma 
mensagem para os leitores da 
Revista do Minas? 

Na medicina, a prevenção é sempre 
o melhor remédio. Consulte regular-
mente seu oftalmologista. 

Quais são os sintomas do glau-
coma? 

O glaucoma, no seu início, pode 
não apresentar sintomas, sendo 
reconhecido como uma doença 
silenciosa. Posteriormente, com a 
progressão da doença ocorre per-
da irreversível do campo de visão.

Existem fatores de risco para o 
glaucoma? 

Sim, o glaucoma é mais frequente 
em míopes, pessoas de raça negra 
e com histórico familiar da doença, 
especialmente após os 60 anos. 

Como é feito o tratamento do 
glaucoma? 

O tratamento do glaucoma é feito 
basicamente com colírios, sendo 

“Com a 
progressão 

do glaucoma, 
ocorre perda 

irreversível do 
campo de visão”

Há pessoas que acreditam que 
ler em movimento, como no carro 
ou ônibus, pode prejudicar a vi-
são. Isso é verdade?

Embora possa trazer transtornos, 
como náuseas e tonteiras, a leitu-
ra em movimento não traz danos 
para a visão. 

ENTREVISTA
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Evento festivo marca o sucesso da mostra de fotos feitas por pessoas com Síndrome de Down 
“Um olhar mais que especial”

O Coral do Instituto Mano Down, participantes da mostra fotográfica e representantes do Instituto Viva Down e do Minas

Pelo segundo ano consecutivo, o Programa Minas Tênis 
Solidário realiza a mostra “Um olhar mais que especial”, 
que reúne fotografias feitas por pessoas com Síndrome 
de Down. Nesta edição, os temas dos trabalhos foram os 
pilares do Minas: esporte, cultura, educação e lazer. As 
imagens estão em exibição no hall do Centro de Facilida-
des, que é aberto ao público em geral. Para marcar o su-
cesso da iniciativa, que visa promover a conscientização 
para a importância da inclusão social das pessoas com 
a síndrome, um evento festivo reuniu no Clube, no final 
de março, os autores das fotos, representantes do Minas 
e dos Institutos Unimed-BH, Mano Down e Viva Down, 
parceiros do Clube. O Coral do Instituto Mano Down fez 

uma apresentação especial e foi entregue aos presentes 
o livreto com as fotografias da mostra. 

“Quando olhamos para trás, para tudo que construímos, 
essa integração entre os projetos é motivo de muita sa-
tisfação. E só tenho a agradecer o trabalho de vocês, 
por trazerem o coração e o olhar para dentro do nosso 
Clube”, disse o presidente Ricardo Vieira Santiago.

A gerente Rute Assis manifestou a satisfação do Insti-
tuto Unimed-BH em apoiar a mostra. “Esse é um projeto 
superespecial, do qual temos muito orgulho em fazer 
parte. Parabenizamos os participantes pelas imagens e 
pelo trabalho muito bem-feito”, elogiou.

Karine Hauas, voluntária do PMTS; Rute Assis, gerente do Instituto 
Unimed-BH; Ricardo Vieira Santiago, presidente do Minas

Capa do livreto com as fotografias da mostra “Um olhar mais 
que especial” 

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO
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MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Oficina de Páscoa 
O Programa Minas Tênis Solidário (PMTS) realizou no fi-
nal de março, uma oficina de produção de ovos de Páscoa 
e doces de chocolate, com a participação de 25 mulheres 
atendidas pelo Instituto O Grito, organização não gover-
namental sediada no bairro Jardim Alvorada, em Ribeirão 
das Neves. A ação contou com a parceria da doceria San-
to Docinho e do grupo Pais do Bem. Os recursos arreca-
dados pelo grupo no evento Cozinha ao Vivo, em março, 
no Clube, e doados ao PMTS possibilitaram a compra dos 
ingredientes para as participantes produzirem os ovos de 
chocolate. A Itambé também apoiou a ação, ofertando 
produtos para o preparo dos doces.

Para a proprietária da Santo Docinho, Grace Alves, minis-
trar o curso foi uma oportunidade de contribuir para pos-
sibilitar uma fonte de renda às mulheres apoiadas pelo 
Instituto. “A realidade da nossa sociedade atual demanda 
esse olhar cuidadoso às mulheres que, muitas vezes, fi-
cam invisíveis até mesmo dentro de suas famílias pelo 
simples fato de não gerarem renda. Como se o cuidado 
da família não tivesse qualquer valor”, comenta Grace.

A empresária Grace Alves, durante a Oficina de Páscoa para 
as mulheres apoiadas pelo Instituto O Grito

Gincana do Bem 
A Diretoria de Esporte do Clube apoiará, mais uma vez, 
o Programa Minas Tênis Solidário, com a realização da 
Gincana do Bem. Durante o Torneio Sudeste Mirim/Petiz 
de Natação, que será disputado entre os dias 20 e 22 
deste mês, no Minas I, as equipes participantes da com-
petição serão estimuladas a doar alimentos não perecí-
veis, que o Minas Tênis Solidário destinará às entidades 
cadastradas. A equipe mais solidária será premiada com 
troféu, foto e reconhecimento nas redes sociais do Clube. 



Acesse
o nosso site:

distribui.com.br

Desde 2000 a Distribui é 
especializada em logística 
customizada para diversos 
segmentos de negócios.

Desde 2000 a Distribui é 
especializada em 
customizada
segmentos de negócios.

áreas de atuação
Eólico

Saúde Animal QuímicoAgro

Industrial Saúde Humana
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O Minas está oferecendo aos associados de todas as 
idades a oportunidade de aprender ou se aperfeiçoar no 
xadrez, jogo de tabuleiro que, segundo os especialistas, 
auxilia no desenvolvimento do raciocínio e de outras habili-
dades intelectuais. O curso on-line de xadrez do Minas tem 
aulas ao vivo, nos níveis iniciante e avançado, que podem 
ser assistidas nas plataformas Meet, Skype ou Webex. 

As turmas incluem as faixas etárias de 6 a 10 anos, 11 
a 17 anos, 18 a 59 anos e maiores de 60 anos. Com 
60 minutos de duração, as aulas são ministradas pela 
equipe de instrutores da empresa do campeão pan-
-americano de veteranos Jefferson Pelikian, reconhe-
cido nacionalmente por ter contribuído na formação 
técnica de grandes enxadristas do país. 

As matrículas estão abertas e podem ser feitas na 
Área do Associado do site minastenisclube.com.br, no 

Curso tem aulas ao vivo para sócios a partir de 6 anos, nos níveis iniciante e avançado
Xadrez on-line

Vôlei masculino
O curso de vôlei masculino do Minas II tem vagas para início imediato na turma acima de 18 anos. As aulas são 
realizadas às segundas e quartas-feiras, às 19h30. Antes de fazer a matrícula, os interessados devem procurar o ins-
trutor, na quadra, no horário da aula, para serem avaliados conforme o nível técnico.   Mais informações: 3516-1043 
(Coordenação do Curso).

Xadrez on-line
Nível Faixa etária Turmas

Iniciante 6 a 10 anos
3ª feira – 9h

5ª feira – 16h

Iniciante 11 a 17 anos
3ª feira – 10h

5ª feira – 17h

Iniciante 18 a 59 anos

5ª feira – 19h

5ª feira – 10h

Sábado – 10h

Iniciante 60 anos e acima
5ª feira – 18h

Sábado – 9h

Avançado 10 a 17 anos 6ª feira – 9h

Avançado 18 a 59 anos 5ª feira – 20h30

Avançado Acima de 60 anos 2ª feira – 9h

aplicativo Minas Tênis Clube, na Central de Atendimen-
to ou na recepção da Academia. O valor da matrícula é 
R$ 160,00, a mensalidade é R$ 228,57. Mais informa-
ções: 3516-2043 / 3516-2055.
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Karatê-dô no Náutico

Em atendimento a demandas dos associados, foi aber-
to no Minas Náutico o curso de karatê-do para as fai-
xas etárias de 7 a 14 anos e 15 a 75 anos. As aulas são 
realizadas na sala 1 do Pavilhão de Esporte e Eventos. 
Há opções de turmas de uma aula por semana, com 
duração de 90 minutos, e de duas aulas por semana, 
com duração de 55 minutos cada. Mais informações: 
3517-3000 / 3517-3001. 

O karatê-do é uma arte marcial japonesa e sua prática, 
segundo os especialistas, beneficia o coração, fortalece 
ossos e músculos, cria resistência, desenvolve coorde-
nação motora e visual. O karatê-do também auxilia no 
desenvolvimento de disciplina, perseverança, compre-
ensão, concentração e foco. 

Estão abertas as vagas no novo curso para minastenistas de 7 a 75 anos 

CURSOS

Curso de Karatê-do
Minas Náutico

Faixa etária Turma

7 a 14 anos 4ª feira – 19h10

15 a 75 anos 6ª feira – 19h10

7 a 14 anos

4ª e 6ª feira – 16h

4ª e 6ª feira – 17h

4ª e 6ª feira – 18h

Vôlei de areia
Outra novidade no Náutico é o curso temporário de vô-
lei de areia, dirigido a sócias e sócios na faixa etária de 
13 a 69 anos, que acontece no período de 3 de maio a 
28 de junho. O conteúdo inclui fundamentos e regras da 
modalidade. O objetivo do curso é oferecer aos minaste-

nistas a prática prazerosa do esporte, com os benefícios 
da atividade física e da participação no grupo. As aulas 
são realizadas sempre às terças e quintas-feiras, às 17h, 
para a turma de 13 a 17 anos; e às 20h, para os alunos de 
18 a 69 anos. Mais informações: 3517-3000 / 3517-3001.



22 • Maio de 2022 • REVISTA DO MINAS   

“CantaroLer” é o nome da oficina de música e literatu-
ra que o grupo Amaranto faz, na Biblioteca do Centro 
Cultural Unimed-BH Minas, dia 14, às 10h, para crianças 
de 7 a 11 anos. Na sala multimeios 2, as afinadíssimas 
irmãs Marina, Lúcia e Flávia Ferraz, que compõem o 
Amaranto, guiarão a garotada num passeio consciente 
pelas palavras e sons, em brincadeiras para ler o mundo 
cantando. As inscrições, gratuitas e abertas para o pú-
blico em geral, podem ser feitas no site sympla.com.br. 
As vagas são limitadas.

Um, dois, três, outra vez 
No dia 28 deste mês, às 10h, o escritor e narrador de 
histórias Samuel Medina estará na sala multimeios 2, 
no evento “Contação de histórias”, que faz parte da pro-
gramação da Biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH 
Minas. Crianças de todas as idades e seus familiares 
entrarão o mundo mágico da oralidade, que tem adivi-
nhas, parlendas, brincadeiras e muitas histórias! As ins-
crições são gratuitas, abertas ao público em geral e de-
vem ser feitas no site sympla.com.br. Vagas limitadas.

Biblioteca tem oficina com o trio Amaranto e contação de história com Samuel Medina 
Literatura & música

O grupo Amaranto faz a primeira oficina de literatura e 
música da Biblioteca do Minas
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Samuel Medina contará histórias a criançada, dia 28
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“A Cópula dos Espelhos”, mais recente projeto da pre-
miada escritora, fotógrafa e roteirista mineira Branca 
Maria de Paula, será lançado no dia 4, a partir das 19h, 
no Café do Centro Cultural Unimed-BH Minas. A novela 
urbana, que começou a ser escrita pela autora nos anos 
1980, narra a história de Afonso, autor desconhecido 
cuja paixão pelo fazer literário compromete seu papel 
na repartição onde trabalha. O livro foi realizado com 
recursos da Lei Municipal de Cultura de Belo Horizonte. 
A autora estreou na literatura em 1978 e tem diversas 
obras publicadas, entre contos, novelas e títulos infan-
tojuvenis, além de participações em antologias.

Para as crianças
As letras estavam cansadas da mesmice e começaram 
a pular de palavra em palavra e mudar o sentido delas. E 
agora? A resposta está no livro “Revolução das letras” (Ci-
randa na Escola) que o autor Ricardo Rachid lança no dia 
5, às 18h, no Café do Centro Cultural Unimed-BH Minas. A 

Branca Maria de Paula e Ricardo Rachid lançam suas novas obras no Café Cultural
Lançamentos literários

obra, dirigida para crianças de 6 a 12 anos, tem divertidas 
ilustrações de Iara Rachid. Ricardo Rachid escreve poesias, 
haicais, sonetos, contos, histórias infantis e cordéis e já pu-
blicou UniVersos DiVersos e Vira-lata (edições do autor), Lu-
gar In-comum (Páginas Editora), Grāo (Cas’a Edições), além 
das coleções Cordel para Crianças e Cordel na Escola.
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Lygia Fagundes Telles é homenageada no programa literário do Minas
Letra em Cena

CULTURA

A dama da literatura brasileira Lygia Fagundes Telles 
será homenageada na edição de maio do Letra em Cena, 
programa literário do Minas. No dia 17 de maio, a partir 
das 20h, com transmissão no canal youtube.com/mi-
nastcoficial, o pernambucano Marcelino Freire, um dos 
expoentes da literatura nacional contemporânea, con-
versa com o jornalista Eduardo Gonçalves sobre a vasta 
obra da escritora paulistana, que é considerada uma das 
mais importantes da história da literatura nacional.

Lygia Fagundes Telles nasceu em 19 de abril de 1923 e 
morreu em 3 de abril último, aos 98 anos. Recebeu inú-
meros prêmios no Brasil e no exterior, inclusive o Camões, 
em 2005, a maior distinção da literatura em língua portu-
guesa, pelo conjunto da obra. Membro da Academia Bra-
sileira de Letras, entre seus principais livros destacam-se 
“Antes do Baile Verde” (1970), “As Meninas” (1973), “A Dis-
ciplina do Amor” (1980) e “As Horas Nuas” (1989).

