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FÉRIAS DE INVERNO
Mesmo na estação mais fria do 
ano, o Minas oferece atividades 
esportivas, culturais e recreativas 
para toda a família. Página 26

 OS SÓCIOS COM A PALAVRA: gestão inovadora garante a excelência na 
prestação de serviços, o fortalecimento institucional e a evolução organizacional do Minas. Página 8
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Caros associados

Tenho reiterado neste espaço nossas ações em busca da excelência em uma ges-
tão alicerçada na busca constante de uma cultura voltada para a inovação nos 
processos e serviços. Nesses dois anos e meio de gestão, efetivamos mudanças 
administrativas importantes, e o reflexo no resultado nos habilita a reinvestir paula-
tinamente nos nossos quatro pilares (Esporte – Cultura – Educação – Lazer). Além 
disso, iniciamos investimentos robustos em infraestrutura e na implementação do 
Plano Diretor do Minas Country, cuja pedra fundamental será lançada ainda em 
julho. Neste mês teremos também a efetivação da primeira fase, com a entrega do 
elevador da Sede, tornando a Unidade mais acessível aos sócios.

Nesse período, nos reforçamos tanto administrativa quanto institucionalmente. 
Intensificamos nossas visitas a outras instituições em busca de novas parcerias 
e reafirmamos o protagonismo no esporte, propondo discussões que levem a 
mudanças estruturais tão necessárias ao cenário desportivo, numa perspectiva 
clara de que as experiências e realizações do Minas, em vez de ficar intramuros, 
devem ser divulgadas e compartilhadas.

Evoluímos dentro e fora das quadras. Nosso programa de voluntariado – Minas Tênis Solidário – tem atuado de forma excepcio-
nal, mobilizando as equipes de base e a comunidade minastenista para a realização de ações que busquem oferecer algo a quem 
necessita. No mês passado, diplomamos os atletas das categorias de base do voleibol masculino infantojuvenil pelas ações que 
realizaram na Escola Municipal Hugo Werneck (doação de 16 bolas, histórias de superação e partida com os alunos), Escola Esta-
dual Leopoldo Miranda (entrega de 267 kg de alimentos arrecadados nos jogos da equipe Fiat/ Minas); das equipes Sub-12 e Sub-
13 de futsal, que visitaram a Associação de Esportes Segunda Casa dos Meninos de Santo Antônio da Barra, em Pedro Leopoldo 
(doação de 371 peças de roupas e chuteiras arrecadadas entre os atletas), onde a natação do Minas também se fez presente com 
a palestra motivacional do ex-atleta e gerente do departamento Teófilo Laborne e com a doação para a associação de 16 óculos 
de natação, 10 sungas, 10 toucas de natação, 5 bolas de futebol, 10 agasalhos, 10 calças e 20 pares de tênis, arrecadados na cam-
panha “Nos passos de quem precisa”. Na modalidade tênis, no Campeonato Brasileiro Interclubes, promovemos uma disputa entre 
os clubes participantes e os atletas do Minas em prol da campanha #juntospeloSofia. Realizamos esse torneio solidário desde o 
Campeonato de 2018, quando foram recolhidos alimentos não perecíveis. O Praia Clube doou 458 unidades de fraldas e recebeu 
o troféu de bicampeão na categoria Clube Solidário (nessa premiação o Minas se abstém de disputar para acirrar a disputa entre 
os convidados, mas multiplica o número de itens arrecadados), e o atleta solidário foi Caio Moura Francisco Canal, do Minas Tênis 
Clube, que doou 800 unidades de fraldas e também recebeu o troféu. Da mobilização de todos os atletas e colaboradores foram 
arrecadadas 3.012 unidades, que foram somadas às 10 mil unidades que foram dobradas na ação em conjunto com a Newton 
Paiva, parceiro na campanha em prol do Hospital Sophia Feldman. A cerimônia de entrega dos certificados contou com a presença 
do grupo gestor do Minas Tênis Solidário, diretores, técnicos, atletas, colaboradores do Minas, pais e familiares. Confesso que o 
sentimento entre todos foi algo motivador, e, entre vários depoimentos, o que mais me marcou foi de um pai que, ao se dirigir a 
nós, agradeceu e relatou que o empenho de seu filho de forma diferenciada numa ação do bem motivou e mobilizou toda a família. 
Fica aqui o nosso muito obrigado a todos os que participaram dessas campanhas, certos de que juntos e com ações coordenadas 
podemos fazer um mundo melhor.

Citando Franz Kafka:  “A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana”.  

MENSAGEM DO PRESIDENTE

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

>>

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

Abraço a todos, RICARDO VIEIRA SANTIAGO



6 • Julho de 2019 • REVISTA DO MINAS   

EXPEDIENTEEXPEDIENTE

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 Comunicação  ........................3 5 1 6 . 2 1 6 0 
Assessoria de Relações Institucionais  ........3 5 1 6 . 2 1 6 1
Barbearia  ......................................................3 5 1 6 . 1 1 5 9
Classe A Lavanderia ......................................3 6 5 6 . 3 0 4 6
Departamento de Fisioterapia  ......................3 5 1 6 . 1 1 7 0
Drogaria Araujo  ............................................3 2 7 0 . 5 6 2 2
Enfermaria  ....................................................3 5 1 6 . 1 1 1 1
Estacionamento  ...........................................3 5 1 6 . 1 1 5 6
Gerência de Educação  ..................................3 5 1 6 . 2 0 4 2
Gerência de Esportes  ...................................3 5 1 6 . 1 0 6 1
Gerência de Negócios e Marketing  ..............3 5 1 6 . 1 3 5 1
Gerência de Medicina Esportiva ...................3 5 1 6 . 1 1 8 1
Gerência de Cultura  ......................................3 5 1 6 . 1 0 2 0
Gerência de Recreação e Lazer  ....................3 5 1 6 . 2 0 6 0
Laboratório São Paulo  ..................................2 5 3 5 . 3 4 9 3
Lanchonete Central  ......................................3 5 1 6 . 1 3 2 3
Loja CVC  .......................................................3 5 1 6 . 1 3 3 6
Loja Minas Store  ..........................................3 5 1 6 . 1 0 9 9
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
Salão de Beleza  ............................................3 5 1 6 . 1 1 6 4
Sauna Feminina  ............................................3 5 1 6 . 1 3 5 3
Sauna Masculina  ..........................................3 5 1 6 . 1 3 0 7
Setor de Tênis  ...............................................3 5 1 6 . 1 1 4 9
Track&Field  ...................................................2 5 1 1 . 8 6 3 2

MINAS II

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

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

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

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

TELEFONES ÚTEIS

OUVIDORIA
MINAS I - CF 11: 3516.1370
ouvidoria@minastc.com.br
CNPJ do Minas Tênis Clube
17.217.951 / 0001 - 10
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CVC MINAS têNIS I....................................(31) 3292-2233
CVC MINAS têNIS II....................................(31) 3223-7719

Prezado cliente: preços por pessoa, em apartamento duplo, com saídas de Belo Horizonte, em voo classe econômica. Preços datas de saída sujeitos a reajuste e disponibilidade. 
Ofertas válidas até um dia após a publicação deste anúncio. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os 
passageiros. Preços calculados em 13/06/2018 com câmbio US$ 1,00 = R$ 4,06. Base: Orlando US$ 845. Pacotes devem ser calculados com câmbio do dia da compra. Condições 
de pagamento: parcelamento 0+10 ou 1+11 vezes sem juros no cartão de crédito, 1+9 ou 0+8 vezes sem juros no boleto bancário ou 12 vezes iguais com juros. Ao optar pela 
condição de pagamento com parcelamento em 12 vezes iguais, os preços deverão ser recalculados para a inclusão da taxa de juros. Consulte taxa de juros no momento da 
compra. Sujeitos a aprovação de crédito. Consulte outras opções para pagamento de acordo com os produtos. A CVC não realiza ou intermedia a venda de moeda estrangeira. 

Quer conhecer melhor o brasil e o mundo?

orlando 
A viagem de 8 dias inclui passagem aérea 
voando copa, 7 diárias de hospedagem 
sem café da manhã no Hotel Seralago 
Hotel & Suites Maingate East, 3 estrelas 
e bagagem despachada.

Por apenas R$ 3.432 ou 12x R$ 286
Preço por pessoa para saída em 07/novembro.

Balneário 
camBoriú 
A viagem de 6 dias inclui passagem aérea 
voando gol e 5 diárias de hospedagem 
com café da manhã no Hotel Ibis Styles 
Balneário Camboriú, 3 estrelas.

Por apenas R$ 984 ou 12x R$ 82
Preço por pessoa para saída em 07/novembro.

Balneário CamBoriú

SÓCIOS DO MINAS TEM PREÇO DIFERENCIADO NAS LOJAS CVC DO CLUBE. 
descontos podem chegar até 4%! conFira!

Férias com a CVC
Com a família? Com os amigos? Com seu amor? As férias que você quer, a CVC tem.
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Os sócios confirmam

Saúde financeira

Desde 2017, quando teve início a atual 
gestão, o Minas tem evoluído em to-
dos os aspectos, alcançando níveis de 
excelência organizacional comparáveis 
aos das maiores e melhores empresas 
do setor de serviços do País. Nesses 
quase três anos, Diretoria adotou medi-
das inovadoras, com base num ousado 
programa de gestão, que promoveu a 
ampla reestruturação administrativa, 
reduziu gastos com pessoal, agilizou 
a resolução de demandas, implantou o 
atendimento de excelência aos sócios e 

modernizou as ferramentas de controle, 
com foco em processos e procedimen-
tos que geram mais produtividade, com 
mais economia e mais qualidade. 

As melhorias são notórias em todas as 
áreas de atuação do Clube. Houve au-
mento no número de eventos sociais, 
de lazer e culturais e foram criados 
novos cursos de formação esportiva e 
cultural e modernizadas as Academias. 
O esporte, pilar que garante reconheci-
mento do público externo e prestígio ao 
Minas no Brasil e no mundo, voltou aos 

pódios nacional e internacional, com a 
conquista do campeonato da Superliga 
pela equipe feminina de vôlei, também 
vice-campeã mundial e bicampeã sul-a-
mericana; a retomada do primeiro lugar 
no ranking nacional de clubes de nata-
ção; a conquista de vagas no Mundial 
de Tênis Infantojuvenil; as convocações 
para seleções brasileiras de ginástica 
artística; a participação de nossos gi-
nastas em competições mundiais; entre 
outras conquistas. 

A eficiência da gestão do Minas se re-
fletiu também na área econômico-finan-
ceira. No exercício 2018, o Clube teve 
superavit líquido de R$ 14.080 mil, o 
melhor dos últimos anos. Em reconheci-
mento à gestão bem-sucedida, o Clube 
recebeu dois importantes prêmios, em 
2018: o Troféu Destaque no Esporte do 
XX Prêmio Minas – Desempenho Em-
presarial / Empresas de Excelência de 
Minas Gerais, promovido pela Revista 
Mercado Comum, publicação renomada 
da área de economia e finanças; e o Tro-
féu Caso de Sucesso (Programa Minas 
Tênis Solidário), concedido pela Fede-
ração Nacional de Clubes (Fenaclubes), 
durante o Congresso Brasileiro de Clu-
bes de 2018, no Rio de Janeiro. 

Confira, a seguir, depoimentos de mi-
nastenistas de diversos segmentos so-
bre a gestão do Minas.

Equipe coesa na gestão do Minas: conselheiro Kouros Monadjemi; Sergio Bruno Zech 
Coelho, presidente do Conselho Deliberativo; Ricardo Vieira Santiago, presidente; 
Carlos Henrique Martins Teixeira, vice-presidente; e Murilo Eustáquio Santos Figueiredo, 
vice-presidente do Conselho 

Gestão democrática e inovadora assegura a solidez e a evolução do Clube

Minastenistas de vários segmentos elogiam o trabalho da 
Diretoria, destacando melhorias no atendimento, na infraestru-
tura e nas áreas de atuação do Clube

O melhor para o Minas

Wagner Furtado Veloso, conselheiro, vice-presidente da ACMinas

Frequento diariamente a Unidade I e acompanho, como conselheiro, o desenvolvi-
mento institucional do Minas. Destaco, nesses últimos três anos, a excelente gestão 
geral do complexo Minas Tênis Clube. Em consequência, os resultados em todos 
os pilares – esporte, cultura, lazer e educação – foram amplamente alcançados e 
muitas vezes superados, nesse período, para satisfação dos seus milhares de as-
sociados. Destaques especiais para o Programa Minas Tênis Solidário e os ótimos 
resultados econômico-financeiros. Parabéns à Diretoria e à equipe de colaboradores! 
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O sócio em 1º lugar

INSTITUCIONAL

A atual gestão do Minas tem atendido 
muito bem aos pedidos e anseios dos 
associados, no esporte, no lazer, na edu-
cação e na cultura. A cada dia que pas-
sa, o Clube está melhor. E percebo isso 
porque sou uma sócia muito ativa e par-
ticipativa no Minas. Faço parte da equipe 
de corrida de rua, frequento os eventos 
e o Clube aos fins de semana e percebo 

tudo o que essa gestão tem feito de me-
lhorias, tanto em infraestrutura quanto 
nos serviços, na organização dos even-
tos e na programação oferecida. O inves-
timento na área digital também é muito 
bacana, porque nos aproximou ainda 
mais do Clube. Agora, conseguimos 
acompanhar melhor todos os pilares e o 
que o Minas faz em todas as áreas. 

Equipe coesa

Transparência

Como sócio cotista do Minas Tênis 
Clube, reconheço e valorizo o trabalho 
da atual gestão. Um ponto da mais alta 
relevância, digo como frequentador 
há anos do nosso Clube, é a evolução 
fantástica do patrimônio, com as Uni-
dades em funcionamento, com altíssi-
mo grau de qualidade e prestação de 
serviços aos associados. Tudo isso, 
digo sempre, é fruto da gestão de uma 
equipe coesa, com foco no resultado e 
atendimento. Por questão de justiça e 
reconhecimento, não posso deixar de 
citar o presidente do Conselho Delibe-
rativo Sergio Bruno Zech Coelho e o di-
retor-presidente Ricardo Vieira Santia-
go pelo trabalho excepcional, que faz 
do Minas Tênis Clube um dos maiores 
e melhores clubes do nosso País.

Flávia do Valle Oliveira Andrea, sócia do Minas há 52 anos

Aguinaldo Diniz Filho, sócio, 
presidente da ACMinas.