Tem na biblioteca
Em homenagem à grande dama da literatura brasileira, Lygia Fagundes Telles, 
que morreu em abril último, a dica de leitura deste mês é o livro “Os contos 
(Companhia das Letras, 2018) que reúne alguns dos seus principais contos, 
publicados originalmente em obras como “Antes do baile verde” (1970), “Semi-
nário dos ratos” (1977), “A estrutura da bolha de sabão” (1991), “A noite escura 
e mais eu” (1995), “Invenção e memória” (2000), “Um coração ardente” (2012) e 
“Contos esparsos”. Na obra, é possível ler textos da Lygia ainda jovem e outros 
com sua escrita já madura, a prosa intimista e focada nas relações humanas 
que a consagrou. O livro “Os contos” tem posfácio de Walnice Nogueira Galvão, 
intitulado “O olhar de uma mulher”, e traz fotografias de Lygia Fagundes Telles 
em várias fases da vida. 
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APOIO REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO MASTER PATROCÍNIO
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Programação de maio tem música e espetáculos para todos os gostos e idades
No palco

CULTURA

O teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas será pal-
co, neste mês de maio, dos shows de Júlia Tizumba, 
Sergio Pererê, Carlos Farias e Coral das Lavadeiras, 
Felipe de Oliveira e Fred Izak, com o melhor da músi-
ca brasileira. Também estão na agenda os concertos 
de música clássica do Quarteto Macam e do Quarteto 
Baldini, dentro do 8º Festival de Maio. Entre os espe-

Agenda – maio 2022

táculos teatrais, destaque para a comédia “Grace em 
Revista”, com a consagrada atriz Grace Gianoukas, que 
comemora 40 anos de carreira. Para a criançada tem 
duas apresentações do grupo “Beatles para crianças”, 
que é sucesso em todo o Brasil, além do espetáculo “A 
bruxa do chocolate”, também em duas sessões. Confi-
ra detalhes na agenda. Mais informações: 3516-1029.

SEXTA-FEIRA

21h
6

MISTURA MINAS 
JÚLIA TIZUMBA RECEBE 
LARISSA LUZ (SHOW)
Ingressos: R$30 e R$15 (meia). 
Classificação: livre.

SÁBADO

21h
7

MISTURA MINAS 
SÉRGIO PERERÊ CONVIDA 
IMANE RANE (SHOW)
Ingressos: R$30 e R$15 (meia). 
Classificação: livre.

DOMINGO

20h
8

U2 LATIN AMERICAN TRIBUTE 
O MAIOR ESPETÁCULO 
DO U2 DA AMÉRICA LATINA, 
COM MARCELO ANTUNES
(SHOW)
Ingressos: R$50 e R$25 (meia). 
Classificação: livre.
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SEXTA-FEIRA

21h
13

CANTANDO A VIDA 
CARLOS FARIAS E CORAL 
DAS LAVADEIRAS (SHOW)
Ingressos: R$30 e R$15 (meia). 
Classificação: livre.
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PATROCÍNIO MASTER APOIO
REALIZAÇÃOCLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBE

PATROCÍNIO MASTER APOIO
REALIZAÇÃOCLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBE

DOMINGO

19h30
29

SÁBADO

21h
28

GRACE EM REVISTA 
COM GRACE GIANOUKAS (COMÉDIA)
Ingressos: Setor 1 (filas A até GG) 

R$ 80 e R$40 (meia) 
Setor 2 (filas H até X)  
R$ 70 e R$35 (meia) 

Classificação: 16 anos.
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SEXTA-FEIRA

20h30
20

8º FESTIVAL DE MAIO 
QUARTETO BALDINI
(CONCERTO CLÁSSICO)
Ingressos: R$20 e R$10 (meia). 
Classificação: livre.

DOMINGO

20h
22

FELIPE DE OLIVEIRA 
TERRA VISTA DA LUA (SHOW)
Ingressos: R$10 e R$5 (meia).
Classificação: livre.
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DOMINGO

16h
29

SÁBADO

16h
28

A BRUXA DO CHOCOLATE 
(TEATRO INFANTIL)
Ingressos: Setor 1 (filas A até GG)

R$ 60 e R$30 (meia)  
Setor 2 (filas H até X)  
R$ 50 e R$25 (meia)

Classificação: livre.

SEXTA-FEIRA

21h
27

FRED IZAK – 
EU, UMA VIAGEM 
PARA DENTRO (SHOW)
Ingressos: R$30 e R$15 (meia).
Classificação: livre.

TERÇA-FEIRA

20h30
17

8º FESTIVAL DE MAIO 
QUARTETO MACAM
(CONCERTO CLÁSSICO)
Ingressos: R$20 e R$10 (meia). 
Classificação: livre.
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DOMINGO

15h
15

SÁBADO

15h
14

BEATLES PARA CRIANÇAS 
A MISTERIOSA 
VIAGEM MÁGICA 
(SHOW INFANTIL)
Ingressos: R$100 e R$50 (meia). 
Classificação: livre.
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No hall das salas e no site do Minas, o público confere a programação e compra ingressos
Cinemas

As duas salas do Centro Cultural Unimed-BH Minas, inau-
guradas no final de março, estão funcionamento plena-
mente, oferecendo ao público de todas as idades o melhor 
do cinema nacional e estrangeiro. A programação inclui 
filmes do circuito comercial, retrospectivas e destaques 
da produção mineira e está disponível no painel ao lado da 
entrada das salas e no site minastenisclube.com.br, onde 
também podem ser adquiridos os ingressos.

Cada sala de cinema do Centro Cultural Unimed-BH Mi-
nas tem 41 lugares, incluindo assentos para pessoas 
obesas e espaços para cadeirantes. Além de priorizar 
o conforto do público, o projeto incluiu condições ideais 
de salubridade, como assentos mais largos com apoio 
de braço individual e revestimentos de fácil higieniza-
ção. As salas são dotadas da mais avançada tecnolo-
gia, com iluminação funcional e ornamental, projetores 
de imagem 4K DCP e sistema de som 7.1 Dolby. 

Homenagem às mães
No dia 8 de maio, a partir das 10h, no canal YouTube/minastcoficial, será exibido mais um vídeo do Coral do Minas. 
Desta vez, o grupo de associados cantores, regidos pela maestrina Eliane Fajioli, homenageia as mães minastenistas, 
cantando a obra “Ave Maria”, composta pelo mestre italiano Giulio Romolo Caccini (1551-1618).

Coral do Minas canta “Ave Maria” em homenagem às mães, no canal YouTube/minastcoficial

Os cinemas do Minas contam com as mais modernas 
tecnologias de imagem, som e iluminação
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Galeria do Minas II
“Dengos do Cotidiano” reúne obras de Ana Elisa Gonçalves e Juliana de Oliveira 

Entre os dias 12 de maio a 12 de junho, a Galeria do 
Minas II abriga a exposição “Dengos do Cotidiano”, 
que reúne obras das jovens artistas Ana Elisa Gon-
çalves e Juliana de Oliveira, graduandas do curso de 
artes visuais da Escola de Belas Artes da Universi-
dade Federal de Minas (MG). As pinturas em acrílica 
sobre tela mostram figuras humanas e estabelecem 
vínculos entre a capoeira e a percussão, as heranças 
da cultura africana presente na capital mineira e na 
vida delas. Na união de suas obras, Ana Elisa e Julia-
na perpetuam momentos de lazer e de acalento. Em 
2021, Ana Elisa participou de mostras coletivas em 

Em 18 de maio, Dia Internacional de Museus, às 20h, o Minas disponibilizará no seu canal do YouTube/minastcoficial, a pa-
lestra que a professora doutora do Curso de Museologia da UFMG, Letícia Julião, fará no Centro de Memória sobre “O poder 
dos museus”. O tema norteia as ações da 20ª Semana Nacional de Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus 
(IBRAM) e pelo Comitê Internacional de Museus - ICOM / Brasil, que conta com a participação de museus de todo o país. 

“A iniciativa do Minas visa contribuir para a reflexão sobre a importância da participação dos museus nos processos 
de transformação social como agentes de mudanças conectadas com a história, a cultura, a arte, a ciência e a vida”, 
destaca Silvana Cançado Trindade, coordenadora do Centro de Memória do Minas.

Centro de Memória
Minas participa da 20ª Semana Nacional de Museus com palestra de especialista

“Espelho”, de Ana Elisa Gonçalves

A n a  E l i s a  G o n ç a l v e s
T í t u l o :  Espe lho ,  2 0 2 1
A c r í l i c a  s o b r e  t e l a
1 1 7  x  1 6 2 , 5  c m

“Laiza”, de Juliana de Oliveira

Belo Horizonte e São Paulo, onde também fez uma 
exposição individual.

Os trabalhos de Ana Elisa e Juliana foram selecionados 
no concurso realizado pelo Clube, por meio de edital, em 
dezembro último, a fim de ocupar a Galeria do Minas II. 
As obras de Luciana Hermont foram expostas em mar-
ço/abril, e os próximos a mostrar seus trabalhos serão 
Jean Belmonte e Carol Peso. A Galeria do Minas II foi 
inaugurada em 1987, com a proposta de contribuir para 
a divulgação dos trabalhos de jovens talentos mineiros, 
e se consolidou como relevante espaço cultural da cida-
de. A entrada é franca ao público em geral.
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1º LUGAR - JOSÉ ROBERTO BASSUL 
“O sol só vem depois”

“O sol só vem depois” é o refrão de “A ordem natural das 
coisas”, música de Emicida. A canção aborda as dificuldades na 
vida de quem mora nas periferias e sai para trabalhar ainda de 
madrugada. E valoriza as singelas relações de afeto que a noite 
abriga. Expõe assim as injustiças do mundo sem se desfazer da 
poesia. Feitas (quase todas) durante a pandemia, as fotografias 
desta série também adotam um tom distópico. São imagens de 
elementos urbanos que evocam sonhos perdidos. Reflexos das 
circunstâncias em que, individual ou coletivamente, enfrentamos 
perdas, derrotas, frustrações, desencantos, medos. Foram 
utilizados recursos simples na própria câmera, como 
subexposição, desfoque ou aplicação de elementos físicos 
sobre a lente. Na edição, vinhetas e granulação foram 
acentuados e as tonalidades, divididas. Praças e parques 
abandonados, quadras de esporte sem uso, ruas vazias, 
moradas demolidas, caminhos escuros e incertos são 
permeados por certo lirismo, por réstias de luz. Como se as 
noites soubessem que o sol só vem depois...

MENÇÃO HONROSA - LUIZ BALTAR 
“ANOMIA / Urbs_opsis”

Toda história da humanidade até o início do século XX teria sido, mais 
ou menos, constituída de 7 bilhões de seres humanos. Nós, ao final do 
século XX e início do XXI, temos 7 bilhões habitantes na Terra. É como 
se todos os indivíduos nascidos nos milhares de anos de nossa história 
estivessem vivendo ao mesmo tempo agora. Também nunca se viveu 
tanto. (…) Somos uma massa de seres cobrindo quase todos os cantos 
do planeta, vivendo mais tempo, consumindo recursos e acumulando 
resíduos em um ritmo insustentável. 
 
Para o filósofo Theodore Adorno, um crítico da degradação gerada pelo 
capitalismo e um dos autores mais perspicazes em entender o século 
XX, pela primeira vez a humanidade teve noção da possibilidade do seu 
fim, com as guerras, os campos de concentração e a bomba nuclear. 
Mesmo afastado o perigo eminente de um holocausto nuclear, 
continuamos ameaçando a vida no planeta.  
 
“O tecido do progresso é feito de sofrimento real, que não diminui na 
proporção do aumento dos meios para suprimi-lo" Adorno O projeto 
Anomia nasceu desse questionamento e de um sentimento profundo de 
desânimo com o futuro. Ganhou uma nova motivação com o crime 
ambiental da mineradora Samarco, que devastou comunidades inteiras 
em Mariana, matando moradores e o Rio Doce na maior tragédia 
ecológica do país. Com esse trabalho quero falar de excesso e 
acumulação, entre outros sintomas da vida dentro do sistema 
capitalista, no qual o consumo é estruturador de valores e define 
identidades. As paisagens construídas são como mostras de tecidos 
doentes. Cada imagem é como uma lâmina, a biopsia visual de um 
colapso.

Até o dia 26 de junho, o público poderá apreciar, na Galeria 
do Centro Cultural Unimed-BH Minas I, a exposição “Iole 
de Freitas: o voo de Pégaso”, que reúne 30 esculturas da 
artista belo-horizontina, radicada no Rio de Janeiro e re-
conhecida internacionalmente. A curadoria é da crítica de 

Confira a programação da Galeria do Minas I, do Espaço Expositivo e do Centro de Memória
Artes visuais

José Roberto Bassul / reprodução Luiz Baltar / reprodução

arte Ligia Canongia. A mostra tem patrocínio máster da 
Unimed-BH e é patrocinada também por Data Engenharia, 
Fortebanco, Via Japa e Via Natsu. Horários de visitação: 
terça-feira a sábado, das 10h, às 20h; domingos e feria-
dos, das 11h às 19h. Entrada franca. Classificação: livre. 

Espaço Expositivo
A Aliança Francesa apresenta, entre os dias 12 de maio e 12 de junho, no Espaço Expositivo do Centro Cultural Unimed-
-BH Minas, a mostra Prix Photo que reúne 20 obras dos artistas José Roberto Bassul (Brasília, DF), vencedor do concurso 
Prix Photo com a série “O sol só vem depois”, e Luiz Baltar (Rio de Janeiro, RJ), ganhador da menção honrosa do júri ofi-
cial com a série “ANOMIA / Urbs_ opsis”. Os dois fotógrafos estão entre os cinco selecionados da 10ª edição do Concurso 
de Fotografia “Prix Photo Aliança Francesa”, que teve como tema “Reflexos” e foi realizado em 2021, com 680 inscritos. 
A entrada é franca. Mais informações: aliancafrancesabh.com.br
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A banda “Hocus Pocus” A magia dos Beatles” faz show na 
Happy Hour do Minas

Happy Hour, dia 20, será no embalo do repertório do quarteto de Liverpool
Beatles no Minas

No dia 20 deste mês, a partir das 18h, tem Happy Hour na 
área das piscinas do Minas I. Às 19h30, começa o show 
da banda “Hocus Pocus! A magia dos Beatles”. O grupo foi 
criado em 1984, em Belo Horizonte, e é especializado no 
repertório do quarteto de Liverpool, executando com fide-
lidade as canções de todas as fases da banda inglesa. O 
evento é gratuito e exclusivo para sócios do Minas Tênis. 

Considerada como uma das melhores do mundo no gê-
nero, a “Hocus Pocus! A Magia dos Beatles” já se apre-
sentou na International Beatle Week, em Londres e Li-
verpool, e nas principais capitais brasileiras, em shows 
memoráveis em homenagem a John Lennon e George 
Harrison, superproduções que contaram com a partici-
pação de coral, orquestra sinfônica e bailarinos. O grupo 
mineiro se apresenta periodicamente nas casas e bares 
de rock de Belo Horizonte, além de atender convites em 
casas de shows, clubes e eventos.

Festa das mães
A banda mineira Jota Quest, consagrada nacionalmente, faz show especial na grande festa em homenagem às mães, 
que o Minas promove no dia 6 deste mês, a partir das 20h, na praça de esportes da Unidade II. Haverá atrações para 
todas as idades, já que o objetivo do evento, além da diversão, é a confraternização da família minastenista. Não 
faltará a tradicional boate para a garotada. Barracas de alimentos e bebidas serão instaladas em todos os espaços 
da festa, oferecendo menu variado e atendimento de qualidade. O acesso é gratuito para sócios do Minas Tênis, me-
diante apresentação da carteira social.

LAZER

Minas Tênis Music
E todos os domingos de maio, das 14h30 às 17h, a famí-
lia minastenista tem encontro marcado com os diversos 
gêneros da música brasileira e internacional, no evento 
Minas Tênis Music, realizado no piso 3 do Centro de Fa-
cilidades (CF3), perto da lanchonete. Confira a agenda 
deste mês.

1º de maio1º de maio
Rock You - pop rock internacional

15 de maio15 de maio
Mariana Dias Trio - ritmos variados

22 de maio22 de maio
Trio Lampião - forró

29 de maio29 de maio
Henrique e Liana - ritmos dançantes

8 de maio8 de maio
Especial Dia das Mães: Batuque Beauvoir - samba



Há 81 anos a Cultura Inglesa BH oferece tradição e inovação no ensino de inglês em Minas Gerais. 

Na modalidade Presencial ou Ao Vivo Pela Internet, você encontra aulas engajadoras, que vão 

ajudar você a aprender inglês para a vida toda.

Venha para a escola que faz história! 

CULTURA INGLESA, PORQUE A VIDA É AO VIVO!

culturainglesamg.com.br

L m (31) 3264 2500

@culturainglesamg
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O conto “Quando numa viagem de família”, de autoria de Antônio Marcos Ferreira; a crônica “A família de Zezinho”, 
de Eduardo Gomes Batista; e a poesia “A mesa de cedro”, escrita por Antônio Ângelo de Oliveira, foram os trabalhos 
classificados em 2º lugar no XIV Concurso Literário do Cabeça de Prata, que estão publicados nesta edição da Revista 
do Minas.  Em abril divulgamos o resultado completo e o conto, a crônica e a poesia que venceram o concurso, cujo 
tema foi “Família”. Na edição de junho, publicaremos os textos que ficaram em terceiro lugar. 

Janeiro de 1960.
Em Manga, uma cidadezinha na 
margem esquerda do Rio São Fran-
cisco, quase esquina da Bahia, viví-
amos todos, avós, tios, meus pais e 
meus irmãos. 
Era período de férias escolares e o 
meu pai resolveu levar a sua famí-
lia para conhecer a capital minei-
ra. Mas não pense que era como 
agora, quando vamos à rodoviária, 
compramos as passagens, e de-
pois é só viajar!
Naquela época e, principalmente, 
naquele lugar, não existia linha de 
ônibus regular que ligasse a capi-
tal àquela cidadezinha na divisa da 
Bahia e com tantos quilômetros de 
estrada de terra.
Como não tínhamos carro que 
coubesse toda a família, a solução 
que meu pai encontrou foi con-
seguir que dois amigos caminho-
neiros nos trouxessem em seus 
caminhões para nossa primeira 
viagem a BH. Nem imagino qual 
foi a condição negociada entre 
eles para esta viagem.
Para nós era a maior das aventuras.
Antes da viagem, os preparativos 
ficavam por conta da minha mãe, 
preparando os enxovais de acor-
do, para serem usados na cidade 
grande. Definido o dia da viagem, 

foram preparados os lanches, fun-
damentais para nossa garantia, já 
que o percurso era longo e cheio de 
possíveis contratempos.
Viemos alojados nas duas boleias 
(naquele tempo não se falava ca-
bine) dos dois caminhões FNM, 
normalmente usados no transpor-
te de cargas, mas que desta vez 
estavam com uma carga muito es-
pecial: minha família!
A viagem normalmente seria feita 
em dois ou três dias, dependendo 
das condições da estrada.
Saímos de madrugada e no cami-
nhão onde eu ia, estavam como 
passageiros, além de mim, o Mar-
cos, meu irmão gêmeo, minha avó 
e o Sr. Zequinha Mendonça, um 
velhinho amigo da família. No ou-
tro caminhão iam os meus pais, e 
meus irmãos Humberto, Heliana e 
Helinho. A idade dos irmãos varia-
va de quatro a oito anos.
A viagem de Manga a Montes Cla-
ros consumiu quase o dia inteiro. 
Lanchamos e saímos de lá já à noi-
te rumo a BH, passando por Pira-
pora. Estrada toda de terra, muitos 
trechos em péssimas condições.
Eu viajava no colo da minha avó, 
uma senhora bem gordinha, com 
um colo muito macio e aconche-
gante. Ela ia sentada ao lado da 
janela, sem cinto de segurança, as-

sim como todos os demais. Naque-
le modelo de caminhão, a abertura 
da porta era feita com a maçaneta 
girando para baixo, o que era mais 
uma condição muito insegura.
Por volta das dez horas da noite, al-
guns quilômetros após a localidade 
de Água Boa, a estrada cascalhada, 
mas com muitas lombadas, causa-
va muita trepidação.
Minha avó dormia e eu, ainda no 
seu colo, sonhava que o carro esta-
va pegando fogo.
De repente, minha avó, com seus 
90kg, apoiou o cotovelo direito na 
maçaneta da porta, que se abriu e 
ela despencou da boleia e caiu na 
estrada, de rosto no chão. Segun-
do o motorista, quando a porta se 
abriu eu me agarrei nela e fiquei 
pendurado. Ele parou o carro e me 
colocou novamente dentro da bo-
léia. Só neste momento acordei. 
Essa história me foi contada por 
ele, pois eu dormia até então.
A escuridão era total e não se via 
nada naquela estrada deserta, no 
meio do nada.
Com o carro parado naquela es-
curidão, o vulto da minha avó es-
tendida no chão apareceu quando 
o Sr. Zequinha acendeu um is-
queiro e ficou agachado sozinho 
ao lado dela.

Vala a pena ler os trabalhos classificados em segundo lugar na edição 2021 do Concurso Literário 
Talentos do Cabeça de Prata

Quando, numa viagem de família, um Anjo da Guarda me fez uma rápida visita
Antônio Marcos Ferreira
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- Zezinho, saia daí, já falei pra você 
não subir nessas tábuas pendu-
radas aí no alto! Pode vir algum 
ser humano e te pegar - a mãe 
repreendia o filhote que havia se 
afastado do bando. Os micos se 
mantinham à distância, esperan-
do a hora de descuido de algum 
ser humano. Quando isso ocorria, 
eles corriam todos, mãe, filhos, 
pais, tios e roubavam as batatas 
fritas ou pedaços de carne que fi-
cavam a disposição em pratinhos 
sobre as mesas debaixo dos guar-
da-sóis. O mico-estrela alfa do 
grupo, Sansão, imponente, maior 
que a maioria dos outros micos, 
soltava assobios finos, somente 
aguardando o bando voltar com 
as guloseimas.
Zezinho era filho de uma fêmea 
que tivera dois filhotes na última 
gestação. O pai fazia parte do 
bando, bem como os primos, tias 

e tios e até animais adultos ou jo-
vens adotados de outros bandos 
distantes. Ao todo, eram uns 30 
micos vivendo na mata da parte 
de baixo do clube, o Country Clu-
be, floresta fechada, resquícios da 
mata atlântica, área de preserva-
ção particular que fora adotada 
pelo clube. Eles não se aventura-
vam fora desta área, porque na 
parte de cima do clube, também 
mata fechada, havia outro bando 
de micos quase do mesmo tama-
nho deste grupo.
Mas Zezinho era muito curioso. 
Ele entrara na puberdade, já es-
tava na idade de cruzar. Virava e 
mexia, ele escapava dos olhares 
da mãe e subia rasteiramente 
até onde o outro bando se agru-
pava. Ficava observando de lon-
ge, escondido em alguma moita 
ou entre as folhagens das copas 
das árvores. Ele estava interessa-

do em uma fêmea muito bonita, 
nova como ele, com uma cauda 
comprida e escura. Um dia, quan-
do os outros micos do bando não 
estavam longe da fêmea, ele sol-
tara um trinado baixo e comprido. 
A fêmea virou-se e o viu. Ele fez 
uma dança para chamar atenção 
dela e, desde este dia, os dois tro-
cavam olhares em silêncio.
A sua mãe vivia preocupada com 
os desaparecimentos do filho, 
mas ele sempre retornava ao seu 
bando, onde era reprimido pelo 
Sansão, muitas vezes com tapas, 
porque isso podia significar peri-
go para o grupo. Mas, depois das 
reprimendas, ele se aconchega-
va abraçado no colo da mãe que 
quase não suportava mais o seu 
peso, dado que já crescera.
Passado algum tempo, Zezinho 
foi ao encontro da sua fêmea e, 
numa distração do bando inimigo, 

Na mesma hora o caminhão retor-
nou à localidade de Água Boa para 
avisar ao restante do pessoal e 
providenciar um veículo ou ambu-
lância para levar a minha avó para 
o hospital em Montes Claros.
O Sr. Zequinha permaneceu com 
ela na estrada, com apenas um pe-
queno isqueiro a iluminar a noite.
Tenho até hoje a imagem de toda 
a nossa família aguardando, numa 
pensão daquela localidade, a che-
gada do veículo com a minha avó, 
numa maca, com o rosto muito 
desfigurado pelos ferimentos.
Nossa viagem foi interrompida. Re-
tornamos todos para Montes Claros, 

onde aguardamos a sua recuperação.
Depois de alguns dias viemos 
para BH, sem ela, ainda em se re-
cuperando.
Ficamos hospedados no antigo 
Hotel Gontijo, na minha primeira e 
inesquecível viagem de férias.
Diante do ocorrido, guardei comigo, 
dali em diante, algumas certezas:
- Em família, todas as experiências 
são muito enriquecedoras;
- Quando ainda não é a sua hora, 
Deus segura a onda;
- O Anjo da Guarda realmente existe.
Só não sei qual deles que me segu-
rou na porta daquela boléia!

A Família de Zezinho
Eduardo Gomes Batista

CABEÇA DE PRATA
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ele a chamou e a conduziu ao seu 
bando. Quando o bando de cima 
do clube notou a falta da peque-
na Carlinha, foi um alvoroço. No 
mesmo momento, o macho alfa 
do grupo, Hércules, convocou 
todos os machos do grupo para 
o resgate da fêmea. Foi uma or-
questra de trinos e assobios.
Zezinho, sem saber o que provo-
cara, chegou embaixo e se encon-
trou com o grupo, apresentando a 
fêmea Carlinha a todos. Sansão, 
prevendo uma guerra, ficou mui-
to preocupado. A mãe de Zezinho 
conversou com ele para esperar 
mais um pouco, que ele era muito 
jovem, com o tempo encontraria 
alguém e que aquilo que ele fez, 
traria muita confusão. Pediu-lhe 
para devolver a Carlinha ao seu 
bando. Mas Zezinho não entendeu 
a gravidade da situação, até que 
viu o bando de cima chegando 
pelas árvores com as caras mais 
fechadas e agressivas.
O grupo de Hércules chegou à 
área de baixo, se dispersou fazen-
do um cerco ao outro bando. Co-
meçaram os desafios, as provas 
de coragem com infiltrações no 
meio do bando de Zezinho, pro-
vocando os machos, que respon-
diam com gritos e pondo o outro 
grupo para correr. O clima foi se 
tornando mais agressivo, com 
embates entre os machos rivais. 
Muitos empurrões, tapas, denta-
das e alguns chegaram a cair das 
árvores onde estavam. Voltavam 
logo e continuavam a batalha, ora 
era um macho do grupo de baixo 
que perdia a luta, ora era o grupo 
de cima. As famílias se agrupa-
ram, as mães com os filhos pe-
quenos e os pais protegendo as 
famílias. Reuniam-se em locais 

de difícil acesso, galhos muito 
frágeis, no alto das árvores, que 
se romperiam caso alguns micos 
ousassem correr por eles. Do lado 
do bando de Hércules acontecia a 
mesma coisa.
Esta luta prosseguiu por umas 
duas horas até que, Carlinha, 
vendo que as coisas não iriam 
parar, aproveitou um momento 
de descuido de Zezinho e correu 
para o lado da sua mãe. O bando 
de Hércules viu que o problema 
estava resolvido, retornou para a 
mata de cima. A mãe de Carlinha 
subiu até o mirante gritando e 
xingando a filha, dizendo para ela 
se comportar.
Durante algumas semanas a vida 
correu tranquila na parte de baixo 
do clube. Os micos continuavam 
com as ações de roubo de gulosei-
mas salgadas nas mesas, eles não 
gostavam de doces. E os humanos 
continuavam a se deitar ao sol e se 
banhar naquele poço grande.
Um dia, longe da vista da mãe, Ze-
zinho viu um saco de batatinhas, 
numa mesa. Ele se aproximou 
quando a dona do petisco não 
estava, subiu na mesa e entrou 
na bolsa grande de plástico gros-
so, onde havia o saco de batatas 
aberto. Ele se divertia com as ba-
tatas, nem se preocupando em 
roubá-las e levá-las dali, quando 
a dona da bolsa chegou, fechou o 
zíper da bolsa e se foi do clube. 
Zezinho, apavorado, ia se chacoa-
lhando dentro daquilo. Ouvia tudo 
que se passava, sentiu um ruído 
forte, era o carro da dona ligado, 
e depois de um tempo não muito 
longo, este ruído acabou e nova-
mente começou o balanço. Um 
baque forte e de repente, o zíper 