Leonardo Lopes de Araújo, sócio 
desde novembro 2018, petequeiro

José Francisco Filho (Pelé), con-
selheiro, secretário de Estado de 
Esportes de Minas Gerais

De volta ao pódio
Acredito que a Diretoria do Minas está 
fazendo um trabalho excepcional ofe-
recendo serviços e atendimento de 
excelência aos sócios e recolocando o 
nosso Minas no lugar mais alto do pó-
dio, nas mais importantes competições 
do Brasil e do mundo. Essa posição de 
liderança no esporte torna o Clube reco-
nhecido em todo o País e também no 
exterior, gerando prestígio para sócios, 
atletas, conselheiros, diretores, colabo-
radores e parceiros.

Eu e minha família estamos muito feli-
zes de fazer parte da família Minas Tênis 
Clube! Era um sonho que foi realizado 
em novembro de 2018. A atual gestão 
do Minas tem vários pontos positivos, e 
destaco, principalmente, os investimen-
tos nos esportes tanto nos atletas de 
ponta quanto nas equipes de base e nas 
escolinhas. A infraestrutura de todas as 
quatro unidades é um ponto muito po-
sitivo. Também ficamos surpreendidos 
com a reunião de boas-vindas, com a 
presença da gestão atual, com muita 
transparência nas informações finan-
ceiras e estratégicas do Minas Tênis 
Clube. Portanto, parabéns para a gestão 
atual, que cuida com muito respeito e 
carinho do nosso patrimônio.
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QUEM EXPERIMENTA
NÃO TROCA POR NADA.

Aquecimento solar já atende todas as piscinas e vestiários do Minas II
Energia sustentável

Todos os cinco sistemas de aquecimento solar do Minas II estão concluídos 

A Ehsol/Enalter concluiu a entrega de todos os cinco siste-
mas de aquecimento solar do Minas II, em junho último. Os 
sistemas têm capacidade para aquecer os Vestiários da Sau-
na, da Academia e o Vestiário Central, além das seis piscinas 
da Unidade (duas semiolímpicas descobertas, duas semiolím-
picas cobertas, uma olímpica e uma infantil). Todo o sistema 
está interligado no Centro de Controle Operacional do Minas II 
e gera informações que permitem a tomada de decisões para 
o uso racional dos insumos energéticos.

Os 3.300m² de coletores solares do sistema de aquecimento 
da Unidade II equivalem, em área, a sete piscinas semiolím-
picas e tem várias características inovadoras. Uma delas é o 
aquecimento indireto, a fim de preservar os coletores solares 
quanto a corrosão pela água de poço artesiano. Outro aspec-
to inovador é o monitoramento remoto de todo o sistema via 

web ou aplicativo, permitindo alteração de parâmetros e emis-
são de relatórios e gráficos com histórico de qualquer lugar 
do mundo. 

Destaca-se também que, no caso do sistema das piscinas, a 
água clorada não circula nos coletores solares instalados nos 
telhados metálicos das quadras de tênis. Assim, em caso de 
vazamento, a água não irá corroer o telhado metálico, o que 
aumenta a vida útil também da infraestrutura do Clube.

O Minas não investiu recursos financeiros no projeto, que se-
rão pagos com a economia, por meio de contrato de perfor-
mance. O projeto utiliza recursos do Programa de Eficiência 
Energética da Cemig, que é regulamentado pela Agência Na-
cional de Energia Elétrica (Aneel).
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Equipes de obras e manutenção garantem funcionamento pleno do Clube
Cuidados permanentes

SEU PATRIMÔNIO

Na Unidade campestre do Minas, mesmo durante as obras do 
Plano Diretor, no primeiro nível, os serviços na Sede Social e as 
áreas de lazer no setor superior terão funcionamento normal. 
Para conservar o Clube bonito e funcionando bem, em junho, 
foram executadas várias ações de manutenção: pinturas do 
guarda-corpo de acesso ao mirante e das instalações do mi-

rante; instalações de guarda-corpo na área da pista de skate 
e de rede de proteção contra morcegos no ginásio de peteca; 
limpeza dos campos gramados com corte, rastelação e pintu-
ra semanal; e revitalização da pintura do setor de quadras de 
areia. As mudas que estavam no primeiro nível atualmente em 
obras foram transplantadas para outras áreas do Clube. 

Minas Country

Associados podem contar com a infraestrutura do setor superior do Country, durante as obras no primeiro nível 

Nas três Unidades do Minas, as equipes da Gerência de Di-
visão de Engenharia e Manutenção atuam de forma coorde-
nada, ao longo do ano, a fim de garantir a preservação do 
patrimônio dos sócios e o pleno funcionamento dos equipa-
mentos e da infraestrutura dos clubes.

No Minas I, estão previstas para terminar, no final deste mês, 
as obras de revitalização da Arena do Centro de Treinamento 
JK, que inclui a troca da madeira do piso e dos refletores 
de LED. Foram instalados novos refletores, também de LED, 
mais modernos e econômicos. A iluminação, que antes era 
provida por 26 refletores, agora é feita por 72 refletores me-
nores, distribuindo melhor a iluminação e reduzindo som-
bras na quadra. O novo sistema de iluminação proporcionará 
40% de economia de energia, no modo carga total, podendo 
chegar a até 60% de economia quando os refletores estive-
rem regulados para uma potência menor, durante os treinos 

das equipes. Além disso, o ganho de luminância (lux) chega-
rá a 60% em alguns pontos da quadra. 

Minas II
No Minas II, a equipe de manutenção da Unidade executou, 
sem interromper o lazer dos associados, a reforma da es-
trutura da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Parque 
Aquático Infantil (piscinas infantil e de para bebês e parqui-
nho). Na ETA também foram instalados novos equipamentos  
(bombas, trocador de calor e reservatórios) do sistema de 
aquecimento solar do Vestiário Central (masculino e femini-
no). Foram realizadas, também na Unidade, as manutenções 
preventivas das subestações elétricas, dos jardins da Portaria 
Bandeirantes e do gramado da entrada da Sede Social, além 
da reforma dos quadros elétricos da Sede Social.
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As ações de implementação do Plano Diretor do Minas Tê-
nis Country Clube (PDMTCC) seguem conforme o crono-
grama proposto e aprovado pela Comissão de Obras. No 
último mês, foram concluídos o planejamento e os orça-
mentos da obra da piscina do primeiro nível, que tem previ-
são de conclusão no primeiro semestre de 2020, com base 
no planejamento inicial. 

No dia 27 de julho, a Diretoria fará o lançamento da pedra 
fundamental das obras do novo Minas Country. A cerimô-
nia será realizada no primeiro nível do clube, às 11 horas, 
e contará com a presença de diretores, conselheiros e 
associados. Na ocasião, os minastenistas conhecerão a 
maquete do novo Minas Country, que estará em exposi-
ção no Salão da Sede Social. Também será divulgado para 
os minastenistas o filme institucional sobre as etapas do 
PDMTCC. 

Com o início das obras no primeiro nível da Unidade cam-
pestre, as atividades dos associados ficarão concentradas 
no setor superior, que conta com piscinas aquecidas, es-
corregador de fibra, lanchonete, quiosque de suporte ao 
atendimento da lanchonete, deck de madeira com 330 m², 
duas churrasqueiras e vestiários masculino, feminino e 
para pessoas com deficiência. O restaurante e os demais 
serviços alocados na Sede Social, como sauna, sinuca, 
sala de TV e sala de jogos, terão funcionamento normal 
durante as obras. 

Acessibilidade universal 
Está em fase final a primeira ação no sentido de garantir 
comodidade e conforto a todos os associados, principal-
mente aqueles que têm deficiência ou mobilidade reduzi-
da. A instalação do elevador e das passarelas metálicas 
que farão a interligação entre Sede Social e o primeiro nível 
do Clube serão concluídas na primeira quinzena deste mês. 
No entanto, durante o período das obras na área da piscina 
inferior, as passarelas estarão interditadas. Será possível 
acessar os quatro pavimentos da Sede Social por elevador. 

Obra sustentável
Com a desocupação da área da piscina do primeiro nível, se-
rão iniciados, neste mês de julho, os serviços de demolição e 
terraplenagem, previstos para terminar em agosto próximo. 
Depois de preparado o terreno, começará a execução das 
obras das novas edificações da lanchonete, vestiários, Es-
paço da Criança Coleguium e novas piscinas. 

Evento no dia 27 marcará o início da construção do novo Minas Country 
Pedra fundamental 

Com foco na sustentabilidade, os materiais provenientes 
das demolições de piso e piscinas existentes e o volume 
de terra escavado no túnel que faz parte da reforma da ga-
leria de água pluvial serão utilizados na execução do ater-
ro necessário para o nivelamento do terreno. “Reciclando 
os resíduos, diminuímos o impacto no meio ambiente, 
além de gerarmos economia financeira na contratação de 
caminhões para fazer o bota-fora”, destaca o diretor José 
Cláudio Nogueira Vieira.

A instalação das passarelas e do elevador terminam 
este mês; equipamentos não serão utilizados durante as 
obras no primeiro nível do Clube
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Dando sequência à publicação das etapas do Plano Diretor do 
Minas Country na Revista do Minas, este mês apresentamos a 3ª 
etapa, que abrange substituição do ginásio coberto existente com 
a construção de outro mais moderno, a construção e a realocação 
de quadras esportivas e a ampliação da área de eventos. 

Ginásio coberto
A edificação com cerca de 1.300 m² terá, no primeiro andar, 
um ginásio coberto e dotado de quadras poliesportivas, arqui-
bancada, sanitários feminino, masculino e para pessoas com 
deficiência. Além de escadas de acesso ao andar superior, ha-
verá um elevador com capacidade para 12 pessoas.

Vista do ginásio coberto, das quadras esportivas e da área de eventos 

3ª Etapa do Plano Diretor

PDMTCC

Quadras Esportivas e Área de Eventos 
No andar superior, serão construídas quadra poliesportiva,02 
quadras de areia, quadras de vôlei e peteca, além de uma edi-
ficação com vestiários masculino e feminino e para pessoas 
com deficiência, depósito de material esportivo, lanchonete, 
cozinha, sanitário para colaboradores e despensa. Também 
haverá área de varanda para mesas e área de apoio coberta.

A cobertura da lanchonete e dos vestiários será dotada de in-
fraestrutura para montagem de palco para eventos, contando 
ainda com um camarim com sanitário exclusivo e depósito. 
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AGENDE SEU HORÁRIO PARA VACINAS 
E COLETA DE EXAMES NA SUA CASA:
31 2104-5700   •    99707-9945
www.humbertoabrao.com.br

Mais que atendimento domiciliar, levamos a excelência 
do Laboratório Humberto Abrão à sua casa ou ao seu 
trabalho. Assim, suas vacinas e exames fi carão sempre 
em dia sem que você precise ir ao laboratório.
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Festa Julina tem música boa e diversão para toda a família

O clima de “arraiá” tomará conta do Minas Náutico, este 
mês. Em sua décima edição, a tradicional Festa Julina 
será realizada no dia 6 deste mês, a partir das 14h, na 
Praça de Eventos do Clube da Lagoa dos Ingleses. A fes-
tança terá animação do Trio Lampião, de Bernardo Souza 
e da banda Zeeper, além de quadrilha com a participação 
de instrutores de dança e espetáculo pirotécnico. Não 
faltarão as brincadeiras para a criançada, como as tradi-
cionais de festas juninas e brinquedos infláveis. Haverá 
também a famosa fazendinha, com minipôneis e passeio 
de charrete.

O evento é gratuito para sócios do Minas Náutico e do 
Minas Tênis Clube com adesão, bastando apresentar a 
carteira social na portaria do Clube. Os ingressos para 
associados do MTC sem adesão e convidados de sócios 
já podem ser adquiridos nas Centrais de Atendimento das 

Festa Julina chega à sua décima edição com atrações para todas as idades

Conheça os vencedores do Torneio Interno de Tênis Adulto do Náutico

Arraiá do Náutico

Os melhores no saibro

MINAS NÁUTICO

O Torneio Interno de Tênis Adulto mo-
vimentou as Quadras de Tênis do Mi-
nas Náutico, no último mês. Os cerca 
de 20 associados participantes, todos 
da categoria Masculina, foram distribu-
ídos em três classes. Os campeões e 
vice-campeões da cada classe foram 
premiados com medalhas.

As fotos dos jogos finais e da pre-
miação estão disponíveis no site do 
Clube: minastenisclube.com.br.

Unidades I e II ou do Náutico, pelo valor de R$ 30 (crian-
ças de 3 a 9 anos) e R$ 80 (a partir de 10 anos). Os con-
vites são limitados. Mais informações: (31) 3517-3000.

3ª Classe
Campeão: Lucas Saraiva
Vice-campeão: Luiz Mascarenhas

4ª Classe
Campeão: Marcelo Winkesk
Vice-campeão: Guilherme Guimarães

5ª Classe
Campeão: Thiago Lott
Vice-campeão: Humberto Lima

Os participantes do Torneio Interno  de Tênis e o diretor Roger Rohlfs
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Marcelo Landi Matte, secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais 

Promover o Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC), a fim de 
atrair novos patrocinadores e novas parcerias; incluir ativos de qua-
lidade em um dos mais importantes circuitos culturais do Estado, 
ampliando as atrações culturais para o público em geral. Essas são 
as premissas da adesão do CCMTC ao Circuito Liberdade, que está 
sendo articulada pelo secretário de Cultura e Turismo do Estado de 
Minas, Marcelo Matte, que está há cinco meses no cargo. “O Centro 
Cultural do Minas é superimportante, com seu Teatro, a Galeria de 
Arte, o Café e o Centro de Memória com a história do Clube, que 
tem uma importância enorme para Minas Gerais”, afirma. 

Marcelo Landi Matte nasceu em Porto Alegre/RS e se formou em 
engenharia mecânica e jornalismo pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRS). Fez carreira no grupo Globo, onde tra-
balhou por mais de 35 anos, ocupando diversos cargos, inclusive o 
de diretor regional em Minas Gerais durante 20 anos. Na entrevista 
a seguir, o secretário fala de sua preocupação com a segurança do 
patrimônio histórico de Minas Gerais, da importância das leis de 
incentivo à cultura e das parcerias público-privadas para o desen-
volvimento da cultura no Estado e no País.

Como sua experiência no setor privado pode contribuir para o de-
senvolvimento de políticas públicas para a cultura mineira?

Por mais de 30 anos, fui executivo de uma empresa privada, sendo 
dois anos aqui, em Minas Gerais. Nesse período, nós firmamos uma 
série de parcerias culturais, institucionais, com vários setores do Es-
tado, de Belo Horizonte, e isso nos deu uma visão das necessidades 
e possibilidades do mercado e também do trade turístico e da cultura 
mineiros. Quando nós assumimos a Secretaria de Cultura e Turis-
mo, trouxemos alguma experiência das parcerias que firmamos com 
esses setores. Além do mais, a iniciativa privada tem uma cultura 
diferente do serviço público, de mais eficiência, definição de metas e 
planejamento estratégico mais apurado, digamos assim. Eu acredito 
que essa experiência seja interessante para quem assume a gestão 
pública, que tem, entre as suas características, mais órgãos de con-
trole e uma burocracia necessária, do ponto de vista legal, para evitar 
corrupção e desvios de dinheiro público. 