abriu. Ele viu dois olhos enormes 
e também apavorados da huma-
na. De repente, esta mulher deu 
um grito e fechou o zíper nova-
mente. Zezinho pensou que esta-
va perdido.
A mãe de Zezinho se desesperara 
quando não encontrou o filho que 
demorara a voltar. Ela e todo o 
bando procuraram por toda parte, 
até se atreveram a subir à mata 
de cima para ver se ele estava na 
área do outro bando, mas nada. 
Zezinho desaparecera.
- Há um bicho dentro da minha bol-
sa! – gritava ao telefone a mulher 
que carregara o Zezinho na bol-
sa. Ela havia ligado para o clube, 
o Minas Country, e contara o que 
estava ocorrendo. O funcionário 
do clube se prontificou a buscar 
o mico na sua casa. E começou a 
tomar as providências para isso. 
Depois de conseguir um transfer, 
partiu para a casa da mulher. 
O bando estava consternado, to-
dos em torno mãe que, abalada, 
cansara de assobiar chamando o 
filho. Já era fim de tarde, quando 
ela escutou um trinado, e reco-
nheceu. – Mãe, cheguei!!!!
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Senhor José volta a Teixeiras, sua 
pequena cidade natal.
Lá está a casa onde morou num 
passado distante,
Localizada na pracinha e onde levou 
infância e juventude plenas.
A casa adquirida pelo pai – alfaiate 
dono de seu ofício –
Compartilhando economias a serem 
comprometidas na criação dos filhos
E na aquisição do bem imóvel e dos 
móveis.
Mais ao fundo, o quintal, onde 
sombras benfazejas acalentaram 
infâncias
De garotos e garotas sabidos, entre-
tidos em brincadeiras
Sob a batuta carinhosa e exigente 
de Dona Tereza
E a calma pregação – um tanto filo-
sófica – de Seu Benjamim.
Naqueles idos, mais de setenta 
anos atrás,
Coube ao agora avô José do Carmo 
a missão de –

com suas mãos que sabem afagar 
a terra –
Depositar na pequena cova a se-
mente de cedro.
Décadas se passaram num trans-
correr sem fim de meses,
A moçada inteligente avançando 
nos estudos,
Lições paternas direcionando todos 
para um caminho
Onde não faltassem fé, tolerância e 
disposição para o trabalho.
Todos formados (menos um que se-
guiu o destino de ser anjo)
E devidamente estruturados para o 
enfrentamento das imprevisibilida-
des da existência.
Agora lá está posta sob uma cober-
tura no terreiro,
Em torno da qual se reúne a família: 
todos os irmãos, mais filhos, netos 
e bisnetos de Benjamim e Tereza – 
além dos agregados -
A se divertirem e trocando casos 
sem conta, relembrando eventos de 
há muito acontecidos.

Tantos no íntimo encantados com a 
bela mesa ali plantada,
Por competente marceneiro elabo-
rada:
A larga tábua longa e grossa deixan-
do ver os veios da madeira
Sustentada por fortes pés, também 
advindos da árvore oitentona.
E o Senhor José do Carmo reconta 
a história
De quando, ainda bem pequeno, 
teve o cuidado de junto à mãe
Recolher de uma árvore abatida as 
sementes e plantá-las,
Sem imaginar que décadas depois 
ali estaria ela a serviço da família
Na transformação humilde e subli-
me configurada em mesa.

A mesa de cedro
Antônio Ângelo de Oliveira

CABEÇA DE PRATA

DIA 4/5
QUARTA-FEIRA

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES (vagas limitadas), nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II, 
para o PASSEIO AO SANTUÁRIO BASÍLICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, que será realizado 
no dia 18/5. Valor por pessoa: R$ 120. Incluídos: transporte, ingresso e almoço (com bebidas 
não alcoólicas e sobremesa) no Recanto Monsenhor Domingos.
Saída às 8h30, da portaria da Rua Antônio de Albuquerque – Minas I.
Localizado a 48 km de Belo Horizonte, o Santuário é um cenário de riquíssima beleza natural, 
no alto da Serra da Piedade.

DIA 5/5
16h

QUINTA-FEIRA

AULA DE CULINÁRIA PANELA DE PRATA/GOURMET DA CASA
Passe uma tarde agradável aprendendo receitas para o cardápio especial do Dia das Mães 
com o chef Flávio Trombino, no Restaurante do Minas II, às 16h. Inscrições (vagas limitadas) 
nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II. Valor por pessoa: R$ 65.

DIA 25/5
16h

QUARTA-FEIRA

TARDE DANÇANTE E COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS DE MAIO.
Salão de festas da sede do Minas I, das 16h às 18h30.  
Música ao vivo, bolo e sorteio de brinde entre os aniversariantes.

Associados maiores de 60 anos não podem perder as atrações da programação de maio
Agenda do mês
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O Minas está sempre oferecendo oportunidades e opções de prática esportiva saudável aos seus associados, seja 
na realização de torneios internos de diferentes modalidades ou apoiando as equipes recreativas de corrida de rua, 
natação máster e triathlon, com treinamentos e apoio em competições pelo Brasil afora. Em abril último, cerca de 20 
minastenistas levantaram a bandeira do Minas em Vitória, no Espírito Santo, conquistando oito medalhas na prova 
Triathlon Capixaba de Ferro, sendo quatro de ouro e quatro de prata.  

Minastenistas conquistam oito medalhas na prova de triathlon Capixaba de Ferro
Sócios em ação

Campeões 
Marcella Peixoto, standard, 18 a 25 anos
Bruna Vasconcelos, standard, 40 a 44 anos
Gustavo Leite Monteiro, duplo standard, 50-54 anos
Mario Pedersoli, standard, 65-69 anos

Vice-campeões 
Laura Pentagna, sprint, geral
Allexandre Andrucioli, sprint, 50-54 anos
Cristiano Gloria, duplo standard, 45-49 anos
Lucas Pires - duplo standard, 25-29 anos

4º lugar
Marcelle Bitarães, standard, 30-34 anos

Os sócios triatletas brilharam na prova Capixaba de Ferro, no Espírito Santo
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O tradicional Torneio Interno de Squash movimentou as quadras da Unidade I, em abril último. Mais de 60 associados 
disputaram a competição, nas categorias 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classes, iniciante feminino e iniciante masculino. Os campeões 
e vice-campeões foram premiados com troféus, durante o almoço de confraternização, no Restaurante do Minas I, que 
contou com a presença do diretor social Lito Mascarenhas e do conselheiro Carlos Mario Ferreira Neto. Também foram 
sorteados brindes entre todos os participantes.  

Conheça, a seguir, os campeões e vice-campeões de cada categoria. 

2ª classe: campeão, Alexandre Nagem; 
vice-campeão, Felipe Oliveira.

5ª Classe: campeão, Rodrigo Costa de Oliveira;  
vice-campeão, Flávio Victor Câmara.

Mais de 60 associados participam da competição que teve jogos em seis categorias 
Torneio de Squash

LAZER

3ª Classe: campeão, Elias Moyses; 
vice-campeão, Alexandre Lamego.

4ª Classe: campeão, Márcio Caldeira; vice-campeão, 
Rogério Balbino; o conselheiro Carlos Mario Ferreira 
e o diretor Lito Mascarenhas (à direita). 

Iniciantes Masculino: campeão, Antônio Rache; 
vice-campeão, Henrique Gazire.

Iniciantes Feminino: campeã, Cristina Piló; 
vice-campeã, Renata Rezende.
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Parabéns às mamães

Para homenagear as mamães minastenistas, foram programa-
das muitas atividades divertidas e relaxantes, no dia 7 de maio, 
das 10h às 14h. No gramado do Minas I (perto da portaria da rua 
Espírito Santo) serão realizadas sessões de ioga e de massa-
gem, e na piscina, a hidrodance para toda a família. A criançada 
de até 12 anos poderá fazer um presente para a mamãe na ofi-
cina especial, que terá inscrições abertas a partir das 9h. Vagas 
limitadas. Mais informações: 3516-1303. 

Mais entretenimento
Também estão programadas para maio as atividades de arvorismo 
e muro de escalada, no Country,  e a hidrodance, no Minas I. 

Minastenistas terão dia especial, com atividades recreativas e de relaxamento

Arvorismo e Muro de Escalada

• Minas Country – Domingos – 10h às 14h30 

Hidro dance

• Minas I – Sábados e Domingos – 11h às 12h – Piscina de caminhada.

Espaço da Criança

Minas I - mezanino (até 6 anos): diariamente, das 9h às 19h;  
Piso térreo (5 a 12 anos): horário de funcionamento do Clube.

Minas II - horário de funcionamento da Unidade.

Minas Country - diariamente, das 9h às 17h.

Agenda semanal - Mezanino Minas I - Maio/2022
Dias da semana Atividades Horários

segunda-feira
teatro de fantoches 16h30

brincadeiras recreativas 16h

terça-feira
teatro de fantoches 10h30 e 16h30

pintura facial 10h45 e 14h

quarta-feira
teatro de fantoches 16h30

brincadeiras com corda 16h45

quinta-feira
teatro de fantoches 10h30 e 16h30

brincadeiras com balão 10h45 e 16h

sexta-feira
teatro de fantoches 10h30 e 16h30

cirandinha 10h45 e 16h

sábado
brincadeiras diversas 11h30 às 15h30
teatro de fantoches 10h30 e 16h30

domingo
brincadeiras 16h

teatro de fantoches 16h30 
*Programação sujeita a alterações.
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LAZER

Atividades para adultos
Integração psicomotora monitorada

Equilíbrio, orientação espaço-temporal, memória, ritmo, coordenação motora, esquema corporal, lateralidade, 
alongamento e fortalecimento muscular.

• Minas I – 2ª a 6ª feira – 7h30, 8h30, 9h30 – Piso 3 do Centro de Facilidades – CF3 (área da lanchonete)

• Minas II – 2ª a 6ª feira – 8h e 9h – Gramado (em caso de chuva ou outro impedimento, a atividade será transferida 
para a quadra de peteca)

Oficinas

Minas I – 10h – CF 3

Minas II – 9h30 – Gramado 

Em caso de chuva ou outro impedimento, 
a atividade será transferida para a quadra de peteca.

2ª feira Ginástica Dance
3ª feira Coordenação e Equilíbrio
4ª feira Ginástica Dance
5ª feira Respiração e Relaxamento
6ª feira Ginástica Dance

DIA 5/5
8h30

DIA 27/5

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

QUINTA NO COUNTRY EM COMEMORAÇÃO AO DIA 
DAS MÃES
Saída da portaria da rua Antônio de Albuquerque, no Minas 
I, às 8h30, e passagem pelo Minas II. Valor R$ 100,00 
(inclui transporte, café da manhã, almoço e atividades 
- bingo especial, aula de dança, brindes, recreação, 
homenagem às mães). Mais informações: 3516-1302.

VISITA AO AQUÁRIO DO RIO SÃO FRANCISCO 
E AO BORBOLETÁRIO DA FUNDAÇÃO 
DE PARQUES MUNICIPAIS.
Alongamento, caminhada e um almoço no 
Restaurante Fazenda Paladino. Saída da portaria 
da rua Antônio de Albuquerque,  às 8h. Retorno 
previsto para 15h. Inscrições nas Centrais de 
Atendimento, a partir do dia 11. Valor: R$100.
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Para saber como participar dos treinos e das competições das equipes de natação, corrida de rua e triátlon, que têm 
caráter recreativo, os associados devem ir ao Departamento de Entretenimento, que funciona no piso 2 do Centro de 
Treinamento JK, no Minas I – telefone: 35156-1300 / 3516-1302.

Minas oferece treinos orientados e apoio em competições das equipes recreativas
Esporte recreativo

Corrida de rua
Confira, a seguir, a programação de treinos da equipe Unimed-BH Minas, que tem uma prova agendada no dia 15 deste 
mês, a Track&Field Boulevard. 

Equipe Unimed-BH Minas | Maio 2022

DIA EVENTO LOCAL HORÁRIO

2 (segunda) meet point Belvedere 18h às 20h
3 (terça) meet point Minas I 7h às 9h
4 (quarta) meet point Belvedere 18h às 20h
5 (quinta) meet point Minas I 7h às 9h
7 (sábado) meet point Belvedere 7h à 10h
9 (segunda) meet point Belvedere 18h às 20h
10 (terça) meet point Minas I 7h às 9h
11 (quarta) meet point Belvedere 18h às 20h
12 (quinta) meet point Minas I 7h às 9h
14 (sábado) meet point Minas I 7h às 9h
15 (domingo) Track&Field Boulevard Boulevard Shopping 7h às 10h
16 (segunda) meet point Belvedere 18h às 20h
17 (terça) meet point Minas I 7h às 9h
18 (quarta) meet point Belvedere 18h às 20h
19 (quinta) meet point Minas I 7h às 9h
21 (sábado) meet point Minas I 7h às 10h
23 (segunda) meet point Belvedere 18h às 20h
24 (terça) meet point Minas I 7h às 9h
25 (quarta) meet point Belvedere 18h às 20h
26 (quinta) meet point Minas I 7h às 9h
28 (sábado) meet point Pampulha 7h às 10h
30 (segunda) meet point Belvedere 18h às 20h
31 (terça) meet point Minas I 7h às 9h

Natação máster
Treinos 

Piscina olímpica Minas II
2ª e 3ª feira 6h15 e 7h10

4ª, 5ª e 6ª feira 6h15, 7h e 7h45



   REVISTA DO MINAS • Maio de 2022 • 41

Cinco competições internas de diferentes modalidades movimentam os associados
Torneios recreativos 

Triathlon

Corrida

Os treinos são em conjunto com a equipe de corrida de rua Unimed-BH Minas. 

Natação

Piscina olímpica Minas I 2ª, 4ª e 6ª feira 6h30 e 12h30

LAZER

Mais informações sobre os torneios recreativos: 3516-1301.

Torneio Interno de Futebol Soçaite
30 de abril, 1º e 7 de maio: jogos das 8h às 18h, no campo soçaite do Minas II.
Categorias: livre (15 a 39 anos) e  máster (acima de 40 anos).

Torneio Interno de Tênis
Dia 2 de maio: disputa da 4ª classe simples.
Até novembro: disputas de simples mistas: 5ª classe, iniciantes e +60.
Jogos às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h40 às 22h: sábados e domingos, das 14h às 19h, no 
piso 7 do Centro de Lazer (CL 7) – Minas I.

Torneio Interno de Peteca 
De 2 a 29 de maio: inscrições nas quadras de peteca dos Minas I, II e Country, no Departamento de 
Entretenimento (piso 2 do Centro de Treinamento JK, no Minas I), na sala de empréstimo de materiais 
do Minas I (Espaço da Criança) e do Minas II (ao lado do Espaço da Criança). 
4 e 5 de junho: jogos a partir das 9h, nas quadras cobertas de peteca do Minas Country.