Diante da crise econômica que o governo mineiro enfrenta, como 
ser criativo com o orçamento limitado?

Na verdade, é um desastre orçamentário. Mas, uma instância de 
governo, especialmente de Cultura e Turismo, tem outras possibi-
lidades do que apenas recorrer ao caixa. Ela pode promover arti-
culações políticas, parcerias público-privadas e concessões. Tem 
uma série de iniciativas que ela pode e deve promover, buscando 
os aportes privados e articulando, politicamente, possibilidades.

Investimento em cultura tem retorno 
garantido para a sociedade

“Minas Gerais deveria ter, 
na economia criativa, no 

turismo e na cultura, a sua 
prioridade de retomada do 

crescimento econômico” 
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ENTREVISTA

O senhor poderia citar um exemplo de 
parceria?

Fizemos, recentemente, uma parceria 
com a Secretaria de Infraestrutura e de 
Meio Ambiente para conceder 20 parques 
estaduais mineiros, que estão semiaban-
donados para a iniciativa privada, para 
conservação, num modelo de vocação 
turística. Isso para que tenham banheiro, 
restaurante, uma série de serviços de boa 
qualidade e que possam fazer turismo de 
aventura e fomentar a economia. Geração 
de emprego, renda e oportunidades por 
meio de concessões, portanto. 

Qual é, em sua opinião, o retorno para o 
cidadão dos investimentos públicos feitos 
no setor cultural? 

Há um estudo no Ministério da Cultura da 
gestão passada baseado em pesquisas 
feitas pela Fundação Getúlio Vargas, que 
mostra, estatisticamente, que investimento 
em grandes projetos culturais, em eventos, 
tipo Carnaval, Rock in Rio, principalmente, 
de Rio de Janeiro e São Paulo, dão um re-
torno para economia de cinco reais a cada 
real investido. Isso só nos eventos cultu-
rais. Na economia criativa, pesquisas feitas 
em Minas Gerias – e economia criativa 
abrange não só eventos culturais, mas ou-
tras atividades, como gastronomia, música, 
hotelaria, mídia digital –, cada real investido 
dá retorno econômico de 1,6 real. Então, as-
sim, o retorno para a sociedade é enorme. 

Nós defendemos, junto ao governador, ao 
vice e aos outros secretários, e mesmo nas 
manifestações públicas que temos feito, que 
Minas Gerais deveria ter, na economia criati-
va, no turismo e na cultura, a sua prioridade 
de retomada do crescimento econômico. 

Qual é, na opinião do senhor, a impor-
tância das leis federal e estadual de in-
centivo à cultura?

Somos a favor das leis de incentivo como 
ferramentas de fomento da produção cul-
tural e das atividades de modo geral como 
ferramenta estratégica de promoção e in-
centivo. O orçamento da lei estadual está 
preservado. Temos orçamento de R$ 108 
milhões para este ano. O problema não 
é o orçamento. É a liberação financeira, 
que está sendo feita mês a mês, com 

contingenciamentos, porque depende do 
dinheiro que entra no caixa do tesouro, de 
ICMS aportado pelas empresas. Em âm-
bito federal, existem algumas discussões 
sobre volume que deve ser destinado para 
determinado evento, diminuir volume para 
aquele outro, enfim, eu prefiro não entrar 
nessa discussão. O importante é preser-
var as leis de incentivo. 

Não está prevista mudança na Lei Estadual 
de Incentivo à Cultura, correto? 

Nenhuma mudança. E o nosso desejo, a 
nossa insistência, no âmbito de governo, 
é a preservação de volume e modelo. Es-
tamos em fase de análise. Eu pedi para a 
nossa equipe técnica que avalie questões 
de contrapartida para as empresas, se 
elas desincentivam as empresas ou não. 
O que queremos é, eventualmente, fazer 
pequenas correções que incentivem o 
investidor privado a aportar um volume 
maior. Nossa legislação é boa. 

A falta de aportes via Lei Federal de Incen-
tivo afeta a Cultura em Minas Gerais?

Afeta, sim. No âmbito do Conselho Na-
cional de Política Fazendária (Confaz), 
temos uma discussão enorme sobre os 
acordos dos Conselhos estaduais, das 
Secretarias de Fazenda estaduais, para 
que retomem o modelo antigo, preser-
vando a possibilidade de empresas do 
setor Telecom aportarem, via leis esta-
duais, federal, enfim. Hoje, as empresas 
de Telecom têm insegurança jurídica 
para fazer o aporte de recursos. E isso 
está afetando aqui, em Minas Gerais, o 

Grupo Corpo, o Grupo Galpão, a Filarmô-
nica. A insegurança jurídica é em relação 
à legislação tanto estadual quanto federal. 
Estamos defendendo a preservação de 
um modelo anterior, que garante aportes 
relevantes.

Em maio, o senhor participou da Reu-
nião Ordinária do Fórum Nacional de 
Secretários e Dirigentes Estaduais de 
Cultura. O que Minas Gerais pode es-
perar do Governo Federal em relação a 
investimentos na Cultura do Estado? 

Eu pedi, pessoalmente, no Fórum, com a 
presença do Secretário Nacional de Cultura, 
que as empresas estatais federais dessem 
prioridade em seus investimentos de patro-
cínio, via lei federal, para projetos de prote-
ção contra incêndio em ativos tombados 
pelo Iphan [Instituto do Patrimônio Artístico 
Nacional], pelo Iepha [Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 
Gerais]. Nós temos 80 igrejas no interior 
e na capital tombadas pelo Iepha. Temos 
museus e igrejas tombadas pelo Iphan. Um 
conjunto enorme de ativos e uma situação 
precária, com riscos, de modo geral, como 
roubos de imagens sacras em igrejas, fal-
tam equipamentos de combate a incêndio 
em museus privados, estaduais e federais. 
É minha grande preocupação, hoje, depois 
do que aconteceu no Rio... [se referindo ao 
incêndio no Museu Nacional este ano].

O senhor está articulando a inclusão do 
Centro Cultural Minas Tênis Clube no Cir-
cuito Liberdade. Qual é a importância des-
sa adesão para o Clube e para o Estado? 

Nós recebemos, aqui, a Diretoria do Mi-
nas, solicitando um apoio institucional 
para o Clube receber patrocínios para o 
Centro Cultural. O Centro Cultural do Mi-
nas é superimportante, com seu teatro, 
com sua galeria de arte, com o seu café. 
Tem o Centro de Memória, com a história 
do Clube, que tem uma importância enor-
me para Minas Gerais. Tem mais de 80 
anos de história, mais de 80 mil sócios, e 
é um centro de formação de atletas muito 
vitorioso, importante para Minas Gerais e 
para o País. Então, eu sugeri para a Dire-
toria: vamos incluir o Centro Cultural no 
Circuito da Liberdade, porque, do ponto 
de vista do Estado, do município, serão in-
cluídos também ativos importantes num 
circuito cultural que já é importante, com 
seus ativos todos da Praça da Liberdade. 
Assim, poderemos, por exemplo, ajudar 
na promoção do Centro Cultural do Minas. 
Isso ajuda a atrair patrocínios também. 

“Cada real investido 
na economia criativa 
dá retorno econômico 

de R$ 1,6” 
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O Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC) será 
o palco, no dia 4 de julho, às 21h, do show da Banda de Pau 
e Corda, grupo criado em 1972, no Recife, com a proposta de 
divulgar e valorizar os ritmos nordestinos, misturando músi-
ca e poesia. A apresentação do primeiro disco da banda, “Vi-
vência”, lançado em 1973, é assinada pelo sociólogo Gilberto 
Freyre. O escritor e dramaturgo Ariano Suassuna também era 
um admirador do grupo.

A Banda de Pau e Corda já representou o Brasil em vários 
eventos internacionais, como o Congresso Mundial dos Povos 

O coletivo paulista 5 a Seco faz única apresentação no Teatro 
do Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC), dia 12, às 20h. 
A banda é composta por Leo Bianchini, Pedro Altério, Pedro 
Viáfora, Tó Brandileone e Vinicius Calderoni, que se revezam 
nas funções de compositor, vocalista, backing vocals e instru-
mentistas. No repertório do show estão hits dos três discos do 
grupo, “Ao Vivo no Auditório Ibirapuera”, de 2012, “Policromo”, 
de 2014, e “Síntese”, lançado em 2018, como “Coisas demais”, 
“Feliz pra cachorro”, “Em paz”, entre outras. A banda está em 
turnê nacional que celebra dez anos de estrada e, em seguida, 
fará uma pausa na carreira por tempo indeterminado.

Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia), na bilheteria do Teatro 
ou no site www.eventim.com.br. Classificação: 12 anos.

Bandas de Pernambuco e de São Paulo fazem shows no CCMTC

Grupo faz apresentação do show “Síntese”, no Teatro do CCMTC

Música boa

5 a Seco

Banda de Pau e Corda celebra 45 anos de estrada no Teatro do CCMTC

Coletivo faz único show na capital antes de pausa na carreira

D
A

N
I G

U
R

G
EL

ES
TÚ

D
IO

 O
R

R
A

e Culturas dos Desertos, em 2006, em Argel, e o Festival da 
Lusofonia, em Macau, em 2008. Ao longo de 45 anos de traje-
tória, a formação da banda mudou várias vezes. Atualmente, 
conta com Sérgio Andrade, Sérgio Eduardo, Julio Rangel, Zé 
Freire, Yko Brasil e Alexandre Barros. A ligação do grupo com 
Minas Gerais surgiu com a gravação da canção “O trem tá 
feio”, de Tavinho Moura e Murilo Antunes, no disco “Arruar”, 
de 1978.

Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). Vendas na bilheteria 
do Teatro ou no site www.eventim.com.br. Classificação: livre.
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Segundo show do Programa recebe João Donato e Donatinho 
Uma voz, um instrumento

Letra em Cena

Donato e Donatinho fazem público dançar no 
Teatro do CCMTC 

Carolina de Jesus foi uma das primeiras escritoras negras 
do Brasil

O CCMTC faz parte do circuito “Noturno nos Museus” e fica 
aberto até as 23h, no dia 5/7 

No dia 13 de julho, às 21h, o Teatro do CCMTC recebe o segun-
do show da temporada 2019 do programa “Uma voz, um ins-
trumento”. Pai e filho, João Donato e Donatinho apresentarão 
“Sintetizamor”, show baseado em disco autoral e homônimo, 
lançado no segundo semestre de 2017, com todas as faixas 
compostas pela dupla, e produção musical e arranjos assina-
dos por Donatinho. Além do repertório do disco, eles cantarão 
clássicos da carreira de João Donato e músicas do premiado 
trabalho autoral de estreia de Donatinho, o disco “Zambê”. 

Realizado pelo Minas Tênis Clube e idealizado pelo gestor e 
produtor Pedrinho Alves Madeira, desde 2016, o programa 
“Uma voz, um instrumento” já levou ao palco do Teatro do 
CCMTC nomes consagrados da música brasileira, como An-
gela Maria, Zélia Duncan, Ed Motta, Edson Cordeiro, Teresa 
Cristina, Angela Ro Ro e Ana Cañas.

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), na bilheteria do Teatro 
ou no site www.eventim.com.br. Classificação: livre.

No dia 2 de julho, às 19h, no Café do Centro Cultural Minas 
Tênis Clube, a sessão do “Letra em Cena. Como ler...”, programa 
literário do Minas Tênis Clube, apresenta a obra da mineira 
Carolina de Jesus (1914-1977), uma das primeiras escritoras 
negras do Brasil. Seus escritos serão analisados por Elzira 
Divina Perpétua, professora da UFOP e autora do livro “A vida 
escrita de Carolina Maria de Jesus”. A leitura dos textos será 
feita pela atriz mineira Eda Costa. A obra de Carolina de Jesus, 
que, além de escritora, foi compositora e poeta, é objeto de 
estudo dentro e fora do Brasil. 

Inscrições gratuitas no site www.sympla.com.br. 

CULTURA

Noturno nos Museus
No dia 5 de julho, dois espaços do Centro Cultural Minas Tênis 
Clube (CCMTC) estarão abertos para visitação até 23h. A ex-
posição permanente “Minas Tênis Clube: várias histórias”, no 
Centro de Memória, e a mostra “CRIA_experiências de inven-
ção”, na Galeria de Arte, terão visitas mediadas, a partir das 
18h, a cada 30 minutos. O CCMTC faz parte do circuito “No-
turno nos Museus”, programação da Secretaria Municipal de 
Cultura que visa aproximar a população dos espaços culturais 
da cidade, em horários mais acessíveis aos trabalhadores. A 
iniciativa é inspirada no Lange Nacht Der Museen, de Berlim. 
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Minas + Verde
Na segunda aquarela da série “Minas + Verde”, a associada Belkiss Radicchi 
Alméri retrata a flor de uma das 13 quaresmeiras (Tibouchina granulosa) do 
Minas I. Aquarelista botânica, Belkiss pretende ilustrar as 38 espécies arbó-
reas existentes na Unidade. Abrindo a série, na edição de junho da Revista 
do Minas foi publicada a ilustração do fícus (Ficus benjamina L.) que está no 
jardim da Sede Social, antes mesmo da fundação do Clube.

Galeria do CCMTC recebe exposição de fotografias de José Luiz Pederneiras 
Olhar além

José Luiz Pederneiras fotografa as mudanças nos cenários de Minas Gerais
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CULTURA

paisagem, uma nova imagem do quadrilátero ferrífero que 
está surgindo de forma rápida e silenciosa. Tenho grande 
admiração por Carlos Drummond de Andrade, e o poema ‘A 
montanha pulverizada’, que fala sobre a extração de minério 
de ferro, é uma referência para o trabalho”, disse Pederneiras.

“Em seis anos de atuação, é a primeira vez que a Galeria do 
Centro Cultural Minas Tênis Clube recebe uma exposição de 
fotografias. É uma honra poder mostrar o trabalho de José 
Luiz, premiado artista mineiro e mais um grande representan-
te do DNA cultural da família Pederneiras”, afirmou o diretor 
minastenista de Cultura, André Rubião. 

“O outro lado da montanha” é o título da exposição do pre-
miado fotógrafo mineiro José Luiz Pederneiras, que ficará na 
Galeria de Arte do Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC)
no período de 20 de julho a 20 de outubro. A mostra reúne 25 
imagens, que começaram a ser produzidas em 2014, em for-
matos variados, com expografia criada pelo arquiteto Fernan-
do Maculan. A Galeria do CCMTC funciona de terça a sábado, 
das 10h às 20h, e aos domingos e feriados, das 11h às 19h. 
A entrada é franca. 

Segundo José Luiz Pederneiras, as imagens mostram as 
mudanças nos cenários de Minas Gerais, em função da mi-
neração. “As fotos são um estudo sobre a transformação da 
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EDUCAÇÃO

Pais de alunos dos cursos do Minas estão convidados para a 
palestra “Esporte como ferramenta para o desenvolvimento 
de habilidades para a vida”, que será ministrada por Michel 
Milistetd, professor doutor da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), no dia 5 de agosto, às 19h30, no Salão de 
Festas do Minas I (CF6). 

O especialista abordará atitudes, competências e valores 
que contribuem para o desenvolvimento de crianças e jo-
vens no contexto do esporte e na vida, com o objetivo de 
apresentar aos responsáveis o conteúdo que será trabalha-
do junto aos alunos dos cursos de formação esportiva do 
Minas, no segundo semestre. Comunicação, liderança, to-
mada de decisão, honestidade, respeito, cooperação, perse-
verança e metas entrarão no programa das aulas. Inscrições 
e informações: 35162042.

Valores do esporte farão parte do conteúdo 
dos cursos de formação do Minas

Campeões da vida

Até o dia 10 de julho, pais e responsáveis pelos alunos do cur-
so NBA Basketball School devem regularizar a situação dos 
mesmos, com a entrega dos formulários de Coletas de Dados 
e Isenção de Responsabilidade da NBA aos instrutores. Os 
documentos assinados foram solicitados em reunião, reali-
zada em maio, no Minas I. Desde o dia 15 de junho também 
é obrigatório o uso do uniforme da NBA Basketball School, 
disponível, em condições especiais, na Minas Store. 

Regularize a situação do seu filho
NBA Basketball School
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Garantir transparência, benefícios para toda a família e menor 
impacto financeiro. Com esses objetivos, o Minas implemen-
tou, em maio de 2018, uma nova política de descontos, que 
proporcionou redução ou não gerou aumento nas mensalida-
des de 61% das cotas com alunos matriculados nos 22 cursos 
oferecidos pelo clube, incluindo Academia e Cursos de Forma-
ção Esportiva e Cultural.

A necessidade de uma nova política de descontos foi iden-
tificada a partir de uma auditoria interna, realizada em 8 de 
agosto de 2017, que detectou a alta complexidade na aplica-
ção dos descontos praticados até então, o que comprometia 
a transparência em relação aos valores cobrados dos sócios. 

A nova política de descontos entrou em vigor, tendo como 
base duas premissas: ser simples – sem mais descontos 
incidindo sobre outros descontos – e única – o desconto é 
definido pela quantidade de matrículas ativas em uma cota. 

Medida garante mais transparência em relação aos valores das mensalidades

Política de descontos

Número de cursos
ativos por cota Desconto concedido

3 5%

4 10%

5 20%

6 ou mais 30%

Maioria sem ajuste 

Estudo feito em abril de 2018 pela Gerência de 
Educação (ver gráfico ao lado) constatou que, 
para 5.134 cotas (61%) com matrículas ativas 
em cursos, o valor da mensalidade diminuiu ou 
não foi alterado. Para 2.142 cotas (25%), houve 
ajuste entre R$ 10 e R$ 30 na mensalidade. Em 
8% das cotas (664) o acréscimo foi de até R$ 
10. Apenas para 1% das cotas (84), a variação 
na mensalidade foi de R$ 100 ou mais. 



Os novos aparelhos ergométricos da Academia do Minas I tiveram ótima recepção entre os alunos. Há três meses foram instala-
das 33 novas esteiras, nove cross trainers, nove bikes verticais, nove horizontais, quatro remos, nove elípticos e três SCI FIT, da Life 
Fitness. Os aparelhos garantem mais qualidade e tecnologia nos treinos dos associados e foram escolhidos conforme a demanda 
da Academia.

“Adorei a mudança e gostei muito do remo. O elíptico e a 
bicicleta eu já usava; os outros, estou experimentando. 
E são todos interessantes. E uma academia, desse por-
te ter tanta variedade, é excelente!”

Achei legal. Já passei por duas renovações de apare-
lho na Academia, e a mudança também afasta a mo-
notonia. Vou mudar de ficha e pretendo fazer novos 
exercícios, como remo e escada.

ANA LUIZA SIQUEIRA CABRAL VASCONCELOS, 48 
ANOS, PRATICA MUSCULAÇÃO SEIS VEZES POR 
SEMANA.

JOSÉ CELSO LANA, 56 ANOS, HÁ 15 ANOS 
ALUNO DA ACADEMIA DO MINAS.

Sócios aprovam as recentes aquisições da Academia do Minas
Novos equipamentos

Leve sua garrafinha para os treinos. Assim, 
você não precisará usar copos plásticos e 
dará importante contribuição para a pre-
servação do meio ambiente. 

A Academia que queremos
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À direita, Graça Tolentino, Denise Lobão e o presidente Ricardo Santiago com os jovens e solidários atletas minastenistas 

Foram instalados, nas três Unidades e no Minas Náutico, os 
novos cofres de arrecadação de doações em dinheiro para o 
Programa Minas Tênis Solidário, com foco no projeto Tricô do 
Amor, que oferece aulas de tricô para 30 mães de pacientes dos 
setores de oncopediatria e pediatria do Hospital das Clínicas/
UFMG. Doando qualquer quantia, o associado ajudará o Minas 
Solidário a adquirir linhas, malhas e agulhas para as participantes 
do projeto. Os sócios e sócias que souberem fazer tricô também 
podem atuar como voluntários do Tricô do Amor. Participe! Mais 
informações: (31) 3516-2091.

O presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, e as gestoras do 
Programa Minas Tênis Solidário Denise Lobão e Graça Tolenti-
no entregaram a 79 atletas das equipes minastenistas de base 
de vôlei, tênis, natação e futsal o certificado de participação nas 
ações do Minas Tênis Solidário, no primeiro semestre de 2019. 
Os jovens atuaram ativamente em ações do Programa, incluindo 
campanhas de doações de alimentos e fraldas descartáveis e vi-

sitas a instituições beneficentes cadastradas no Minas. 

A cerimônia foi realizada na Sala Multimeios do Centro Cultu-
ral MTC e contou com a presença de familiares da garotada.  
“Tenho muito a agradecer a todos vocês, jovens atletas mi-
natenistas, e também aos familiares e técnicos, que formam 
atletas e cidadãos. É com muito orgulho que vejo o Minas 
trilhando o caminho da solidariedade”, afirmou Denise Lobão.  

Doações serão destinadas à compra de mate-
riais para projeto Tricô do Amor 

Atletas recebem certificados de participação em campanhas solidárias

Troco Solidário

Reconhecimento

Urnas disponíveis nas três Unidades do Minas e no Náutico
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A outra ação em prol do meio ambiente foi realizada no dia 8 
de junho, com a abertura da Campanha Lacre Solidário 2019, 
com a instalação dos coletores das peças de alumínio nas 
mesas da Praça de Esportes do Minas II. Agora, o Programa 
conta com o apoio de todos os associados, que devem depo-
sitar os lacres de latas de refrigerante e cerveja nos coletores. 
No final da campanha, os lacres serão vendidos a uma em-
presa de recicláveis, e o dinheiro arrecado será usado para 
comprar cadeiras de rodas para serem doadas a entidades 
assistenciais cadastradas no Minas Tênis Solidário. 

Evento reuniu 60 participantes, que percorreram 6km da Praça do Papa ao Minas II, passando por trilhas no Parque das Mangabeiras 

Voluntárias instalaram os coletores de lacre nas mesas da 
Praça de Esportes do Minas II
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Em sintonia com o Dia Internacional do Meio Ambiente, cele-
brado em 5 de junho, o Programa Minas Tênis Solidário pro-
moveu duas ações para associados e não sócios, nas proxi-
midades do Minas II. No dia 15 de junho último, foi realizado 
o primeiro Trekking Solidário, que contou com 60 sócios e não 
sócios. O percurso foi de 6km e 2h40 de trilha, partindo da 
Praça do Papa, passando pelo Parque das Mangabeiras, com 

destino final na Sede Social do Minas II, onde foi oferecido 
um café da manhã para os participantes. Os ingressos para o 
Trekking tiveram valor de R$ 70, com direito a camisa do even-
to. No ato da inscrição, os participantes foram convidados a 
se engajar na Campanha do Agasalho do Minas, que recebe 
doações até o final de julho.

Atletas, pais e técnicos das equipes minastenistas de várias 
modalidades foram ao Hospital Sofia Feldman, em 14 de junho 
último, para fazer a entrega de 40 mil fraldas arrecadadas na 
campanha #juntospeloSofia, promovida pela Faculdade New-
ton Paiva, que contou com a adesão do Programa Minas Tênis 
Solidário. Alessandra Campos, relações públicas e responsável 
pela captação de recursos do Hospital Sofia Feldman (na foto, 
com o cartaz da campanha), recebeu as doações.  

Trekking Solidário e Campanha do Lacre estimulam o cuidado com o meio ambiente
Na trilha certa

#juntospeloSofia

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Lacre Solidário

Informações: (31) 3516-2091
ana.sales@minastc.com.br

SEJA VOLUNTÁRIO



bre cuidados veterinários. Haverá distribuição de amostras grátis 
de rações de cães e gatos, pela Quatree. Os sócios que não têm 
pets poderão adotar um bichinho no espaço de adoção do Minas 
Tênis Solidário. Enquanto isso, as crianças poderão aprender a 
confeccionar brinquedos recicláveis para seus pets.

Oficina de percussão com o Monobloco, das 12h às 13h: aula 
gratuita com o grupo de samba. Os instrumentos trabalhados se-
rão agogô, chocalho, tamborim, caixa, repique e surdo. Quem ti-
ver esses instrumentos em casa poderá levá-los ao Minas II, mas 
a banda disponibilizará instrumentos para quem não os tiver.

Dia 21/7
Active Day, das 10h às 11h30: aulas de 30 minutos de Lian Gong, 
Mat Pilates e Ioga para os sócios exercitarem o corpo e a mente, 
sob a orientação de instrutores da Academia do Minas. 
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Não perca a oficina de percussão com o Monobloco, dia 14/7

Em julho, sócios de todas as idades têm lazer e diversão no Clube
Férias no Minas
As férias do meio do ano chegaram, é tempo de relaxar e recarre-
gar as energias para entrar no segundo semestre com gás total. E 
o Minas está preparado para receber os associados que estarão 
de recesso. Por isso, preparou uma programação extensa de ativi-
dades para agradar a todas as faixas etárias, com eventos já bem 
conhecidos dos sócios, como a tradicional Colônia de Férias, o 2º 
Festival de Inverno e o inédito Rock in Minas, em comemoração ao 

Dia do Rock. Além disso, de segunda a sexta-feira, até o dia 15, às 
7h30, às 8h30 e às 9h, no Minas I (CF3), e às 8h e às 9h, no Minas II 
(Gramado), há a Integração Psicomotora Monitorada, com ativida-
des focadas em equilíbrio, orientação espaço-temporal, memória, 
ritmo, coordenação motora, esquema corporal, lateralidade, alon-
gamento e treinamento funcional. Veja, a seguir, todos os eventos 
deste inverno no Clube e anote na agenda!

Rock in Minas 
A primeira edição da festa em comemoração ao Dia Mundial do Rock será realizada no dia 
13 de julho, das 15h às 22h, no Gramado do Minas II, com shows das bandas Poison Gas 
(clássicos do rock), It’s Only Rolling Stones e Lurex, cover de Queen. Haverá barracas e food 
trucks de alimentos e bebidas. A entrada é gratuita para sócios do Minas Tênis Clube, com 
apresentação da carteira social. E estão à venda, nas Centrais de Atendimento das Unidades 
I e II, ingressos para convidados de sócios, a R$ 100. O acesso dos convidados à festa será 
liberado a partir das 15h. Não perca! Mais informações: (31) 3516-1000 / 2000.

 
Nos três primeiros domingos de julho, dias 7, 14 e 21, das 10h às 
13h, a Unidade II receberá a segunda edição do Festival de Inver-
no, com atividades diferenciadas para toda a família minastenis-
ta, fora das piscinas, em parceria com a Faculdade Newton Paiva 
e com a nova marca de isotônicos da Ambev,  G-Active. Nos três 
dias, haverá brinquedos infláveis para as crianças. 
Dia 7/7
Óculos 3D, às 10h: oficina em que os sócios conhecerão os ócu-
los de realidade virtual.

Oficina de Máscara, às 10h: os associados produzirão másca-
ras de formas e cores diferentes, por meio da termoformagem, 
processo de aquecimento de uma placa termoplástica plana, an-
teriormente extrudada, com o objetivo de que ela amoleça sobre 
o molde.

Oficina “Crianças e Pais Salvando Vidas”, das 10h às 13h: os 
minastenistas aprenderão a executar os primeiros socorros em 
quatro situações de emergência – Parada Cardiorrespiratória, En-
gasgo, Epistaxe (sangramento no nariz) e Traumatismo Dentário. 
Cada rodada levará em torno de 50 minutos. A oficina será minis-
trada pelos coordenadores da área da saúde da Newton Paiva, 
que também farão um bate-papo sobre educação e escolha pro-
fissional e passarão informações sobre os cursos de Farmácia, 
Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Estética e Cosmética, Medici-
na Veterinária, Psicologia e Enfermagem da Faculdade.

Dia 14/7
Pet Friendly, das 10h às 13h: os minastenistas poderão levar 
seus pets ao Clube, para eles brincarem em área exclusiva. Os 
profissionais da Newton Paiva darão orientações aos donos so-

Festival de Inverno
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Palavra dos sócios 
A eclética programação de eventos sociais e atividades de lazer e entretenimento propor-
ciona bem-estar e a satisfação de todos os segmentos de associados. E eles aprovam!