Torneio Interno de Beach Tennis
Até 8 de maio (ou até acabarem as vagas): inscrições das duplas, no Espaço da Criança do Minas I e 
do II e no Departamento de Entretenimento (piso 2 do Centro de Treinamento JK, no Minas I). Cada par-
ticipante poderá fazer, no máximo, duas inscrições, sendo uma na modalidade feminina ou masculina e 
outra para a disputa de duplas mistas.
Categorias - masculinas: A, B, C e iniciantes; femininas: A, B, C e iniciantes; mistas: A, B, C e iniciantes.
14, 15, 21 e 22 de maio: jogos a partir das 8 horas, nas quadras do Minas Country. 

Torneio Interno de Pôquer
16 de maio a 5 de junho (ou até acabarem as vagas): inscrições no Departamento de Entretenimento 
(piso 2 do Centro de Treinamento JK, no Minas I) e nas  Centrais de Atendimento.
Premiação: vouchers de viagem. 11 de junho: jogos a partir das 10h, no salão da sede social do Minas I
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O Minas tem uma Comissão de Esporte, formada por diretores e uma repre-
sentante dos atletas, em conformidade com o artigo 68 do seu Estatuto Social 
e com a Lei Pelé (Lei Federal nº 9615/1998). A Resolução da Diretoria nº 1701 
(RD1701), que regulamenta a participação do atleta na Comissão, estabelece, 
em seu artigo 7°, as funções do representante: manifestar junto à diretoria o 
entendimento dos atletas sobre matérias que envolvam a prática do desporto 
no Clube; assessorar a diretoria sobre questões que envolvam os regulamentos 
das competições desportivas; sugerir nomes e opinar sobre indicações para a 
concessão do título de atleta ouro, conforme resolução específica. A RD 1701 
está disponível no site minastenisclube.com.br, aba Governança.

A atual representante dos atletas na Comissão de Esporte do Minas é Alice 
Hellen, 23 anos, destaque nacional e internacional da ginástica de trampolim. 
“Para mim é de grande valor que a gente tenha participação na comissão. Eu 
acredito que quanto mais juntos estivermos, atletas e diretoria, nos comuni-
cando abertamente, poderemos gerar bons projetos e bons frutos para o Clu-
be”, destaca a ginasta, que defende as cores do Minas há oito anos. 

Alice Hellen é a atual representante dos atletas na Comissão de Esporte do Minas
União e transparência

Alice Hellen é a representante dos atletas 
na Comissão de Esporte do Minas 

ESPORTES
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Uma temporada que já está na his-
tória, mas que pode ser ainda mais 
marcante para a equipe 123 Minas. 
Depois de conquistar a Copa Su-
per 8, primeiro título nacional do 
Clube, o time minastenista repetiu 
o feito da temporada passada e 
conquistou a medalha de bronze 
na Basketball Champions League 
Americas (BCLA), em abril. O time 
minastenista, agora, volta as aten-
ções para quartas de final do Novo 
Basquete Brasil (NBB), que tem jo-
gos decisivos neste mês de maio.

Para chegar ao pódio e se tornar o 
terceiro melhor time do continente 
americano, o 123 Minas percorreu 
um árduo caminho. A BCLA come-
çou em dezembro último e terminou 
em abril, com jogos em Belo Horizon-
te, Montevideo (Uruguai), Buenos Ai-
res (Argentina) e Rio de Janeiro (RJ). 
Os minastenistas, que garantiram o 
segundo lugar do grupo C, na fase de 
classificação, eliminaram o Flamen-
go, primeiro colocado do grupo D, nas 
quartas de final. Já na semifinal, um 
duelo duríssimo culminou na vitória 
do São Paulo, que foi o campeão do 
torneio, ao bater o Biguá, do Uruguai. 
Na disputa pelo terceiro lugar, o 123 
Minas dominou o Quimsa, da Argen-
tina, do início ao fim da partida e pen-
durou a medalha no peito, vencendo 
por 91 a 81, no Rio de Janeiro, sede 
da fase final da competição.

O técnico Leo Costa ressaltou a 
importância da medalha e o fato 
de o Minas subir ao pódio pelo 
segundo ano seguido do torneio 
continental. “O terceiro lugar é um 
posto muito honroso, estamos fa-
lando das melhores equipes das 

123 Minas garante o bronze na BCLA e segue na briga pelo inédito título do NBB
Temporada histórica
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A equipe minastenista conquistou, pelo segundo ano, a medalha de bronze na BCLA

Américas, um campeonato dificíli-
mo, de altíssimo nível técnico, com 
grandes jogadores e treinadores 
envolvidos. É um orgulho muito 
grande para o Clube”.

Novo Basquete Brasil
Depois da BCLA, o foco do Minas 
passa a ser exclusivamente o NBB. 
A equipe minastenista terminou, em 
abril, a fase de classificação, soman-
do 25 vitórias em 32 jogos. Um total 
de 57 pontos e 78,1% de aproveita-
mento. Assim, o 123 Minas garantiu 
o terceiro lugar na fase e a vaga dire-
ta para as quartas de final da compe-
tição, sem a necessidade de disputar 
as oitavas de final.

De acordo com o regulamento do 
NBB, os quatro primeiros colocados 
da primeira fase avançam direta-
mente para as quartas de final, com 
a vantagem de decidir a série melhor 

de três jogos, em casa. Os adver-
sários serão os vencedores da fase 
oitavas de final, que reúne os classi-
ficados entre o 5º e o 12º lugar (5º x 
12º, 6º x 11º, 7º x 10º e 8º x 9º). 

No fechamento desta edição, o 
123 Minas enfrentaria o Unifacisa, 
pelas quartas de final do NBB. 
Acesse minastenisclube.com.br e 
confira os resultados.

Apoio
Os atletas do basquete do Minas são benefi-
ciados com recursos de projetos aprovados 
pelo Comitê Brasileiro de Clubes. O técnico 
Leonardo Costa e o preparador físico Pablo 
Rebouças participam do Projeto 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). O Campe-
onato Brasileiro Interclubes de Basquetebol 
- NBB 2021-2022 faz parte do Calendário de 
Interclubes e os atletas e comissão técnica do 
Minas participam e recebem benefícios, con-
forme o Termo de Compromisso nº 01 - Ciclo 
Olímpico 2021/2024, parceria Minas e CBC.
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VÔLEI FEMININO

Itambé/Minas busca o hexacampeonato sul-americano para garantir vaga no Mundial
Mais emoções

Neste mês de maio, a Itambé/Minas disputa o Campeonato Sul-americano

A equipe Itambé/Minas começa o mês focada na con-
quista do sexto título do Campeonato Sul-americano 
de Clubes, entre os dias 6 e 10 de maio, em Uberlân-
dia (MG) para, assim, garantir a vaga no Campeonato 
Mundial Interclubes, que será no fim do ano. O Minas 
foi o campeão do continente em 1999, 2000, 2018, 2019 
e 2020. Além da equipe minastenista, que participa do 
Sul-americano por ser a campeã da Superliga da tempo-
rada 2020/21, estão na disputa outros dois times brasi-
leiros: o Sesi Vôlei Bauru, campeão da Copa Brasil 2022, 
e o Praia Clube, sede do torneio. Também estarão em 
Uberlândia o San Martin, da Bolívia; o Regatas Lima, do 
Peru; e o Boston College, do Chile. No fechamento desta 
edição, a tabela do torneio não havia sido divulgada.

Para o técnico Nicola Negro, vencer o Sul-americano 
será uma demonstração de superação. “Foi complicado 
encontrar uma regularidade ao longo desta temporada, 
por causa de lesões e alguns casos de Covid-19. Mas, 
chegamos às finais de todos os torneios que disputa-
mos. Agora, vamos encarar o Sul-americano e jogar 
pelo título”, destaca o treinador italiano, campeão conti-
nental com a equipe minastenista em 2020. 

Superliga
No fechamento desta edição, a equipe Itambé/Minas 
disputava a série melhor de três da fase final da Superli-
ga Feminina 2021/22, enfrentando o Dentil/Praia Clube. 
Devido ao regulamento da competição, o jogos seriam 
realizados em Brasília (DF). Acompanhe os resultados 
em minastenisclube.com.br. Para chegar à decisão do 
título, as minastenistas garantiram a vaga nos play-offs 
com a segunda melhor campanha na fase de classifica-
ção. Nas quartas de final, a Itambé/Minas eliminaram o 
Barueri. Já na semifinal, as mineiras venceram o Sesi Vô-
lei Bauru. Nas duas fases, o time minastenista precisou 
de apenas dois jogos para fechar a série melhor de três.

Apoio
O Campeonato Brasileiro de Voleibol - Superliga Feminina 2021/22 
faz parte do calendário de Campeonatos Interclubes CBC 2021, e as 
atletas do Minas participam conforme o Termo de Compromisso nº 
01 - Ciclo Olímpico 2021/2024, parceria Minas e CBC. As atletas do 
voleibol feminino do Minas são beneficiadas por projetos vinculados 
ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). A fisioterapeuta Bruna Melato e 
o preparador físico Alexandre Marinho participam do Projeto Forma-
ção de Atletas por meio do Investimento em Profissionais do Esporte 
- Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e 
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). 



   REVISTA DO MINAS • Maio de 2022 • 45

VÔLEI MASCULINO

Base faz história e conquista três categorias do Campeonato Brasileiro Interclubes
Tudo nosso

Um, dois, três títulos nacionais conquistados em um mês, 
nas categorias sub-17, sub-19 e sub-21 do Campeonato 
Brasileiro Interclubes (CBI). Com essa façanha inédita no 
país, a base do vôlei masculino mostra, mais uma vez, 
porque o Clube é referência nacional na formação e no 
desenvolvimento de talentos. Nos três torneios, o Minas 
foi representado por Arthur Bento, João Pedro Arantes, 
João Victtor Soares, Ricardo Scaramucho, Apolo Bras, 
Henrique Guedes, Lucas Magalhães, Otávio Chaves, Lu-
cas Machado, Vinícius Lopes, Ryan Gabriel, Rafael Ta-
vares, Júlio César Buzzi, Matheus Bitencourt, Matheus 
Dobkowski, Samuel Vilaça, Luiz Henrique Schuffner, Gui-
lherme Mendes, Eduardo de Souza e Bernardo Souto. 

A equipe sub-17 venceu o CBI pela primeira vez, mas não 
foi apenas um grito de campeão. O time venceu os oitos 
jogos que disputou no Olympico Club, em Belo Horizonte, 
sede do torneio nacional. A final foi contra o Flamengo, 
que não conseguiu parar a força do elenco minastenista. 
Em Porto Alegre (RS), o time sub-19 entrou em quadra 
para buscar o tricampeonato e foi exatamente isso que 
aconteceu. Sem dar chances aos adversários, a equipe 
minastenista atropelou o Praia Clube, na final. No torneio 
da categoria sub-21, sem poder contar com os atletas 
que disputaram a Superliga B, conforme estabelece o re-
gulamento do CBI, o Minas jogou com atletas sub-17 e 
sub-19 e, mesmo assim, conquistou o quarto título nacio-
nal, vencendo na final do campeonato, disputado no Rio 
de Janeiro (RJ), o Praia Clube. 

“É um trabalho que envolve não só os atletas, mas as 
comissões técnicas da base e do adulto, já que alguns 
jogadores treinam com o elenco principal, além de diri-
gentes e equipe multidisciplinar. Cada um tem um papel 
importante aqui dentro”, comemora o técnico principal da 
base, Marcelo Mello. 

Superliga
Depois de uma campanha história na primeira fase, com 
20 vitórias em 22 jogos e líder quase que de ponta a 
ponta, a equipe Fiat/Gerdau/Minas entrou com força to-
tal na disputa dos play-offs da Superliga Masculina. Nas 
quartas de final, os minastenistas eliminaram o Funvic 
Natal e, na semifinal, superaram o Vedacit Guarulhos, 
ambos os confrontos, por 2 a 0 na série melhor de três. 
No fechamento desta edição, a equipe do técnico Nery 
Tambeiro disputaria a segunda final seguida da compe-
tição nacional, desta vez, contra o Sada Cruzeiro. Acom-
panhe os resultados no site minastenisclube.com.br 

Apoio
Os atletas do voleibol masculino contam com o apoio do Comitê Brasilei-
ro de Clubes e são beneficiados com recursos de projetos aprovados na 
Lei Federal e na Lei Estadual (MG) de Incentivo ao Esporte: Projeto Forma-
ção e Desenvolvimento de Atletas por meio da Integração das Ciências 
do Esporte, processo nº 71000.048620/2021-19, e Projeto Formação e 
Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Masculino, Sub-15 a Sub-21, nº 
2019.01.0077, Decreto nº 46.308/2013. O técnico Rodrigo Regattieri, o 
preparador físico Davidson Alves e o fisioterapeuta Filipe Galdino partici-
pam do Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento em Pro-
fissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, 
parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Equipe minastenista comemora o tetracampeonato do CBI sub-21
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FUTSAL

O esporte da bola pesada não 
para. No Minas, enquanto a equi-
pe adulta disputa a Liga Nacional 
de Futsal (LNF) e faz cinco jo-
gos em maio (veja o calendário 
abaixo), a equipe sub-20 busca 
o bicampeonato da Taça Brasil 
da categoria – Divisão Especial, 
entre os dias 22 e 28 de maio, em 
Chopinzinho (PR). 

O Minas está no grupo “A” e estreia 
na competição no dia 22, contra o 
São José Futsal (SP), às 18h. No 
dia seguinte, no mesmo horário, 
a equipe minastenista encara o 
Acaf/Cabrobó (PE). O último jogo 
pela fase de classificação será 
contra os donos da casa, o Cho-
pinzinho Futsal (PR), no dia 24, às 
20h. No grupo “B” estão Associa-
ção Esportiva Pires Ferreira (CE), 
Clube Campo Largo Futsal (PI), 
Associação Sorriso Futsal (MT) e 
Associação Atlética Desportiva de 
Brasília (DF). As fases quartas de 
final, semifinal e final estão pre-
vistas para os dias 26, 27 e 28 de 
maio, respectivamente.

Equipe sub-20 entra em quadra para defender o título da Taça Brasil da categoria
Pelo bicampeonato

As datas e horários dos jogos podem ser alteradas pelos organizadores da competição.