“Minha família inteira é sócia do Minas e 
gostamos muito vir aos domingos passar 
o dia. E quando eu tenho a oportunidade, 
participo dos eventos, que sempre são 
de muita qualidade. Eu gosto muito que 
o Clube invista em atividades para os só-
cios, e nas férias de inverno é interessan-
te, pois são eventos diferentes do usual.”  
Jorge Felipe Assad Bensoussan, 14 anos

CAPA

“Eu acho que, em primeiro lugar, os 
eventos de lazer me dão muito bem-es-
tar e saúde. E segurança, que é muito 
importante. Além disso, há as amizades 
que a gente faz frequentando o Clube e 
as atividades oferecidas. Adoro passar 
o dia inteiro aqui e faço questão de com-
parecer a todos os eventos, tanto no 
verão quanto no inverno. Tudo é muito 
bom!” - Kaoutar Gholmie, 73 anos

“Essa gama de eventos do Minas, com 
atividades não só nas piscinas, é muito 
boa. Meus filhos adoram vir ao Clube, e 
eu acabo ficando muito dependente da-
qui. Então, a programação me ajuda mui-
to a diversificar as atividades, e o melhor, 
em um só lugar. No inverno, com certeza, 
eu viria menos, mas, com uma progra-
mação aos domingos, continuarei vindo 
com a família toda.” - Eric Mafra, 36 anos

“Eu, como frequentadora diária do Clu-
be, venho de segunda a sábado, acho 
muito importante o Minas investir em 
eventos de lazer para os sócios. No 
inverno, o público diminui. Então, acho 
essencial ter eventos que movimen-
tem, que façam as pessoas virem ao 
Clube usufruir de tudo o que temos à 
nossa disposição aqui.” - Ana Christina 
Carvalhaes, 44 anos

Colônia de Férias
Para a garotada de 4 a 13 anos, a diversão do recesso ficará por conta da Colônia de Férias, que 
será realizada de 15 a 26 de julho, das 9h às 17h30, nos Minas I, Country e Náutico. Com o tema 
“Missão Espacial”, haverá oficina de foguete e muitas brincadeiras, como water ball, tirolesa, pe-
dalinho, atividades recreativas e esportivas e passeio especial ao Cinema e uma tarde inteira no 
Parque Guanabara. As inscrições estão abertas nas Centrais de Atendimento dos Minas I, II e Náu-
tico, pelos valores de: R$ 625 por semana (sócios do MTC e do MTNC) e R$ 812,50 por semana 
(convidados de sócios). Chame a criançada!
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Banda Blitz é a atração da Festa dos Pais, dia 10 de agosto, no Minas II
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Em agosto, o Clube promoverá três eventos especiais em 
comemoração ao Dia dos Pais. Para começar, no dia 4, das 
10h às 17h, será realizada a 1ª Aula BBQ Minas Country, 
um curso prático e intensivo de como preparar um churras-
co de alto nível, ministrado pelo chef Sandro Massa, que 
contará com o auxílio de dois mestres churrasqueiros. Os 
minastenistas aprenderão o passo a passo da preparação 
do churrasco, desde cuidados com a higiene e segurança 
alimentar e utensílios essenciais, até a lidar com fogo de 
chão, parrilla argentina, grelhas, varal, churrasqueira, defu-
mação, hambúrguer e muito mais. As inscrições para o cur-
so estarão abertas a partir do dia 2 de julho, nas Centrais 
de Atendimento dos Minas I e II, pelo valor de R$ 190, que 
inclui, além da participação no curso, traslado do Minas I 
ao Country, com saída do Minas I às 10h e retorno às 17h, 
degustação de churrasco de carnes nobres, open bar de 
chope Wäls, refrigerante e água, certificado personalizado 
e sorteio de brindes. O curso é exclusivo para associados 
do Minas Tênis Clube. Aproveite!

Já nos dias 9 e 10 de agosto, na Unidade I, será a vez da 
Manhã Especial para os Pais, com jogos de mesa e de ta-
buleiro, atividades recreativas, sorteios de brindes e muita 

diversão para os associados e seus filhos. O evento é gra-
tuito e exclusivo para sócios do Minas Tênis Clube.

Para fechar a programação, no dia 10 de agosto, das 17h 
às 22h, no Minas II, a grande Festa dos Pais movimenta-
rá os associados. A atração principal será a banda Blitz, 
com show previsto para 20h. O grupo estourou na década 
de 1980 e, há sete anos, tem nova formação, ainda lide-
rada por Evandro Mesquita (vocal, guitarra e violão), com 
são Billy (teclados), Juba (bateria), Rogério Meanda (gui-
tarra), Cláudia Niemeyer (baixo), Andréa Coutinho e Nico-
le Cyrne (backing vocals). Com a tour “Enquanto houver 
bambu tem flecha”, a Blitz promete show original e cheio 
de suingue, com mistura de rock, pop, reggae, blues, ele-
trônico e baladas de gaita e violão. Não faltarão as tra-
dicionais barracas e food trucks de alimentos e bebidas.

A festa é gratuita para sócios do Minas Tênis Clube, com 
apresentação da carteira social na entrada. E a partir do 
dia 22 de julho, estarão à venda, nas Centrais de Aten-
dimento dos Minas I e II, ingressos para convidados de 
sócios, a R$ 160 por pessoa. Comemore o Dia dos Pais 
no Minas!

Mais informações: (31) 3516-1000 / 2000.

Não perca os eventos em comemoração ao Dia dos Pais, em agosto
Para eles

LAZER
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Os três vencedores do torneio: João Paulo de Araújo  
(2º lugar), Rodrigo Cunha Antonini (1º lugar)  
e Klaus Nogueira (3º lugar)

O vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira e o diretor Ouvidor Fernando Zefferino posam com os sinuqueiros 
no Torneio Estadual Six Reds

Torneio Interno de Poker premia ganhadores com viagens e troféus

Salão de Sinuca do Minas II é sede do Torneio Estadual Six Reds

O Salão de Sinuca do Minas II foi palco do Torneio Estadual 
Six Reds, em maio. O Clube recebeu 64 atletas de 13 cida-
des mineiras, filiados à Federação Mineira de Sinuca e Bilhar 
(FMSB). O Minas foi representado por 11 associados: Antônio 
José dos Santos, Antônio Edgar C. de Azevedo, Paulo César 
Hosken Vieira, Dirceu Moura, Geraldo Rabelo, Pedro da Mata 
Machado, Laura Netto Magalhães Alves, Roberto Antônio Pi-
menta, Carlos Henrique Bastos, Arthur Carabetti e Ronaldo 
Moreira Seixas.

A competição teve categoria única, e os jogadores foram distri-
buídos em 16 grupos. Wellington Faria, do clube Asbemge, foi 

Façam suas apostas

Na caçapa

LAZER

o campeão do torneio, após derrotar Arthur Matos da Cunha, 
do Praia Clube, de Uberlândia (MG), na final. Com isso, Wellin-
gton conquistou o troféu de campeão e faturou o prêmio de 
R$ 1.000. Além do troféu, o vice-campeão levou R$ 600. Os 
semifinalistas foram premiados com R$ 300, cada. Paulo Cé-
sar Hosken foi o jogador mais bem classificado do Minas Tênis 
Clube, chegando às quartas de final.

O vice-presidente do Minas, Carlos Henrique Martins Teixeira, 
o diretor Ouvidor Fernando Zefferino e o diretor de Lazer Gus-
tavo Zech Coelho prestigiaram o torneio. Foi demais!

Cerca de 40 associados participaram da segunda edição do 
Torneio Interno de Poker, promovido pela Diretoria de Lazes, 
no Salão de Festas da Sede Social do Minas I, em maio. A 
competição, que durou dez horas, contou com o serviço de ali-
mentos e bebidas do Restaurante Pomar, cobrado à parte. No 
fim, os cinco primeiros lugares da classificação geral foram 
premiados com troféus e vouchers de viagens, nos valores de 
R$ 5.400, para o primeiro colocado, R$ 3.900, para o segundo, 
R$ 2.850, para o terceiro, R$ 1.800, para o quarto, e R$ 1.050, 
para o quinto lugar. 

Os ganhadores

1º lugar: Rodrigo Cunha Antonini

2º lugar: João Paulo de Araújo

3º lugar: Klaus Nogueira

4º lugar: Ricardo Sisolo

5º lugar: Gustavo Castor
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Torneio Interno de Xadrez tem recorde de participantes e maratona de jogos
Xeque-mate

O tradicional Torneio Interno de Xadrez do Minas, também 
realizado pela Diretoria de Lazer, reuniu 31 associados, dis-
tribuídos nas categorias Sub-10, Sub-13 e Adulto. As partidas 
foram disputadas no lounge do CF3, na Unidade I. Esse foi 
o número recorde de participantes dos últimos cinco anos, 
mostrando o crescente interesse dos minastenistas pela 
modalidade, incluindo as crianças. Considerado um jogo de 
estratégia e raciocínio, a prática do xadrez proporciona vários 
benefícios para a saúde mental: ajuda a prevenir Alzheimer 
e demência, desenvolve a criatividade, melhora a memória e 
a aprendizagem e aumenta a capacidade de concentração. 
Veja, abaixo, a lista dos vencedores de cada categoria.

Categoria Sub-10

1º lugar: Henrique Ferreira dos Santos

2º lugar: Eduardo Sterzik Castro

3º lugar: Sofia Daldegan Coutinho

Categoria Sub-13

1º lugar: Marcelo Orzil

2º lugar: André Batitucci

3º lugar: Gabriel Romano Berindoague

Categoria Adulto

1º lugar: Ivan Martins Miranda

2º lugar: Dênio Carvalho Machado

3º lugar: Alberto Henrique Coutinho

Os vencedores da categoria Sub-10

Os ganhadores da categoria Sub-13

Os campeões da categoria Adulto

Crianças minastenistas concentradas na competição de xadrez
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CONFIRA, ABAIXO, A AGENDA DE JULHO:

FESTA JULINA
Minas II – Salão de Festas – 17h. Leia mais no texto acima.

CURSO DE INDEPENDÊNCIA DIGITAL – MODERNIZE-SE 
Minas I – Salão de Festas da Sede Social – 10h às 12h – Inscrições, limitadas, nas Centrais de Atendimento dos Minas 
I e II. Valor por pessoa: R$ 30 – Turmas com, no máximo, cinco alunos, cada – Vagas limitadas! Conteúdo: uso das 
funções dos smartphones, criação de perfis e utilização das redes sociais e compra de produtos e passagens on-line. 
Módulo 1 (dias 16 e 23/7): aplicativo WhatsApp, Uber, 99 Taxi e Cabify
Módulo 2 (dias 17 e 24/7): Instagram, Rotativo Digital e Uber Eats
Mais informações: (31) 3516-2084.

VESPERATA EM DIAMANTINA (MG)
O pacote inclui: transporte em ônibus de luxo, hospedagem, pensão completa, city tour, guia local, seguro viagem e muito 
mais! Inscrições e mais informações: Travel4 Turismo – (31) 3309-9092.

TARDE DANÇANTE E COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS DE JULHO
Minas I – Salão de Festas da Sede Social – 16h às 18h30 – Música ao vivo com Dingo Trio, bolo, sorteio de brinde entre 
os aniversariantes e participação de instrutores de dança.

PROJEÇÃO DE FILME
Minas I – Anexo do Salão de Festas da Sede Social – 15h – Comentários de Olímpia Helena Costa Couto
Mais informações: (31) 3516-2084.

QUARTA

QUARTA

QUARTA

AGOSTO

3

31

7

os minastenistas terão à disposição bufê completo de co-
midas típicas, com caldos, feijão tropeiro, cachorro-quente, 
pipoca, canjica, pé de moleque, além de salgados para todos 
os paladares. Para acompanhar, haverá open bar de cerveja, 
refrigerante e água.

A animação da festa ficará por conta da banda Brasil 70, 
que apresentará os sucessos da música popular, incluindo 
músicas consagradas de Luiz Gonzaga, Alceu Valença e ou-
tros grandes nomes da cultura nordestina e do forró. Após o 
show, os sócios participarão da tradicional quadrilha, com a 
presença de instrutores de dança. As inscrições para a qua-
drilha podem ser feitas na Coordenação do Programa, pelo 
telefone (31) 3516-2084.

Os ingressos para a festa, que é exclusiva para os “cabeças de 
prata” do Minas Tênis Clube, custam R$ 60 por pessoa e estão 
à venda nas Centrais de Atendimento das Unidades I e II. Antes 
de comprar, confira disponibilidade. Esperamos você. Anarriê!

Os associados maiores de 60 anos têm encontro marcado, 
este mês, no arraial do Programa Cabeça de Prata, que será 
no dia 3, a partir das 17h, no Espaço Pacífico Mascarenhas 
(Salão de Festas da Unidade II). Como acontece todo ano, 

Arraial do Cabeça de Prata será realizada no dia 3, na Unidade II
Caminho da roça

A quadrilha é um dos pontos altos da Festa Julina do Pro-
grama Cabeça de Prata

Vamos para a África?
Anote na agenda! O Programa Cabeça de Prata viajará para a África, em outubro, em um tour de dez dias. 
Interessados devem entrar em contato com a Coordenação do Programa, pelo telefone (31) 3516-2084. 
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SEXTA

SÁBADO

5

6

• “PERFUME DE MULHER”, COM NATALIA LAGE, SILVIO GUINDANE,  
EDUARDO MELO E SAULO RODRIGUES (ESPETÁCULO ADULTO)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia) Classificação: 14 anos.

• EXPOSIÇÃO DE ARTE RUPESTRE E MUSICALIZAÇÃO COM A FAMÍLIA 
Minas I – CF3 – 8h às 12h – Evento para alunos dos Cursos de Artes e Horta de Musicalização 
Classificação: 6 meses a 7 anos – Mais informações: (31) 3516-2044/2046.

• PROMOÇÃO DE FAIXAS E FESTIVAL DE JUDÔ DA ESCOLA DE ESPORTES 
Minas I – Arena MTC – 8h às 13h – Evento para alunos da Escola de Esportes Minas Tênis Clube 
Classificação: 6 a 18 anos – Mais informações: (31) 3516-1335/1094.

• INÍCIO DAS INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO DE DESENHO DO ESPAÇO DA 
CRIANÇA COLEGUIUM: CRIE SUA CAMISA 
Objetivo: desenvolver um desenho que estampará uma camisa. Inscrições: até 31/7, nos 
Espaços da Criança Coleguium dos Minas I e II (o desenho deve ser feito no local, em folha 
específica, que será entregue pelos instrutores). Categorias: 4 a 6 anos, 7 a 9 anos e 10 a 
12 anos. Premiação: dia 31/8, às 10h30, no Espaço da Criança Coleguium do Minas I. Serão 
premiados dos 3 primeiros lugares de cada categoria. Mais informações: (31) 3516-1303.

SEGUNDA

1

• INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O TORNEIO INTERNO DE FUTEBOL DE CAMPO
Torneio: a partir de 10/8, com jogos aos sábados e domingos, a partir das 8h30, no Minas Country. Categorias: 
Livre – 15 a 39 anos / Máster – Acima de 40 anos. Inscrições individuais ou por equipes: no Departamento de 
Entretenimento (P2 do CT, no Minas I), no Campo do Minas Country e na sala de empréstimo de materiais do Minas II 
(ao lado do Espaço da Criança Coleguium) – Vagas limitadas. Mais informações: (31) 3516-1304.