Data Horário Confronto Local
2/5 21h Joinville  x Minas Joinville (SC)
7/5 13h15 Minas x Foz Cataratas Betim (MG)
15/5 19h Joaçaba x Minas Joaçaba (SC)
22/5 11h Minas x Magnus Futsal Arena UniBH
29/5 11h Cascavel x Minas Cascavel (PR)

Liga Nacional de Futsal – jogos de maio

A equipe sub-20 do Minas defende o bicampeonato da Taça Brasil

A equipe minastenista começou 
sua preparação para a tempo-
rada nos primeiros dias do ano. 
O comprometimento dos jovens 
atletas deixa o técnico Daniel Lo-
bato confiante, mesmo diante da 
responsabilidade ainda maior de 
ter que defender o título. “Será um 
desafio enorme, porque todos os 
adversários querem vencer a gen-
te. O nosso grupo é muito forte e 
vamos tentar trazer mais um título 
para o Minas”, ressalta o treinador.

No fechamento desta edição, a 
equipe sub-21 do Minas disputaria 
a etapa nacional da Copa Mundo do 
Futsal. Acompanhe os resultados 
no site minastenisclube.com.br 

Liga Nacional 
Já a equipe adulta minastenista, 
comandada pelo técnico Peri Fuen-
tes, entra em quadra cinco vezes, 
este mês, em partidas pela Liga 
Nacional de Futsal (LNF), a princi-
pal competição do calendário bra-
sileiro. Confira a tabela abaixo.

Apoio
Os atletas do futsal do Minas são beneficiados com recursos de projetos aprovados na Lei Federal e na Lei Estadual (MG) de Incentivo ao Esporte: 
Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas por Meio da Integração das Ciências do Esporte, processo nº 71000.048620/2021-19, e  Projeto 
Formação e Desenvolvimento de Atletas do Basquete e do Futsal - Ano II, nº 2020.02.0068, Decreto nº 46.308/2013.
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GINÁSTICA ARTÍSTICA E TRAMPOLIM

Minastenistas estreiam nas competições nacionais e internacionais da temporada
Vai começar

Em treinamento desde janeiro, os atletas do Minas 
entram em ação neste mês de maio, nas primeiras 
competições da temporada. O primeiro compromis-
so é o Troféu Brasil de Ginástica Artística, na cate-
goria adulta, entre os dias 18 e 22, em Porto Alegre 
(RS). O Minas será representado por Caio Souza, Lu-
cas Bitencourt, Gabriel Farias, Rankiel Neves, Gusta-
vo Miguel, Mirella Lopes e Ana Carolina Jamil. “Tive-
mos um longo e produtivo período de treinamentos. 
Os nossos atletas tiveram que se adaptar a algumas 
mudanças do regulamento internacional e, agora, é 
executar tudo que trabalhamos. Fisicamente, todos 
os nossos ginastas estão bem e prontos para entrar 
em ação”, comenta Antonio Lameira, técnico da equipe 
principal do Minas.

Ginástica de Trampolim
E nos dias 27 e 28 deste mês, Rayan Castro disputa a 
Copa do Mundo, em Rimini, na Itália, integrando a seleção 
brasileira. Formado nas categorias da base do Minas, em 
2021 o ginasta se sagrou campeão brasileiro, campeão 
sul-americano e campeão dos Jogos Pan-americanos 
Juniores, garantindo vaga nos Jogos Pan-americanos de 
Santiago, no Chile, em 2023. Ele também chegou à final 
do Campeonato Mundial, no Trampolim Sincronizado, 
ao lado de Rafael Andrade. “Eu acho que os resultados 
do ano passado me deram mais força e vontade de ter 
melhores colocações na Copa do Mundo. Sei que é uma 
competição de altíssimo nível e que terá muitos atletas 
importantes. Então, vai ser uma ótima oportunidade de 
começar o ano competitivo com estratégias diferentes e, 
quem sabe, pegar uma semifinal ou final”, planeja o ginas-
ta. O técnico minastenista Alexandro Rungue faz parte da 
comissão técnica da seleção brasileira.

Os minastenistas estão prontos para a disputa do Troféu Brasil

O técnico Alexandro Rungue e Rayan Castro participam da 
Copa do Mundo

Apoio
Os atletas das ginásticas artística e de trampolim contam com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes e são beneficiados com recursos do Projeto 
Formação e Desenvolvimento de Atletas do Tênis e da Ginástica, aprovado na Lei Estadual (MG) de Incentivo ao Esporte, nº 2018.02.0048, De-
creto nº 46.308/2013. Esse projeto é gratuito aos beneficiários. Os técnicos Alexandro Rungue e Silton Furiati, o preparador físico Pedro Augusto 
e a fisioterapeuta Fernanda Viegas participam do Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 
2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
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Guilherme Schimidt dá show na Turquia e vence o Grand Slam de Antalya
Conquista inédita

JUDÔ

Guilherme Schimidt (2º da esquerda para direita) conquistou sua primeira medalha de ouro no Circuito Mundial

pela primeira vez, no pódio de uma competição desse nível, 
é muito boa. Foi um dia de muita entrega, enfrentei grandes 
adversários, mas estou me preparando e buscando evoluir 
cada dia mais dentro do Circuito Mundial. Obrigado a todos 
pela torcida e aos treinadores e meus colegas de treino no 
Minas. Todos são importantes e fazem parte dessa vitória, 
que é nossa”, comemora o judoca.

Pan-americano e da Oceania
O judô do Minas brilhou também no Campeonato Pan-a-
mericano e da Oceania, realizado em Lima, no Peru, no 
último mês, conquistando seis medalhas de ouro. No 
adulto, Amanda Lima (48kg) e Guilherme Schimidt fo-
ram campeões individuais. Ao lado de Juscelino Nasci-
mento (+100kg), Guilherme venceu também as disputas 
por equipes mistas. Na categoria sub-21, Kayo Santos 
(100kg) faturou o ouro no individual e por equipes.

Brasileiro Regional
Ainda em abril, o Minas conquistou 44 medalhas no 
Campeonato Brasileiro Região III. Foram 14 medalhas 
de ouro, 14 de prata e 16 de bronze nas categorias 
sub-13, sub-15, sub-18, sub-21 e sênior. Além de Mi-
nas Gerais, o torneio da região III, realizado em Betim 
(MG), contou com equipes da Bahia, do Espírito Santo 
e do Rio de Janeiro.

Uma conquista inédita e histórica para o minastenista Gui-
lherme Schimidt (81kg), que que sonha em disputar os Jo-
gos Olímpicos de Paris, em 2024. Em abril, ele conquistou 
a medalha de ouro no Grand Slam de Antalya, na Turquia, 
seu primeiro título em uma etapa do Circuito Mundial. Com 
a vitória, Guilherme assumiu a oitava posição no ranking 
mundial da Federação Internacional de Judô (IJF) e é, de 
longe, o melhor brasileiro da categoria. A Confederação 
Brasileira de Judô (CBJ) adota como principal critério para 
formação da seleção olímpica o ranking da FIJ.

A campanha de Guilherme Schimidt rumo ao pódio foi 
perfeita. O meio-médio venceu todos os combates an-
tes de conquistar o ouro, com destaque para as quartas 
de final, em que passou pelo belga Matthias Casse, até 
então o campeão da categoria e número um do ranking 
mundial. Na sequência, Schimidt aplicou um ippon no 
ucrâniano Hievorh Manukian, na semifinal. Por fim, na 
decisão, o brasileiro começou o combate em desvanta-
gem, mas deu a volta por cima e, a 39 segundos do fim, 
deu uma chave de braço no adversário, o turco Vedat 
Albayrak, e venceu o duelo final por ippon.

Após a conquista, Schimidt não escondeu a emoção no pó-
dio e falou da importância dos treinamentos no Minas Tê-
nis Clube. “A sensação de ouvir o Hino Nacional do Brasil, 
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Vice-campeã brasileira, Teknisa Minas classifica seis atletas para competições mundiais
É do Brasil!

R
IC

A
R

D
O

 S
O

D
R

É

A equipe Teknisa/Minas ficou em segundo lugar geral 
no Campeonato Brasileiro Absoluto/Troféu Brasil de 
Natação 2022, disputado em abril, no Parque Aquá-
tico Maria Lenk, no Rio de Janeiro (RJ). Durante os 
seis dias de competição, os minastenistas mostraram 
muita qualidade técnica e mantiveram o Clube entre 
as principais potências da natação brasileira. O tor-
neio, considerado o mais importante do calendário 
nacional, serviu, ainda, de seletiva para Campeonatos 
Mundiais, e seis minastenistas garantiram vagas para 
representar o Minas e o Brasil.

Na disputa interclubes, o Minas somou 1.626,50 pon-
tos. O Pinheiros foi o campeão (2.138 pontos) e a 
Unisanta ficou em terceiro lugar (1.231 pontos). No 
masculino, o Minas foi o primeiro colocado (1.025,50 
pontos) e, no feminino, ficou em terceiro (541 pon-
tos). Ao todo, 19 minastenistas subiram ao pódio 
para receber seis medalhas de ouro, nove de prata e 
quatro de bronze. 

Para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, 
que será em Budapeste, na Hungria, entre os dias 18 
a 25 de junho, estão classificados os minastenistas 
Aline Rodrigues, Felipe França, Fernando Scheffer, 
Luiz Gustavo Borges e Vinicius Lanza. Já no Cam-
peonato Mundial Júnior, que ainda terá data e local 
confirmados pela Federação Internacional de Nata-
ção (Fina), a seleção brasileira contará com a minas-
tenista Luiza Lima.

Além dos mundiais, o Troféu Brasil serviu de seletiva 
para formar as seleções brasileiras que disputarão os 
Jogos Sul-americanos, que serão no Paraguai, no se-
gundo semestre, e os Jogos Mundiais Universitários 
(Universíade), marcados para acontecer na China, em 
junho. No fechamento desta edição, os atletas aguar-
davam a Confederação Brasileira de Desportos Aquá-
ticos (CBDA) e a Confederação Brasileira do Desporto 
Universitário (CBDU) divulgar as listas dos convoca-
dos. Acesse o site minastenisclube.com.br e confira.

A Teknisa/Minas conquistou 19 pódios e o vice-campeonato no Troféu Brasil
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Luiz Gustavo Borges, Felipe França, Fernando Scheffer, Vinicius Lanza, Aline Rodrigues e Luiza Lima garantiram vagas em 
campeonatos mundiais 
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Medalhistas do Minas

OURO

NATAÇÃO

Felipe França - 100m peito
Fernando Scheffer - 200m livre
Pablo Vieira, Eduardo Moraes, Lucas Peixoto e Fernando Scheffer - 4x200m livre
Luiz Gustavo Borges, Fernando Scheffer, Lucas Peixoto e Tiago Senna - 4x100m livre
Luiz Gustavo Borges - 50m livre
Gabriel Fantoni, Felipe França, Vinicius Lanza e Luiz Gustavo Borges - 4x100m medley

PRATA

Fernando Scheffer - 400m livre
Gabriel Fantoni, Giulia Carvalho, Vinicius Lanza 
e Aline Rodrigues - 4x100m medley misto
Gabriel Fantoni - 100m costas
Felipe França - 50m peito
Kauê Carvalho - 200m borboleta
Gabriel Fantoni - 50m costas
Vinicius Lanza - 100m borboleta
Lucas Peixoto - 50m livre
Vinicius Lanza - 200m medley

BRONZE

Aline Rodrigues - 400m livre
Eduardo Moraes - 400m livre
Aline Rodrigues - 200m livre
Diogo Villarinho - 800m livre
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No dia 30 de maio começa o mais importante torneio 
nacional infantojuvenil do primeiro semestre – o Cam-
peonato Brasileiro Interclubes (CBI), que vai até 8 de ju-
nho e vale pontos para o ranking da CBT (Confederação 
Brasileira de Tênis). O Minas será a sede da primeira 
etapa, que contará com a participação de cerca de 370 
tenistas de 50 agremiações brasileiras. 

Para o técnico Henrique Quintino, responsável pelo Depar-
tamento de Tênis do Minas, esta será uma boa oportunida-
de para os sócios do Minas assistirem a um grande torneio 
da modalidade. “Sediar eventos de grande porte no Minas 
possibilita aos nossos atletas das primeiras categorias jo-
gar e assistir aos melhores tenistas do Brasil, aprender e 
evoluir. Além disso, é uma excelente oportunidade para o 
associado acompanhar os jogos de perto. Fica aqui o nos-
so convite”, ressalta o treinador minastenista.

Durante o Campeonato Brasileiro Interclubes, parte 
das quadras do Centro de Excelência de Tênis Minas 
Country e do Minas Náutico serão utilizadas exclusiva-
mente para os jogos. 

Copa Praia e Grand Slam
Antes do Campeonato Brasileiro Interclubes, 20 atletas 
minastenistas disputam, de 3 a 7 de maio, a Copa Praia 
Clube Infantojuvenil de Tênis, em Uberlândia (MG). Eles 

Minas sedia o principal torneio do primeiro semestre, valendo pontos para o ranking nacional
Brasileiro Interclubes

TÊNIS

serão acompanhados pelos técnicos Fernanda Ferreira, 
Daniel Klaion e Maurício Almeida. O torneio é nacional, 
valendo pontos para o ranking da Confederação Brasileira 
de Tênis, e reunirá cerca de 200 tenistas, de sete estados.

Já no período de 18 a 22 de maio, os tenistas do Minas 
estarão nas quadras do Clube Filadélfia, em Governador 
Valadares (MG), disputando o Grand Slam Mineirão, orga-
nizado pela Federação Mineira de Tênis. O torneio esta-
dual contará com atletas das categorias 12, 14, 16 e 18 
anos, tanto no masculino quanto no feminino. O campeão 
de cada categoria garante vaga na Copa das Federações 
2022, prevista para ser realizada em julho próximo. 

Apoio
Os atletas do tênis do Minas contam com o apoio do Comitê Brasileiro 
de Clubes e são beneficiados com recursos aprovados na Lei Federal 
e na Lei Estadual (MG) de Incentivo ao Esporte: Projeto Formação e 
Desenvolvimento de Atletas por Meio da Integração das Ciências do 
Esporte, processo nº 71000.048620/2021-19 e Projeto Formação e 
Desenvolvimento de Atletas do Tênis e da Ginástica, nº 2018.02.0048, 
Decreto nº 46.308/2013. Esse projeto é gratuito aos beneficiários. Os 
técnicos Daniel Klaion, Fernanda Barbosa e Maurício Davis, a fisiotera-
peuta Ellen Exmalte e o preparador físico Renato Barbosa participam do 
Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais 
do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução º 25/2020. O Cam-
peonato Brasileiro Interclubes - 1ª etapa - 2022/2023 faz parte do rol 
de campeonatos brasileiros interclubes e será sediado pelo Minas TC, 
conforme Termo de Compromisso nº 01 - ciclo olímpico 2021/2024.