TERÇA

2 • INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O TORNEIO INTERNO DE TRUCO
Torneio: dias 24 e 25/8, a partir das 10h, no Minas II. Inscrições de duplas: até dia 21/8, nos Espaços da Criança 
Coleguium dos Minas I e II e no Departamento de Entretenimento (P2 do CT, no Minas I) – Vagas limitadas. Haverá 
open food e open bar de cerveja, refrigerante, suco e água. Premiação de troféu e cesta de presentes para as 3 duplas 
melhores colocadas. Mais informações: (31) 3516-1304.

• INÍCIO DAS INSCRIÇÕES PARA A 1ª AULA BBQ  MINAS COUNTRY                                                                       
Evento em 4/8, das 10h às 17h, no Minas Country. Leia mais na página 28.

• “LETRA EM CENA. COMO LER CAROLINA DE JESUS” – PALESTRANTE: ELZIRA DIVINA PERPÉTUA 
Café CCMTC – 19h – Inscrições gratuitas: sympla.com.br (sujeito a lotação) – Classificação: livre.

QUARTA

3
• INÍCIO DAS INSCRIÇÕES PARA O TORNEIO INTERNO DE TÊNIS – DUPLAS

Torneio: a partir de 12/8, com jogos nas segundas, quartas e sextas, das 19h às 22h, e aos sábados, das 14h às 20h, 
nas Quadras de Tênis do Minas I. Inscrições: até uma semana antes do início de cada categoria, nas Salas de Tênis 
dos Minas I e II e no Departamento de Entretenimento (P2 do CT, no Minas I) – Vagas limitadas. Demais categorias: 
agosto - 5ª Classe Masculino / setembro - 4ª Classe Masculino / outubro - 3ª Classe Masculino e Duplas Mistas / no-
vembro - Equipes. Premiação para 1º e 2º colocados e participação na Festa de Confraternização do Torneio de Tênis 
no fim do ano – Mais informações: (31) 3516-1304.

• PROMOÇÃO DE FAIXAS DO JUDÔ
Minas I – Teatro do CCMTC – 19h às 21h30 – Evento para alunos do Curso de Judô – Classificação: 6 a 70 anos  
Mais informações: (31) 3516-1046/2051.

QUINTA

4
• LANÇAMENTO DO LIVRO “OS CINCO IPÊS AMARELOS”,  

DE ANA FARIA E ANTÔNIO NAVARRO DE ANDRADE
Café do CCMTC – 19h às 21h – Entrada franca – Classificação: livre.

• BANDA DE PAU E CORDA – 45 ANOS AO VIVO (SHOW)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) – Classificação: livre.
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• FESTIVAL DE INVERNO 
Minas II – Gramado – 10h às 13h. Leia mais na página 26.

•cultura•lazer•esporte•educação•

SÁBADO

6
• “PERFUME DE MULHER”, COM NATALIA LAGE, SILVIO GUINDANE, 

EDUARDO MELO E SAULO RODRIGUES (ESPETÁCULO ADULTO)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (inteira)           
Classificação: 14 anos.

• FESTA JULINA DO NÁUTICO
Minas Naútico – 14h à 0h. Leia mais na página 15.

DOMINGO

7 • COZINHA AO VIVO – ESPECIAL EUA
Minas I – Gramado – 11h às 15h – Restaurante: Coal Bar-b-que Market – Música ao vivo com Gabriel Laender Trio  
Evento gratuito e exclusivo para sócios do Minas Tênis Clube – Alimentação à parte.

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

• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “MOANA” (ESPETÁCULO INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) – Classificação: livre.

SEGUNDA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

8

10

11

12

• FORMATURA DO CURSO BÁSICO DE ESPORTES 
Minas I – Teatro do CCMTC – 20h às 22h – Evento para alunos do Curso Básico de Esportes – Classificação: 8 a 9 
anos – Mais informações: (31) 3516-1047 / 2045.

• MINAS MOSTRA DANÇA
Minas I – Teatro do CCMTC – 19h30 às 22h – Evento para alunos do Curso de Dança – Classificação: 3 a 50 anos  
Mais informações: (31) 3516-2044 / 2046.

• MINAS MOSTRA DANÇA
Minas I – Teatro do CCMTC – 19h30 às 22h – Evento para alunos do Curso de Dança – Classificação: 3 a 50 anos  
Mais informações: (31) 3516-2044 / 2046.

• 5 A SECO – “SÍNTESE” (SHOW)
Teatro do CCMTC – 20h – Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia) – Classificação: 12 anos.

• EXAME DE FAIXAS DO KARATÊ 
Minas II – Ginásio Poliesportivo – 10h às 12h – Evento para alunos do Curso de Karatê   
Classificação: 7 a 70 anos – Mais informações: (31) 3516-1046/2051. 

TORNEIO DE ARTILHEIRO  
Minas I – Espaço da Criança Coleguium – 10h30 – Inscrições no local, de 1º a 12/7   
Mais informações: (31) 3516-1303. 

• ROCK IN MINAS – 1ª EDIÇÃO 
Minas I – Gramado – 15h às 22h – Shows: Poison Gas, It’s Only Rolling Stones e Lurex (cover de Queen). 
Leia mais na página 26. 

“UMA VOZ, UM INSTRUMENTO” APRESENTA DONATO E DONATINHO (SHOW)  
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) – Classificação: livre.

SÁBADO

13

DOMINGO

14

• FESTIVAL DE INVERNO 
Minas II – Gramado – 10h às 13h. Leia mais na página 26.
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• INÍCIO DA COLÔNIA DE FÉRIAS – TEMA: MISSÃO ESPACIAL 
Período: 15 a 26/7 – Minas I, Country e Náutico. 
Leia mais na página 26.

SEGUNDA

15
• SEXTA DANÇANTE  

Minas I – Salão da Sede Social – 20h à 1h – Evento gratuito para sócios do MTC, com apresentação 
da carteira social Venda de ingressos, limitados, para convidados de sócios, a partir do dia 11/7, nas 
Centrais de Atendimento dos Minas I e II – Valor: R$ 30 – Serviço de bar sem reserva de mesas e 
participação de dançarinos – Mais informações: (31) 3516-1000 / 2000.

• TORNEIO DE QUEIMADA E SUAS VARIAÇÕES 
Minas I – Espaço da Criança Coleguium – 11h – Inscrições no dia e no local – Mais informações: (31) 3516-1303.

• EXPOSIÇÃO “O OUTRO LADO DA MONTANHA” – ARTISTA: JOSÉ LUIZ PEDERNEIRAS 
Em cartaz de 21/7 a 21/10 – Galeria de Arte do CCMTC – Funcionamento: de terça a sábado, das 10h às 20h, e aos 
domingos e feriados, das 11h às 19h – Entrada franca – Classificação: livre.

• CARPENTERS – “SUPERSTAR” (SHOW) 
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) – Classificação: 12 anos.

• TORNEIO DE PING PONG 
Minas I – Espaço da Criança Coleguium – 11h – Inscrições no dia e no local – Mais informações: (31) 3516-1303.

• LUCAS VELOSO – “SHOW DE BOLSO” (ESPETÁCULO ADULTO) 
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 60 (inteira), antecipado / R$ 80 (inteira), 
no dia do evento – Classificação: 16 anos.

• LUCAS VELOSO – “SHOW DE BOLSO” (ESPETÁCULO ADULTO) 
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 60 (inteira), antecipado / R$ 80 (inteira), no dia do evento – 
Classificação: 16 anos.

• CAÇA AO TESOURO 
Minas I – Espaço da Criança Coleguium – 11h – Inscrições no dia e no local – Mais informações: (31) 3516-1303.

• FESTIVAL DE INVERNO 
Minas II – Gramado – 10h às 13h. Leia mais na página 26.

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

• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “RÁDIO OSQUINDÔ – O SHOW!” (ESPETÁCULO INFANTIL) 
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) – Classificação: livre.

SEXTA

SÁBADO

DOMINGO

SEXTA

SÁBADO

19

20

21

26

27

DOMINGO

14
• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “A BELA ADORMECIDA” – 

CYNTILANTE PRODUÇÕES (ESPETÁCULO INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 22 (inteira) e R$ 11 (meia) – Classificação: livre.

• TORTA NA CARA
Minas I – Espaço da Criança Coleguium – 11h – Inscrições no dia e no local – Mais informações: (31) 3516-1303.

• MÚSICA NA LANCHONETE – SHOW: TONINHO AMARAL                                                                
Minas I – CF3 – 15h às 18h30 – Gratuito e exclusivo para sócios do MTC.
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• “ELE AINDA ESTÁ AQUI”, COM EMÍLIO DANTAS, THELMO FERNANDES E OMAR MENESES 
(ESPETÁCULO ADULTO) 
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia) – Classificação: 12 anos.
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• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “PORQUINHOS – O MUSICAL” (ESPETÁCULO INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) – Classificação: livre.

• VIAGEM PARA A ÁFRICA 
8 dias de viagem – O pacote inclui: 7 noites de hospedagem, com café da manhã, refeições conforme roteiro, guia que 
fala em português – Condições especiais para sócios do MTC – Mais informações: (31) 3516-1300 / 1303 / 2081.

SEXTA A 
SÁBADO

11 a 19

• TORNEIO RELÂMPAGO DE DISCO KIDS
Minas I – Espaço da Criança Coleguium – 11h – Inscrições no dia e no local – Mais informações: (31) 3516-1303. 

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

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

   • Minas I – CF3 –  7h30, 8h30 e 9h30 (não há mais vagas) – 9h (para associados com idade até 59 anos).
   • Minas II – Gramado (caso chova ou o local esteja ocupado para evento, as atividades serão no Ginásio Poliesportivo) – 8h e 9h. 
   *Recesso: de 15 a 29/7. Retorno em 30/7, nas duas Unidades.

•  TRIATHLON – TREINOS  
Natação: segunda, quarta e sexta, das 6h30 às 7h50 e das 12h30 às 13h30, na Piscina Olímpica do Minas I. 
Corrida: conforme calendário da equipe de corredores de rua Unimed/Minas. Veja na página 38. Mais informações: (31) 3516-1301. 
*Recesso: de 15 a 26/7. Retorno em 29/7.

•  OFICINAS DE MEMÓRIA – QUARTAS-FEIRAS 
Minas I – CF3 – 10h30. Mais informações: (31) 3516-1302. *Recesso: de 17 a 24/7. Retorno em 31/7.

•  OFICINAS – SEGUNDA A SEXTA 
*Recesso: de 15 a 29/7. Retorno em 30/7, nas duas Unidades.

•cultura•lazer•esporte•educação•

OUTUBRO (SEMANA DA CRIANÇA)

• Minas II (Gramado. Caso chova: Quadra de Peteca) – 9h30Minas I (CF3) – 10h

Dia Atividade

Segundas Aula de Ginástica Dance

Terças Recreação / Coordenação e Equilíbrio

Quartas Aula de Ginástica Dance

Quintas Respiração e Relaxamento

Sextas Aula de Ginástica Dance

Dia Atividade

Segundas Aula de Ginástica Dance

Terças Memória

Quartas Aula de Ginástica Dance

Quintas Coordenação e Equilíbrio / Respiração
e Relaxamento

Sextas Aula de Ginástica Dance

•  NATAÇÃO MÁSTER  
Treinos: segunda a sexta, das 6h30 às 7h30 e das 7h30 e às 8h30, na Piscina Olímpica do Minas II.  
*Recesso: de 15 a 26/7. Retorno em 29/7.

• GRANDE ENCONTRO GDA MINAS 2019 
O melhor da ação GDA em jogos de batalha, cheios de estratégias e muita diversão (Batalha Medieval e Arena Royale).
Minas Country – 8h30 às 17h – Faixa etária: 8 a 12 anos – Inscrições abertas nas Centrais de Atendimento dos Minas 
I e II (ver disponibilidade)- Valor por pessoa: R$ 120 – Inclui: transporte de ida e volta Minas I - Minas Country, almoço, 
lanche da tarde e atividades GDA – Vagas limitadas – Mais informações: (31) 3516-1303

DOMINGO

28

• “ELE AINDA ESTÁ AQUI”, COM EMÍLIO DANTAS, THELMO FERNANDES E OMAR MENESES 
(ESPETÁCULO ADULTO) 
Teatro do CCMTC – 20h – Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia) – Classificação: 12 anos.
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•cultura•lazer•esporte•educação•PROGRAMAÇÃO DO MINAS

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

Dia Atividade Horário

Segundas Teatro de Fantoches
Brincadeiras de Roda

10h30 e 16h45
10h45 e 15h30 às 16h30

Terças
Teatro de Fantoches
Brincadeiras Musicais

10h30 e 16h45
10h45 e 15h30 às 16h30

Quartas
Teatro de Fantoches
Circuito Lúdico
Ciranda Musical

10h30 e 16h45
9h30 às 10h30 e 15h30 às 16h30
10h45 e 17h

Quintas
Teatro de Fantoches
Brincadeiras com Balões

10h30 e 16h45
10h45 e 15h30 às 16h30

Sextas

Teatro de Fantoches
Circuito Lúdico
Ciranda Musical
Oficina de Pintura Facial

10h30 e 16h45
9h30 às 10h30
10h45 e 17h
13h às 16h

Sábados
Teatro de Fantoches
Túnel de Balões e Brincadeiras com Corda 
Oficina de Pintura Facial

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

Domingos
Teatro de Fantoches
Circuito Lúdico
Oficina de Balões de Modelagem

10h45 e 16h45
9h30 às 10h30
11h15 às 13h e 15h às 16h30

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

Dia Atividade Horário

Segundas Teatro de Fantoches 
Modelagem de Balão e Brincadeiras com Balões

16h 
15h

Terças Teatro de Fantoches
Pintura Facial

10h40 e 16h30
11h e 14h

Quartas Teatro de Fantoches
Brincadeiras de Roda

10h40 e 16h30
10h30 e15h30

Quintas Teatro de Fantoches
Brincadeiras com Música

10h15 e 16h
10h45 e 16h30

Sextas Teatro de Fantoches
Brincadeiras com Corda

10h40
10h30

Sábados
Teatro de Fantoches
Pintura Facial

11h e 16h
10h às 12h e 14h às 16h

Domingos
Modelagem de Balão
Teatro de Fantoches

10h às 12h e 14h às 16h
11h
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CORREDORES DE RUA

DIA EVENTO LOCAL HORÁRIO

1º (Segunda) Meet point Belvedere 18h às 20h30
2 (Terça) Meet point Minas I 7h às 9h
3 (Quarta) Meet point Belvedere 18h às 20h30
4 (Quinta) Meet point Minas I 7h às 9h
6 (Sábado) Corrida Minas I - Minas Country Minas Country 6h30 às 15h
8 (Segunda) Meet point Belvedere 18h às 20h30
9 (Terça) Meet point Minas I 7h às 9h
10 (Quarta) Meet point Belvedere 18h às 20h30
11 (Quinta) Meet point Minas I 7h às 9h
13 (Sábado) Meet point Minas I 7h às 9h
14 (Domingo) Circuito Mundial – Etapa Espanha Pampulha 7h30 às 10h30
15 (Segunda) Meet point Belvedere 18h às 20h30
16 (Terça) Meet point Minas I 7h às 9h
17 (Quarta) Meet point Belvedere 18h às 20h30
18 (Quinta) Meet point Minas I 7h às 9h
20 (Sábado) Meet point Belvedere 7h às 10h
22 (Segunda) Meet point Belvedere 18h às 20h30
23 (Terça) Meet point Minas I 7h às 9h
24 (Quarta) Meet point Belvedere 18h às 20h30
25 (Quinta) Meet point Minas I 7h às 9h
29 (Segunda) Meet point Belvedere 18h às 20h30
30 (Terça) Meet point Minas I 7h às 9h
31 (Quarta) Meet point Belvedere 18h às 20h30

O fim do semestre chegou, é tempo 
de confraternizar! No dia 6 de julho, os 
corredores de rua da equipe Unimed/
Minas participarão da Corrida Minas 
I ao Minas Country, tradicional evento 
que une treino, palestra e churracão. 
Às 6h30, os associados se encontrarão 
na Portaria Espírito Santo, na Unidade 
I, onde será a largada, às 7h, do treino 
que terá os percursos de 9km e 13km. 
Chegando ao Country, os corredores 
serão recebidos, às 8h30, com um lan-
che especial. Às 10h, o atleta Marilson 
dos Santos fará uma palestra sobre 
sua trajetória no esporte. Marilson é 
tricampeão da Corrida Internacional 
de São Silvestre (2003-2005-2010), bi-
campeão da Maratona de Nova Iorque 
(2006-2008), campeão pan-americano 
dos 5 mil metros, 10 mil metros e meia 

maratona e 5º colocado na Maratona 
dos Jogos Olímpicos de Londres, em 
2012. Para finalizar o encontro, a partir 
das 11h30, haverá a confraternização 
da equipe, com churrasco completo, 
música ao vivo e cabine de fotos.

As inscrições para o evento dão direito 
a uma camisa especial da Track&Field. 
Interessados em participar da corrida 
deverão entrar em contato com a Co-
ordenação da Equipe Unimed/Minas 
para conferir se ainda há vagas, pelo 
telefone (31) 3516-1327.

E ao longo do mês, a Unimed/Minas, 
que tem caráter recreativo, ainda par-
ticipará de um desafio, no dia 14/7, e 
dos tradicionais meet points, realiza-
dos no Minas I e no Belvedere. Veja no 
quadro a seguir!

Evento da Unimed/Minas promove treino de corrida, palestra e churrascão
Do Minas I ao Country

Corredor e atleta olímpico Marilson 
dos Santos fará palestra especial aos 
corredores minastenistas
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Neste mês, tem início mais uma edição de um dos 
maiores eventos esportivos do mundo, os Jogos 
Pan-americanos, que serão realizados em Lima, 
no Peru, entre os dias 26 de julho e 11 de agos-
to. O Minas Tênis Clube, referência esportiva do 
País, contava, no fechamento desta edição, com 
13 representantes confirmados na competição, 
sendo dez atletas e um técnico na natação e dois 
atletas na ginástica de trampolim. O Clube ainda 
aguardava as convocações oficiais das seleções 
brasileiras de vôlei masculino, vôlei feminino e de 
ginástica artística. No vôlei masculino, os atle-
tas Henrique Honorato (ponteiro), Felipe Roque 
(oposto) e Matheus Bispo (central) estavam na 

Minastenistas representam o Brasil e a Argentina nos Jogos Pan-americanos 

Rumo a Lima

pré-lista do técnico Marcelo Fronckowiak. 

Farão parte da seleção brasileira de natação Vi-
nícius Lanza, Fernando Scheffer, Diogo Villarinho, 
Camila Lins Mello, Miguel Valente, Aline Rodri-
gues, Bruno Fratus, João de Lucca e Guilherme 
Costa, além do técnico Sérgio Marques. Julia Se-
bastian, nadadora do Minas, defenderá a seleção 
argentina. As provas de natação serão entre os 
dias 6 e 10 de agosto. 

Formada nas categorias de base do Clube, a jo-
vem nadadora Camila Lins Mello, 18 anos, vive 
a expectativa de disputar pela primeira vez os 
Jogos Pan-americanos. “Fiquei muito surpresa e 

Miguel Valente, Diogo Villarinho, Vinícius Lanza, João de Lucca, Fernando Scheffer, Sérgio Marques, Aline Rodrigues, Camila Lins 
Mello e Julia Sebastian
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MINAS NO PAN

Rayan Victor e Alice Hellen buscam bons resultados no Pan de Lima

feliz quando fui anunciada na lista que vai para o Pan. No Troféu Brasil-Maria 
Lenk, que era a seletiva, eu não competi bem nos 200m livre, que eu acredi-
tava ser a minha chance. Acabei nadando bem os 200m medley, conquistei a 
minha primeira medalha individual no Maria Lenk e ainda garanti a vaga no 
Pan por essa prova, que eu gosto muito de nadar. É uma expectativa muito 
grande. Tive uma experiência de grandes competições no Mundial Junior, mas 
já me avisaram que o Pan é muito maior e diferente. Estou focada e pronta 
para fazer o meu melhor”, afirmou a atleta, que chegou ao Minas aos 12 anos 
de idade, na categoria Infantil 2.  

Já na seleção brasileira de ginástica de trampolim, dois dos três atletas que 
vão ao Pan de Lima são do Minas. Os ginastas entram em ação nos dias 4 e 5 
de agosto. Alice Hellen e Rayan Victor conquistaram a vaga após participarem 
da seletiva, em maio último, no Rio de Janeiro, com outros oito atletas. Em um 
bom momento na carreira, Alice quer manter o seu desempenho para repre-
sentar bem o Minas e o Brasil. “O Canadá é o favorito por ter a atual bicampeã 
olímpica. A Colômbia e o México também têm atletas entre os melhores, mas 
temos chances de estar na final e conquistar medalha”, explicou Alice. 

Acompanhe todos os resultados dos minastenistas nos Jogos Pan-america-
nos de Lima 2019 pelo site minastenisclube.com.br. 
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A oposta Bruna Honório, da equipe Itambé/Minas, levou um 
susto no dia 9 de maio. Concentrada com a seleção brasilei-
ra no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema 
(RJ), a atleta passou por exames médicos de rotina, mas foi 
surpreendida com o resultado que apontou um problema no 
coração. A jogadora, então, deixou o grupo que se preparava 
para a disputa da Liga das Nações.

Em São Paulo (SP), após novos exames, foi constatado que 
a oposta precisava passar por cirurgia para a retirada de um 
tumor benigno, localizado no átrio esquerdo do coração. O 

Bruna Honório se empenha na fisioterapia para voltar às quadras brevemente
Guerreira

VÔLEI FEMININO

processo cirúrgico se deu por meio de tecnologia robótica e 
foi considerado um sucesso.

“Minha recuperação está sendo maravilhosa e mais rápida do 
que os médicos imaginavam. Com três dias de cirurgia tive 
alta do hospital, e com mais uma semana estava liberada para 
começar a fisioterapia cardiovascular. Eu me sinto muito bem 
a cada dia”, comentou Bruna.

Cardiologista do Hospital Albert Einstein e um dos responsá-
veis pelo procedimento, Leandro Echenique explicou que a téc-
nica utilizada na cirurgia permite a recuperação mais rápida da 
atleta. “Como era um tumor, não existia um tratamento medica-
mentoso, clínico. A técnica robótica é minimamente invasiva. 
A Bruna só ficou com três cortes pequenos no lado direito do 
tórax. É uma cirurgia que afeta muito menos, o paciente fica 
menos tempo internado no hospital, tem menos dor. Claro que 
cada caso é um caso, mas o atleta consegue voltar aos treinos 
e jogos muito mais rapidamente do que nos casos de cirurgia 
aberta”, explicou.

Keyla Monadjemi, diretora de Vôlei Feminino do Minas, está 
animada para ver o retorno de Bruna Honório às quadras. “A 
notícia pegou todo mundo de surpresa, mas fico muito feliz de 
termos uma estrutura e podermos dar a ela o melhor possível. 
É uma jogadora muito forte, o que ajuda na recuperação. O 
fato da cirurgia ter sido a robótica acelera o processo, facili-
ta muito a volta dela para o alto rendimento. Estamos muito 
confiantes”, afirmou.

Chegam para somar
A Diretoria minastenista segue reforçando a equipe Itambé/
Minas para a temporada 2018/19. Mais três atletas vestirão a 
camisa azul e branca na busca pelos títulos. A primeira é um 
nome conhecido do torcedor minastenista. A oposta e bicam-
peã olímpica Sheilla Castro, 35 anos e 1,85m, retorna ao Clube 
depois 15 anos. Nascida na capital mineira, Sheilla defendeu 
o Minas entre os anos de 2001 e 2004, conquistando dois títu-
los estaduais (2002 e 2003) e a Superliga 2001/02. Além dela, 
reforçarão a equipe minastenista a ponteira Kasiely Clemente, 
25 anos e 1,82m, que defendeu o Sesc-RJ nas últimas duas 
temporadas, e a central Vivian Pellegrino, 33 anos e 1,82m, 
que disputou a última Superliga Feminina pelo Hinode Barueri.

Com o Itambé/Minas na temporada 2018/19, Bruna Honório foi 
campeã da Superliga (foto), da Copa Brasil, do Sul-americano 
e do Campeonato Mineiro
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O trabalho feito nas categorias de base do basquete minaste-
nista merece destaque. Nos últimos anos, as jovens equipes 
do Clube colecionam títulos estaduais, nacionais e internacio-
nais. Independentemente da categoria, o Minas é presença 
certa nos pódios das competições que disputa. Mas, qual o é 
segredo do sucesso? “Programar um trabalho de longo prazo, 
ensinando técnica, tática e os valores do esporte”, respondeu 
o técnico principal da base Flávio Davis Furtado.

O Departamento de Basquete fez um planejamento de ensi-
no progressivo, para que o atleta tenha condições de passar 
pelas categorias de base e, assim, chegar ao time Adulto. 
“Não é uma formação pensando somente em uma tempora-
da. É um processo de formação do atleta. Temos um conte-
údo progressivo, para ser dado em cada categoria”, explicou 
Flávio Davis Furtado.

No trabalho com as equipes, há a preocupação para que os 
atletas possam absorver o melhor de cada treinador. “A equi-
pe que hoje está com 16 anos começou comigo, aos 12 anos, 
na categoria Mini. Os últimos campeões brasileiros Sub-14 
foram meus atletas no Mini. Eles passaram por outros téc-
nicos, que acrescentaram características, conteúdos, pontos 
de vistas, mas sempre dentro da mesma filosofia, buscando o 
máximo de cada um”, destacou Flávio.

Para o técnico principal da base, o trabalho técnico-tático 
é tão importante quanto o ensino de valores que o esporte 

Base do basquete coleciona títulos em várias categorias 
Sucesso

Desde 2010, Flávio Davis Furtado comanda as categorias de base do basquete minastenista

transmite. “É muito bom ganhar, mas o mais importante é que 
eles aprendam o basquete e os valores que esse esporte pode 
passar, que também são valores de vida. Ensinamos respon-
sabilidade, comprometimento, respeito, perseverança, deter-
minação, espírito de equipe. Todos os valores que o esporte 
agrega, mas eles irão aprender para serem cidadãos, pais de 
família e pessoas melhores em nossa sociedade”.

Entre troféus e a formação completa de jovens, Flávio não 
tem dúvidas a respeito do que merece maior destaque. “O 
projeto que pensa na base tem que considerar quantos joga-
dores passaram pelo Minas, e hoje, estão onde estão. Nos 
últimos dez anos, posso citar o Cristiano Felício, que morava 
na república do Minas, almoçava no refeitório e hoje tem um 
grande contrato na NBA. O Raulzinho, que saiu das categorias 
de base, também está lá. Acredito que, com esse processo, o 
Minas é o clube que, desde 2010, mais colocou jogadores nas 
seleções brasileiras de base”, concluiu o treinador.

Os atletas são beneficiados pelo projeto Formação e Desenvol-
vimento de Atletas do Basquete- Ano IV, nº 2017.01.0033 por 
meio da Lei Estadual do Minas Esportiva Incentivo ao Esporte. Já 
o técnico Flávio Davis faz parte do projeto Formação e Desen-
volvimento de Atletas por Meio da Integração das Ciências do 
Esporte, processo nº 58000.005658/2018-25 por meio da Lei 
Federal de Incentivo ao Esporte.

BASQUETE
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Matheus Alejandro e Bernardo Westermann reforçam o Fiat/Minas
Novos contratados

Matheus Alejandro e Bernardo Westermann já estão treinando 
com o Fiat/Minas

Após a chegada dos ponteiros argentinos Lucas Ocampo 
e Nícolas Lazo, do levantador Rodrigo Ribeiro e do central 
Deivid, o Fiat/Minas anuncia mais dois reforços para a tem-
porada 2019/20: o central Matheus Alejandro e o levantador 
Bernardo Westermann. Os jogadores já se apresentaram ao 
Clube e estão prontos para somar ao grupo comandado pelo 
técnico Nery Tambeiro, que vai para a sua sexta temporada 
à frente do time.

Matheus, 2,08m e 27 anos, começou a sua carreira no San-
to André em 2010, depois passou por mais cinco clubes no 
Brasil até ir para a Espanha, onde defendeu o Almeria, na úl-
tima temporada. O central gaúcho, nascido em Porto Alegre, 
foi campeão mundial Sub-23 pela seleção brasileira e chega 

motivado para defender o Fiat/Minas. “Estou extremamente 
ansioso e muito feliz. É um sonho meu jogar no Minas há 
muito tempo. Vou disputar a minha décima Superliga e es-
tou no time mais tradicional da competição, que jogou todas 
as edições. Sempre escutei falarem muito bem da estrutura 
do Minas e do técnico Nery Tambeiro. Já tinha jogado contra 
alguns jogadores do grupo, e são atletas com um potencial 
tremendo. É uma equipe forte que está se formando. Estou 
muito esperançoso em termos uma boa Superliga e um bom 
Campeonato Mineiro. Acredito que vamos conseguir resulta-
dos positivos ao fim da temporada”, comemorou o ponteiro.