A equipe de tênis do Minas disputa três grandes competições, neste mês de maio
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Equipes da base de sete modalidades receberão novos uniformes, materiais e equipamentos 
Investimento certo

O Minas aprovou junto ao Comitê Brasileiro de Clubes 
(CBC) o “Projeto Aquisição de Materiais e Equipamen-
tos Esportivos com Foco na Preparação de Atletas – 
ciclo olímpico 2021/2024”, que, por meio do Termo de 
Execução nº 49/2021, garante R$ 3.104.000,00 para 
compras, em 2022, 2023 e 2024, de uniformes para 
atletas e comissões técnicas, bolas de basquete, tênis 
e voleibol e redes; equipamentos específicos para trei-
nos de natação, preparação física e fisioterapia; equi-
pamentos de ginástica Spieth e Eurotramp; software 
específico para o basquete; Sistema Polar para atendi-
mento e monitoramento dos atletas, entre outros. Em 
março último, foram iniciados os processos de compra, 
que estão em andamento.

Serão beneficiados com melhores condições de desen-
volvimento os integrantes das equipes da base e da 

LEI DE INCENTIVO

O Minas participa do Programa de Formação de Atletas do CBC

ponta do Minas que participam do Programa de Forma-
ção de Atletas CBC. O projeto faz parte do Ato Convoca-
tório nº 09: Eixo Materiais e Equipamentos Esportivos. 

ESPORTE
Incentivo ao

Aqui isso é Lei!

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

LEI DE INCENTIVO_AD REVISTA 20,5x13,75cm.indd   1LEI DE INCENTIVO_AD REVISTA 20,5x13,75cm.indd   1 04/04/22   16:2004/04/22   16:20



   REVISTA DO MINAS • Maio de 2022 • 55

As mães minastenistas sempre receberam muito cari-
nho do Clube, manifestado em eventos especiais para 
homenageá-las, como festas com shows de artistas 
consagrados, manhãs de atividades recreativas e de 
relaxamento, sorteio de prêmios e outros.  Em décadas 
passadas, o concurso “Mamãe Minastenista” movimen-
tava os associados, que elegiam, durante animadas ma-
nhãs na praça de esportes do Clube, a mãe do ano. 

Em 1988, sob a coordenação de Julieta Auxiliadora 
Laborne Ribeiro, diretora de Relações Humanas, o 
concurso contou com a participação de 14 sócias, 
representando vários setores do Clube. A disputa 
foi das mais acirradas, tendo como vencedora Este-
la Maria Bragança Pacheco, representante do judô,  
ex-jogadora de vôlei do clube, campeã brasileira em 

1963. Ela foi premiada com troféu, arranjo de flores, 
bombons e um almoço com a família no Restaurante 
do Minas I. 

As demais concorrentes, que ganharam caixas de bom-
bons oferecidas pelo Clube, foram: Angela Gabband 
(dança), Bernadete Nunes Mamede Borges (ginástica 
de condicionamento), Corina Abbott Campos (natação), 
Lucia Brunauer (recreação), Maria das Graças de No-
vais Boaventura (vôlei masculino), Maria Nazaré Lemos 
dos Santos (sauna feminina), Marilena Costa Andrade 
(basquete), Sandra Regina de Almeida (vôlei feminino), 
Sonia Maria Melo (curso básico), Suzana Franco Lauda-
res Oliveira (tênis), Vera Selene de Proença (futebol de 
salão), Violet Mary Zelonis (ginástica olímpica) e Zélia 
de Castro Cardoso (ginástica feminina).

Representante do judô, Estela Pacheco foi eleita pelos associados em 1988 
Mamãe Minastenista 

MEMÓRIA

Estela Pacheco, a “Mamãe Minastenista 1988”, com seus familiares, entre eles Adair Siqueira de Queiroz Filho (atrás, a esquerda da 
mãe, diretor de judô do Clube de 1998 a 2003)



O Conselho Deliberativo do Minas aprovou na reunião 
ordinária realizada em 25 de abril último, as contas 
apresentadas pela Diretoria, referentes ao exercício 
2021. “Mesmo ainda enfrentando impactos negativos 
da pandemia do novo coronavírus no ano passado, a 
gestão econômico-financeira eficiente e responsável 
garantiu resultados positivos nas contas do Clube”, des-
taca o presidente Ricardo Vieira Santiago. 

No período de janeiro a dezembro de 2021, a soma dos 
recursos operacionais foi de R$ 137.592 mil, e os custos 
e despesas operacionais totalizaram R$ 127.221 mil, ge-
rando resultado da ordem de R$ 10.371 mil, antes das 
receitas e despesas financeiras. Depois do resultado fi-

Gestão eficiente garante superavit líquido de mais de R$ 13 milhões em 2021
Saúde financeira

nanceiro líquido e da participação nos lucros do Minas 
Náutico, do qual o Minas Tênis é o controlador, o supe-
ravit líquido do exercício ficou em R$ 13.406 mil. O caixa 
líquido proveniente das atividades operacionais foi de R$ 
22.728 mil, possibilitando investimentos no ativo imobili-
zado e intangível no valor de R$ 17.778 mil. Os registros 
contábeis do período foram auditados pela KPMG Audi-
tores, que emitiu parecer sem ressalvas, e analisados e 
aprovados pela Comissão Fiscal do Clube.

A seguir, são apresentadas partes do balanço de 2021, 
que está disponível na íntegra, incluindo os relatórios 
de atividades e de responsabilidade socioambiental, no 
site minastenisclube.com.br
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanços patrimoniais
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
Em milhares de reais

MMiinnaass  TTêênniiss  CClluubbee  
 
BBaallaannççooss  ppaattrriimmoonniiaaiiss  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
Em milhares de reais 

 

2 

 

        CCoonnttrroollaaddoorraa    CCoonnssoolliiddaaddoo  

    NNoottaass  22002211      22002200      22002211      22002200  

AAttiivvooss                  

                      

  Caixa e equivalentes de caixa 11 1.559  1.184  1.672  1.344 

  Títulos e valores mobiliários 12 25.642  21.502  31.861  23.603 

  Contas a receber 13 3.640  3.520  4.174  4.231 

  Estoques   634  468  878  610 

  Valores vinculados  14 15.858  13.827  15.858  13.989 

  Patrocínios a receber    325  332  325  332 

  Partes relacionadas 15 64  73  -  - 

  Adiantamento a fornecedores    15  9  19  15 

  Despesas antecipadas    600  800  677  870 

  Outros ativos   537  311  584  330 

TToottaall  ddoo  aattiivvoo  cciirrccuullaannttee      4488..887744    4422..002266   5566..004488    4455..332244  

           

 Depósitos judiciais     16 12.385  10.255  13.310  10.921 

TToottaall  ddoo  rreeaalliizzáávveell  aa  lloonnggoo  pprraazzoo      1122..338855    1100..225555   1133..331100    1100..992211  

           

 Investimento 17 46.297  43.099  -  - 

 Propriedade para Investimento 18 94  94  94  94 

 Imobilizado 19 294.800  287.960  345.703  338.071 

 Intangível    2.596  1.948  2.618  1.974 

        334433..778877    333333..110011   334488..441155    334400..113399  

TToottaall  ddoo  aattiivvoo  nnããoo  cciirrccuullaannttee      335566..117722    334433..335566   336611..772255    335511..006600  

                   

TToottaall  ddoo  aattiivvoo      440055..004466    338855..338822   441177..777733    339966..338844  
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanços patrimoniais
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
Em milhares de reais

MMiinnaass  TTêênniiss  CClluubbee  
 
BBaallaannççooss  ppaattrriimmoonniiaaiiss  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
Em milhares de reais 

 

2 

 

        CCoonnttrroollaaddoorraa    CCoonnssoolliiddaaddoo  

    NNoottaass  22002211      22002200      22002211      22002200  

AAttiivvooss                  

                      

  Caixa e equivalentes de caixa 11 1.559  1.184  1.672  1.344 

  Títulos e valores mobiliários 12 25.642  21.502  31.861  23.603 

  Contas a receber 13 3.640  3.520  4.174  4.231 

  Estoques   634  468  878  610 

  Valores vinculados  14 15.858  13.827  15.858  13.989 

  Patrocínios a receber    325  332  325  332 

  Partes relacionadas 15 64  73  -  - 

  Adiantamento a fornecedores    15  9  19  15 

  Despesas antecipadas    600  800  677  870 

  Outros ativos   537  311  584  330 

TToottaall  ddoo  aattiivvoo  cciirrccuullaannttee      4488..887744    4422..002266   5566..004488    4455..332244  

           

 Depósitos judiciais     16 12.385  10.255  13.310  10.921 

TToottaall  ddoo  rreeaalliizzáávveell  aa  lloonnggoo  pprraazzoo      1122..338855    1100..225555   1133..331100    1100..992211  

           

 Investimento 17 46.297  43.099  -  - 

 Propriedade para Investimento 18 94  94  94  94 

 Imobilizado 19 294.800  287.960  345.703  338.071 

 Intangível    2.596  1.948  2.618  1.974 

        334433..778877    333333..110011   334488..441155    334400..113399  

TToottaall  ddoo  aattiivvoo  nnããoo  cciirrccuullaannttee      335566..117722    334433..335566   336611..772255    335511..006600  

                   

TToottaall  ddoo  aattiivvoo      440055..004466    338855..338822   441177..777733    339966..338844  
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanços patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de reais

MMiinnaass  TTêênniiss  CClluubbee  
 
BBaallaannççooss  ppaattrriimmoonniiaaiiss  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
Em milhares de reais 

 

2 

 

 
 

        CCoonnttrroollaaddoorraa    CCoonnssoolliiddaaddoo  

    NNoottaass  22002200      22001199      22002200      22001199  

AAttiivvooss           
  

     

              
  

      

  Caixa e equivalentes de caixa 9 1.184  2.260  1.344  2.655 

  Títulos e valores mobiliários 10 21.502  22.350  23.603  24.883 

  Contas a receber 11 3.520  4.261  4.231  5.459 

  Estoques   468  449  610  584 

  Valores vinculados  12 13.827  6.677  13.989  6.961 

  Patrocínios a receber    332  457  332  457 

  Partes relacionadas 13 73  31  -  - 

  Adiantamento a fornecedores    9  478  15  491 

  Despesas antecipadas    800  947  870  1.027 

  Outros ativos   311  662  330  708 

TToottaall  ddoo  aattiivvoo  cciirrccuullaannttee      4422..002266    3388..557722   4455..332244    4433..222255  

       
 

   

 Depósitos judiciais     14 10.255  8.596  10.921  9.060 

TToottaall  ddoo  rreeaalliizzáávveell  aa  lloonnggoo  pprraazzoo      1100..225555    88..559966   1100..992211    99..006600  

       
 

   

 Investimento 15 43.099  40.648  -  - 

 Propriedade para Investimento 16 94  94  94  94 

 Imobilizado 17 287.960  282.762  338.071  332.737 

 Intangível    1.948  1.365  1.974  1.397 

        333333..110011    332244..886699   334400..113399    333344..222288  

TToottaall  ddoo  aattiivvoo  nnããoo  cciirrccuullaannttee      334433..335566    333333..446655   335511..006600    334433..228888  

            
 

      

TToottaall  ddoo  aattiivvoo      338855..338822    337722..003377   339966..338844    338866..551133  
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanços patrimoniais
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
Em milhares de reais

MMiinnaass  TTêênniiss  CClluubbee  
 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
Em milhares de reais 

 

3 

 
  CCoonnttrroollaaddoorraa    CCoonnssoolliiddaaddoo  

  NNoottaass  22002211    22002200    22002211    22002200  

PPaassssiivvooss             

         

  Fornecedores     20 5.387  3.526  6.350  3.785 

  Obrigações sociais e tributárias  21 12.384  8.912  13.246  9.290 

  Empréstimos e financiamentos  22 950  893  950  893 

  Recebimentos antecipados   2.093  1.914  2.093  1.914 

  Recursos diferidos 23 772  886  772  886 

  Valores vinculados 14 16.633  13.890  16.633  14.044 

  Partes relacionadas  15 256  333  -  - 

  Credores diversos  1.683  1.240  1.703  1.273 

  Outras contas a pagar  53  13  57  17 

TToottaall  ddoo  ppaassssiivvoo  cciirrccuullaannttee    4400..221111    3311..660077    4411..880044    3322..110022  

          

  Fornecedores 20 190  515  190  515 

  Obrigações sociais e tributárias 21 2.739  3.168  2.739  3.168 

  Empréstimos e financiamentos 22 2.226  2.836  2.226  2.836 

  Recursos diferidos  23 5.589  7.106  5.589  7.106 

  Provisão para riscos  24 9.692  7.466  10.294  8.079 

  Recebimentos antecipados  1.069  2.685  1.069  2.685 

TToottaall  ddoo  ppaassssiivvoo  nnããoo  cciirrccuullaannttee    2211..550055    2233..777766    2222..110077    2244..338899  

  
        

  
       

PPaattrriimmôônniioo  llííqquuiiddoo          

  Patrimônio social 25(a) 85.732  85.747  85.732  85.747 

  Reserva de lucros 25(b) 158.987  144.514  158.987  144.514 

  Quotas em tesouraria 25(c) (216)  (156)  (216)  (156) 

  Ajuste de avaliação patrimonial 25(d) 98.827  99.894  98.827  99.894 

PPaattrriimmôônniioo  llííqquuiiddoo  ddoo  ccoonnttrroollaaddoorr    334433..333300    332299..999999    334433..333300    332299..999999  

Participação de não controladores 32 -  -  10.532  9.894 

TToottaall  ddoo  ppaattrriimmôônniioo  llííqquuiiddoo    334433..333300    332299..999999    335533..886622    333399..889933  

TToottaall  ddoo  ppaassssiivvoo  ee  ddoo  ppaattrriimmôônniioo  
llííqquuiiddoo  

  440055..004466    338855..338822  
  

441177..777733    339966..338844  
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35. Demonstração do superavit por atividade econômica (continuação)

Notas explicativas da administração às demonstrações fi nanceiras
Exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2021
Em milhares de reais

Ricardo Vieira Santiago
Diretor Presidente

Wagner Furtado Veloso
Diretor Financeiro

Warley Wanderson do Couto
Gerente de Controladoria
CRC MG Nº 65.830/O-9

MMiinnaass  TTêênniiss  CClluubbee  
 
NNoottaass  eexxpplliiccaattiivvaass  ddaa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  ààss  ddeemmoonnssttrraaççõõeess  ffiinnaanncceeiirraass  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
Em milhares de reais 
 

55 

 

3355.. DDeemmoonnssttrraaççããoo  ddoo  ssuuppeerraavviitt    ppoorr  aattiivviiddaaddee  eeccoonnôômmiiccaa  (continuação) 
 

  CCoonnssoolliiddaaddoo  

  22002211    22002200  

  
  AAttiivviiddaaddee  
ddee  CClluubbee    

  AAttiivviiddaaddee  
DDeessppoorrttiivvaa    

  TToottaall      
  

AAttiivviiddaaddee  
ddee  CClluubbee    

  AAttiivviiddaaddee  
DDeessppoorrttiivvaa    

  TToottaall    

RReeccuurrssooss  ooppeerraacciioonnaaiiss  ddee  ssóócciiooss    112244..994444  2222..446655  114477..440099    113300..552200  2222..446655  115522..998855  

 Contribuições condominiais 122.550 22.465 145.015  129.380 22.465 151.845 

 Recursos de serviços 2.394  2.394  1.140 - 1.140 
RReeccuurrssooss  ooppeerraacciioonnaaiiss  ddee  nnããoo  
ssóócciiooss  

22..330022  66..116644  88..446666    550066  66..116644  66..667700  

 Taxa de utilização de espaços 849 1.731 2.580  59 1.731 1.790 

 Marketing e comunicação 291 - 291  326 - 326 

 Convênios de formação de atletas (116) 155 39  - 155 155 

 Promoções esportivas (21) 132 111  - 132 132 

 Promoções culturais 33 - 33  2 - 2 

 Patrocínio e publicidade 1.267 4.146 5.413  119 4.146 4.265 

TToottaall  ddooss  rreeccuurrssooss  ooppeerraacciioonnaaiiss  112277..224466  2288..662299  115555..887755    113311..002266  2288..662299  115599..665555  

 Deduções da receita (8.034) - (8.034)  (35.149) - (35.149) 

RReecceeiittaa  ooppeerraacciioonnaall  llííqquuiiddaa  111199..221122  2288..662299  114477..884411    9955..887777  2288..662299  112244..550066  

CCuussttooss  ee  ddeessppeessaass  ooppeerraacciioonnaaiiss  ((110066..002288))  ((2288..662299))  ((113344..665577))    ((9900..993377))  ((2288..662299))  ((111199..556666))  

 Despesas com pessoal (67.488) (12.215) (79.703)  (51.382) (12.215) (63.597) 

 Despesas de operação (25.237) (4.679) (29.916)  (17.323) (4.679) (22.002) 

 Despesas administrativas  (4.383) (331) (4.714)  (3.581) (331) (3.912) 
 Despesas com assistência à  
militantes 

(2.306) (11.302) (13.608)  - (11.302) (11.302) 

 Despesas de manutenção (3.394) (74) (3.468)  (3.000) (74) (3.074) 

 Despesas de impostos e taxas (1.106) (28) (1.134)  (1.023) (28) (1.051) 

 Provisão para riscos (2.434) - (2.434)  (6.649) - (6.649) 

 Depreciação e amortização (10.810) - (10.810)  (9.931) - (9.931) 

 Outras receitas operacionais 11.130 - 11.130  1.952 - 1.952 

RReessuullttaaddoo  aanntteess  ddaass  rreecceeiittaass  
((ddeessppeessaass))  ffiinnaanncceeiirraass  llííqquuiiddaass  

1133..118844  --  1133..118844    44..994400  --  44..994400  

 Receitas financeiras 2.320 - 2.320  1.251 - 1.251 

 Despesas financeiras (1.545) - (1.545)  (1.542) - (1.542) 

DDeessppeessaass  ffiinnaanncceeiirraass  llííqquuiiddaass  777755  --  777755    ((229911))  --  ((229911))  

RReessuullttaaddoo  aappóóss  aass  ddeessppeessaass  
ffiinnaanncceeiirraass  llííqquuiiddaass  

1133..995599  --  1133..995599    44..664499  --  44..664499  

 Participação nos lucros da 
empresa investida por 
equivalência patrimonial 

- - -  - - - 

SSuuppeerraavviitt    llííqquuiiddoo  ddoo  eexxeerrccíícciioo  1133..995599  --  1133..995599    44..664499  --  44..664499  

 
 
 
 

Ricardo Vieira Santiago 
Diretor Presidente 

Wagner Furtado Veloso 
Diretor Financeiro 

Warley Wanderson do Couto 
Gerente de Controladoria 
CRC MG Nº. 65.830/O-9 
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Demonstrações do resultado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
Em milhares de reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

MMiinnaass  TTêênniiss  CClluubbee  
 
DDeemmoonnssttrraaççõõeess  ddoo  rreessuullttaaddoo  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
Em milhares de reais 

 

4 

 

  
CCoonnttrroollaaddaa  

  
CCoonnssoolliiddaaddoo  

  NNoottaass  22002211      22002200      22002211      22002200  

           

                 

Receita líquida 26  130.191  111.569  143.609  121.715 

Custo dos serviços prestados 27  (104.275)  (85.044)  (112.751)  (90.817) 

RReessuullttaaddoo  bbrruuttoo    2255..991166    2266..552255   3300..885588    3300..889988  

                 

Despesas gerais e administrativas 28 (21.940)  (18.086)  (23.674)  (19.149) 

Despesas de negócios e marketing 29 (6.188)  (4.130)  (6.301)  (4.223) 

Outras receitas e despesas 30 12.583  (1.636)  12.301  (2.586) 
    

  

       

RReessuullttaaddoo  aanntteess  ddaass  rreecceeiittaass  
((ddeessppeessaass))  ffiinnaanncceeiirraass  llííqquuiiddaass  

1100..337711   22..667733   1133..118844   44..994400  

           

Receitas financeiras   1.975  1.066  2.319  1.251 

Despesas financeiras   (1.374)  (1.283)  (1.544)  (1.542) 
             

RReecceeiittaass  ((DDeessppeessaass))  ffiinnaanncceeiirraass  
llííqquuiiddaass  

31 
660011  

 
((221177))  

 
777755  

 
((229911))  

      

 

   

Participação no superavit da empresa 
investida por equivalência patrimonial 

  2.434    1.783     -     -  

                        

SSuuppeerraavviitt  llííqquuiiddoo  ddoo  eexxeerrccíícciioo    1133..440066      44..223399        1133..995599        44..664499    

               

Superavit do controlador  13.406  4.239  13.406  4.239 

Superavit do não controlador 32 -  -  553  410 
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PPAARREECCEERR DDAA CCOOMMIISSSSÃÃOO FFIISSCCAALL 

 

 

Os signatários do presente, membros da Comissão Fiscal do MINAS TÊNIS CLUBE,, tendo, 

mensalmente, examinado os balancetes relativos ao exercício de 2021, são de parecer 

que o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Superavit  refletem a situação 

econômica e financeira da Entidade e estão, assim, em condições de receber aprovação 

do poder social competente.

Subscrito e assinado em

Belo Horizonte, 25 de março de 2022.

Aroldo Pinto de Ávila

Francisco Moreira Miranda Júnior

Ivan Ribeiro de OliveiraIvan Ribeiro de Oliveira

Francisco Moreira Miranda Júnior
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
Em milhares de reais

MMiinnaass  TTêênniiss  CClluubbee  
 
DDeemmoonnssttrraaççõõeess  ddooss  fflluuxxooss  ddee  ccaaiixxaa  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
Em milhares de reais 

 

7 

   CCoonnttrroollaaddoorraa    CCoonnssoolliiddaaddoo  

  NNoottaass  22002211      22002200    22002211      22002200  
              
  Superavit  líquido do exercício  13.406  4.239  13.959  4.649 
  Ajustes para:         

Depreciações  8.792  8.175  10.371  9.619 
Amortizações  426  303  439  312 
Ajuste pela equivalência patrimonial  17 (2.434)  (1.783)  -  - 
Provisão para riscos 24 2.450  6.081  2.439  6.649 
Despesas financeiras líquidas 31 (601)  217  (775)  291 
Bens cedidos em doação  (891)  -  (891)  (31) 
Restituição de quotas por cancelamento  (840)  (1.279)  (1.369)  (1.931) 

     2200..330088    1155..995533   2244..117733    1199..555588  

  Variação de ativos circulantes e não 
circulantes 

 
   

 
   

Contas a receber   417  960  718  1.553 
Estoques   (182)  (19)  (284)  (26) 
Depósitos judiciais  (2.130)  (1.659)  (2.389)  (1.861) 
Valores vinculados  (2.031)  (7.158)  (1.869)  (7.036) 
Partes relacionadas  (68)  (40)  -  - 
Patrocínios a receber  7  125  7  125 
Adiantamento a fornecedores  (6)  469  (4)  476 
Despesas antecipadas  200  147  193  157 
Outros ativos   (226)  351  (254)  378 

     ((44..001199))    ((66..882244))   ((33..888822))    ((66..223344))  

  Variação de passivos circulantes e não 
circulantes 

 
   

 
   

Fornecedores   1.093  (1.044)  1.634  (1.828) 
Obrigações sociais e tributárias  2.968  (4.402)  3.452  (4.625) 
Recebimentos antecipados   (1.436)  2.927  (1.436)  2.927 
Pagamentos contingências  (224)  (158)  (224)  (160) 
Valores vinculados  2.743  7.995  2.589  7.874 
Recursos diferido  332  -  332  - 
Credores diversos  441  (90)  428  (80) 
Outras contas a pagar  41  (18)  44  (19) 
     55..995588    55..221100   66..881188    44..008899  

CCaaiixxaa  ggeerraaddoo  ppeellaass  aattiivviiddaaddeess  ooppeerraacciioonnaaiiss     2222..224477    1144..333399   2277..110099    1177..441133  
          
Juros pagos   (46)  (12)  (46)  (164) 
          
FFlluuxxoo  ddee  ccaaiixxaa  llííqquuiiddoo  pprroovveenniieennttee  ddaass  
aattiivviiddaaddeess  ooppeerraacciioonnaaiiss  

 
2222..220011    1144..332277  

  
2277..006633    1177..224499  

          
Fluxo de caixa das atividades de investimento         

Adições e resgates aplicações financeiras  (3.365)  739  (7.373)  1.133 
Adições ao ativo imobilizado  (16.524)  (14.181)  (18.794)  (15.727) 
Adições ao ativo intangível  (1.075)  (886)  (1.084)  (889) 

FFlluuxxoo  ddee  ccaaiixxaa  uuttiilliizzaaddoo  nnaass  aattiivviiddaaddeess  ddee  
iinnvveessttiimmeennttoo  

 
((2200..996644))   ((1144..332288))  

 
((2277..225511))   ((1155..448833))  

          
  Fluxo de caixa das atividades de 
financiamento 

 
   

 
   

Pagamento de emprést. e financiamentos  22 (862)  (1.075)  (862)  (4.358) 
Quotas a integralizar  -  -  1.378  1.281 

CCaaiixxaa  llííqquuiiddoo  ((uuttiilliizzaaddoo  nnaass))  pprroovveenniieenntteess  ddaass  
aattiivviiddaaddeess  ddee  ffiinnaanncciiaammeennttoo  

 
((886622))    ((11..007755))  

 
551166    ((33..007777))  

          
AAuummeennttoo  ((rreedduuççããoo))  llííqquuiiddaa  eemm  ccaaiixxaa  ee  
eeqquuiivvaalleenntteess  ddee  ccaaiixxaa  

 
337755    ((11..007766))  

 
332288    ((11..331111))  

                
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro  1.184  2.260  1.344  2.655 
                 
CCaaiixxaa  ee  eeqquuiivvaalleenntteess  ddee  ccaaiixxaa  eemm  3311  ddee  
ddeezzeemmbbrroo  

11 
11..555599    11..118844  

  
11..667722    11..334444  

                

   REVISTA DO MINAS • Maio de 2022 • 57



Minas Tênis Clube
Relatório Anual | 2021

67

KPMG Auditores Independentes Ltda., uma sociedade simples brasileira, de 
responsabilidade limitada e firma-membro da organização global KPMG de 
firmas-membro independentes licenciadas da KPMG International Limited, 
uma empresa inglesa privada de responsabilidade limitada. 

KPMG Auditores Independentes Ltda., a Brazilian limited liability company 
and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company 
limited by guarantee. 

5 

− Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Entidade e sua controlada. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Entidade e sua controlada a não mais se manterem em continuidade operacional.

− Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.

− Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.  

Belo Horizonte, 01 de abril de 2022. 

KPMG Auditores Independentes Ltda. 
CRC SP-014428/O-6 F-MG 

Fabricio Cristiano Viana 
Contador CRC-MG 090199/O-2 

CRC SP-014428/O-6 F-MG 

Fabricio Cristiano Viana 
Contador CRC-MG 090199/O-2 
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KPMG Auditores Independentes Ltda. 
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Relatório dos auditores independentes sobre as 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
 

 

Belo Horizonte – Minas Gerais 

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Minas Tênis Clube (Entidade), 
identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e 
outras informações elucidativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e 
consolidada, do Minas Tênis Clube em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e 
consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB). 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas”. Somos independentes em relação à Entidade e sua controlada, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
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As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Entidade, cuja 
apresentação não é requerida às entidades sem fins lucrativos, foram submetidas a procedimentos de 
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Entidade. Para a 
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão reconciliadas as demais 
demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo 
estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do 
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente 
preparadas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento 
Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
tomadas em conjunto. 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade e sua 
controlada ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. 

 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 
um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: 

− Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. 

− Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade e sua controlada. 

− Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração. 
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cada
cuidado
importa

Na correria do dia a dia, muita coisa acaba ficando de lado. Mas respirar 
fundo, movimentar o corpo, olhar para as belezas cotidianas, valorizar afetos
e até fazer pequenas pausas pode transformar a sua rotina. Por isso, a Unimed-BH 
preparou uma lista de pequenos cuidados para você.

Acesse cadacuidadoimporta.com.br e descubra como uma vida mais 
leve faz bem por inteiro.

#06

Inspire.
Expire.
Relaxe.
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