O jogador também espera ajudar os atletas mais novos que es-
tão no grupo. “Vou fazer de tudo para ter um bom convívio com 
todos e para somar ao grupo, que tem jogadores jovens. Nos úl-
timos dois ou três anos em que joguei, eu passei para o ‘lado dos 
mais velhos’, tanto no Caramuru quanto no Canoas, e isso me 
deu uma bagagem maior. Se eu conseguir ajudar os mais novos 
de alguma forma, também estarei muito feliz”, afirmou Matheus.

O levantador Bernardo, nascido em Niterói, no Rio de Janei-
ro, tem 21 anos e 1,94m. Já foi convocado para as seleções 
brasileiras Infantojuvenil e Juvenil e foi eleito duas vezes o 
melhor levantador da Taça Paraná. Já atuou pelo Botafogo, 
pelo Sesi-SP e estava emprestado ao Vôlei Um Itapetininga 
na temporada passada. “Estou com uma expectativa muito 
grande, pois, além de ser meu primeiro ano podendo jogar efe-
tivamente no Adulto, vou jogar ao lado de vários amigos das 
categorias de base e em um clube formador. Já treinei com o 
Nery Tambeiro e confio muito no trabalho dele e do Guilherme 
Ferreira (assistente técnico). Agora, é só me preparar da me-
lhor forma para a temporada”, declarou. 

VOLÊI MASCULINO
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FUTSAL

Em casa, Minas é vice-campeão da Taça Brasil Sub-20 de Futsal
Medalha de prata

Equipe minastenista vice-campeã da Taça Brasil Sub-20

*Datas, horários e locais podem ser alterados pela organização

DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL

6/7 19h Minas x Integrado/Umbro/ACMF Três Corações (MG)
12/7 20h15 Intelli/Unicep/São Carlos x Minas São Carlos (SP)
15/7 19h Minas x São José Futsal Três Corações (MG)
30/7 20h15 Muffatão/Sicredi/Cascavel x Minas Cascavel (PR)

Liga Nacional de Futsal (LNF) 2019 – Jogos do Minas em julho

A Arena Urbano Brochado Santiago, no CTJK, foi a casa da Taça 
Brasil Sub-20 de Futsal 2019, entre os dias 25 de maio e 1º de 
junho. A principal competição nacional de base da modalidade 
reuniu dez equipes, representando clubes de vários estados. Por 
ser o sediante do torneio, o Minas ficou no Grupo A, ao lado de 
Constelação Futebol Clube (RR), Tuna Luso de Manaus (AM), Ma-
dureira Esporte Clube (RJ) e Associação Desportiva Brasil Futuro 
(SP). As cinco equipes que formaram o Grupo B foram Fênix (SE), 
AABB Patos (PB), Sport (PE), Praia Clube (MG) e Unipa (PR).

O Minas, que foi comandado pelo técnico Peri Fuentes e pelo 
auxiliar Daniel Lobato, teve quatro vitórias e duas derrotas na 
competição. Na disputa do título da Taça Brasil, os minaste-
nistas foram superados pela Associação Desportiva Brasil Fu-
turo (SP), por 4 a 2, e foram vice-campeões do torneio. O Sport 
(PE) ficou em terceiro lugar e completou o pódio.

“O balanço é positivo. Na final, a equipe adversária foi supe-
rior e também foi a melhor equipe ao longo da competição. 
O Minas conseguiu competir de igual para igual; mantivemos 
a evolução. O balanço não é extremamente positivo, porque 
queríamos o troféu, mas fizemos coisas boas”, comentou o 
técnico Peri Fuentes.

A Taça Brasil Sub-20 também serviu para que a comissão técni-
ca do Minas observasse o desempenho de jovens promessas. 

Segundo o treinador minastenista, “existem atletas com boa 
possibilidade de aproveitamento no time Adulto”. Vale lembrar 
que Peri Fuentes também comanda o elenco principal do Minas 
na disputa da Liga Nacional de Futsal (LNF) 2019.

A equipe Minas Sub-20 já está se preparando para a disputa do 
Campeonato Estadual, marcado para o segundo semestre des-
te ano, mas ainda sem data definida pela organização. Daniel 
Lobato assumirá o comando do time. 

Os atletas são beneficiados pelo projeto Formação e Desenvol-
vimento de Atletas do Futsal - Ano III, nº 2017.01.0019 por 
meio da Lei Estadual do Minas Esportiva Incentivo ao Esporte.

Liga Nacional
Comandado pelo técnico Peri Fuentes, o time principal do 
Minas tem quatro jogos, este mês, pela Liga Nacional de Fut-
sal. Como a Arena Urbano Brochado Santiago, no CTJK, pas-
sará por obras de revitalização, o mando de quadra do Minas 
será no ginásio municipal de Três Corações. O Minas firmou 
parceria com a Prefeitura do município, cujo ginásio tem as 
condições adequadas para receber jogos da Liga Nacional. 
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A equipe de ginástica do Minas segue sendo destaque no ce-
nário nacional do esporte. No último mês de junho, atletas da 
ginástica artística e da ginástica de trampolim disputaram os 
campeonatos brasileiros das respectivas modalidades e con-
quistaram importantes medalhas para o Clube. 

No Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica de Trampolim 
por Idade, realizado em Ouro Preto (MG), o time minastenista 
conquistou 11 medalhas, sendo quatro de ouro, cinco de prata 
e duas de bronze. Na disputa por equipes, o time Pré-infantil, 
formado por Bruna Machado, Lara Dias, Marcela Machado e 
Marina Moyses, ficou em segundo lugar. No Trampolim Indi-
vidual, Gabriel Souza foi campeão e Alice Albuquerque foi vi-
ce-campeã pela categoria Infantojuvenil; Manuela Marcondes 
garantiu mais uma prata para o Minas, pelo Juvenil; e Alice 
Hellen (ouro) e Daienne Cardoso (prata) fizeram dobradinha 
na disputa do Adulto. 

Pelo Trampolim Sincronizado, Bruna Machado e Marcela Ma-
chado ficaram com a medalha de prata e Lara Dias e Marina 
Moyses ficaram com o bronze, no Pré-infantil. Pelo Juvenil, 
foram duas medalhas de ouro para o Clube, com as duplas 
Alice Albuquerque e Manuela Marcondes e Gabriel Souza e 
Cauã Rodrigues. Representando a equipe na categoria Adulto, 
Diego Oliveira e Rayan Dutra ficaram em terceiro lugar. 

A competição também foi classificatória para o Mundial por Ida-
des, que será em Tóquio, no Japão, de 5 a 8 de dezembro. Estão 
classificados os minastenistas Luiza Porto, Alice Albuquerque, 
Manuela Marcondes, Gabriel Souza e Cauã Henrique Oliveira.

Já a equipe de ginástica artística disputou o Campeonato 
Brasileiro Caixa de Ginástica Artística Adulto – Especialistas, 
no Rio de Janeiro (RJ). Ao todo, os minastenistas conquista-
ram nove medalhas, sendo uma de ouro, seis de prata e duas 
de bronze. O time abriu a competição com a dobradinha de 
Lucas Bitencourt (campeão) e Leonardo de Souza (vice-cam-
peão) no pódio do Individual Geral.

Nas finais por aparelhos, os atletas também mostraram a 
força da equipe. Nas Argolas, medalha de prata para Lucas 
Bitencourt e bronze para Leonardo de Souza. Nas Paralelas 
Simétricas, Fellipe Arakawa ficou em segundo lugar. No Cava-
lo com Alças, Lucas Bitencourt e Gabriel Barbosa empataram 
na segunda posição e levaram duas medalhas de prata para o 
Minas. E, na Barra Fixa, Lucas Bitencourt foi o vice-campeão 
e Fellipe Arakawa ficou em terceiro lugar. No feminino, Camila 
Almeida, que ainda é Juvenil, ficou em quinto lugar no Salto. 

Minas brilha nos Brasileiros de Ginásticas Artística e de Trampolim
Mais medalhas

Equipe de Ginástica de Trampolim conquistou 11 medalhas no Brasileiro por Idade

Lucas Bitencourt, Arthur Zanetti (Serc Santa Maria) e Leonar-
do de Souza no pódio das Argolas

GINÁSTICAS ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM
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Tels:  31 3287-4422 | 3282-7663
www.buffetsausalito.com.br

restauranteminas2@yahoo.com.br
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“Eu era a nona colocada do ranking mundial, titular da se-
leção brasileira, postulante à vaga para Tóquio 2020. De 
repente, tudo desabou por causa da lesão”. Foi assim que 
Mariana Silva (63kg) descreveu um dos momentos mais 
difíceis da carreira. Há dois anos, em um Treinamento de 
Campo, no Japão, com a seleção brasileira, a judoca sofreu 
uma lesão no ligamento cruzado do anterior (LCA). Depois 
de cirurgia e longo processo de reabilitação, teve outra le-
são de LCA no mesmo joelho.

Após nova intervenção cirúrgica, fisioterapia, preparação 
física e muitos treinos, Mariana Silva, enfim, retornou às 
lutas. Em junho, a minastenista faturou a medalha de ouro 

Mariana Silva está pronta para disputar a vaga olímpica 
Guerreira

JUDÔ

no Panamerican Open, em Quito, no Equador. Mariana fez 
grandes lutas e não tomou conhecimento das adversárias. 
No caminho até o lugar mais alto do pódio, ela superou a 
canadense Rachel Krapman, Edith Ortiz, do Equador, e a 
também equatoriana Estefania Garcia.

Segundo Mariana, a conquista do ouro, depois de um hiato 
de dois anos, não foi nada fácil. “A minha preparação foi 
por inteiro, tive que começar do zero. Foi preciso reabilitar 
a perna, ganhar amplitude, flexão, extensão, força. Depois, 
tive que me adaptar novamente ao treino de judô. Algumas 
pessoas pensam que judô é igual a andar de bicicleta, mas 
não é bem assim. Tem o tempo de golpe, o gás que você 
precisa treinar, vários aspectos. A minha preparação não 
foi especificamente para o Panamerican Open, mas para 
voltar aos tatames”, explica a atleta.

Plenamente recuperada, Mariana já sabe muito bem quais 
são os objetivos para os próximos meses. O sonho da judo-
ca, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Lon-
dres 2012 e Rio 2016, é disputar as próximas Olimpíadas 
na terra do judô. “Estou há dois anos fora de competições, 
e o Minas sempre esteve à minha disposição. Sou muito 
grata a todos que me ajudaram. Minha equipe de treino, 
minha família, Deus, meu marido. Todas as pessoas que 
caminham ao meu lado. Quero voltar a lutar em nível olím-
pico e realmente dar resultado nas competições, porque eu 
preciso de pontos para ir para a Olimpíada. Desejo ganhar 
ritmo de competição, conquistar medalhas em campeona-
tos internacionais e, no fim, conquistar a vaga olímpica. 
Mesmo lesionada, sempre estive com minha cabeça em 
Tóquio 2020. Isso me ajudou a manter o foco e conseguir 
voltar às competições”, conclui. 

Após longo processo de recuperação, Mariana Silva está 
focada na busca por uma vaga em Tóquio 2020

Belo Dente
Odontoplano

Belo Dente
Odontoplano

Belo Dente
Odontoplano
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Cinco minastenistas conquistam medalhas no Brasileiro Interclubes de Tênis
Pódio nacional

O Minas Tênis Clube, mais uma vez, foi bem representado 
em disputas nacionais de tênis. Em maio último, o Clube foi 
sede do Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis – eta-
pa Belo Horizonte e contou com cinco tenistas no pódio. A 
competição, dividida em Torneio G1 e Torneio GA, foi pro-
movida pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), em parceria 
com o Minas, a Federação Mineira de Tênis (FMT) e a Confe-
deração Brasileira de Tênis (CBT). Ao todo, participaram do 
campeonato 276 tenistas de 13 estados brasileiros. O presi-
dente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, esteve presente na 
cerimônia de premiação.

Nas disputas de Simples do Torneio GA, William Norton Júnior 
foi campeão na categoria 14 anos e Clara Penido foi vice-cam-
peã na categoria 18 anos. Pedro Lemos, da categoria 12 anos, 
foi semifinalista. Já na disputa de Duplas, a minastenista Es-
ther Cerqueira foi campeã na categoria 14 anos ao lado da 

TÊNIS

goiana Isabela Daher. Catharina Cardoso, também do Minas, 
foi vice-campeã ao lado de Thamyrys Araújo (SP). Ainda na 
categoria 14 anos, mas no masculino, Davi Martins foi o repre-
sentante do Clube no pódio. O tenista jogou ao lado de Pedro 
Rodrigues (MG) e ficou com a medalha de prata.

No Torneio G1, Matheus Meirelles e Caio Amaral foram semi-
finalistas de Simples nas categorias 14 e 16 anos, respecti-
vamente. Nas Duplas, Caio Amaral e Arthur Meirelles foram 
semifinalistas entre os jovens de 16 anos, enquanto Matheus 
Meirelles e Pedro Nogueira, da Pré-equipe B do Minas, foram 
semifinalistas na disputa para atletas até 14 anos. 

O Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis – Etapa Belo 
Horizonte faz parte do rol de Campeonatos Brasileiros Inter-
clubes em que parte dos atletas dos Clubes filiados ou vincu-
lados tem as despesas de hospedagem e transporte aéreo 
custeadas com recursos públicos geridos pelo Comitê Brasi-
leiro de Clubes – CBC. 

Os técnicos Michel Maxta, Fernanda Barbosa, Graziele da 
Mata fazem parte do Projeto Formação de Atletas por Meio 
do Investimento em Profissionais do Esporte – nº 64, parce-
ria Minas e CBC.

O Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis – Etapa Belo 
Horizonte foi realizado conforme Acordo de Cooperação 
nº 23/2019-AC, parceria Minas Tênis Clube e Comitê Bra-
sileiro de Clubes – CBC.

Copa Campestre de Varginha
Os tenistas do Minas fizeram bonito também na disputa do 
FMT 1000 Junior – Copa Campestre de Varginha, realiza-
do no início de junho, em Varginha (MG). Das 12 categorias 
disputadas, o time minastenista conquistou seis títulos de 
campeão e três de vice-campeão, no torneio de Simples, e 
quatro títulos de campeão e três de vice, no torneio de Du-
plas. A competição contou pontos para o ranking estadual, 
classificatório para a Copa das Federações.

Muitas disputas
O mês de julho será movimentado para a equipe de tênis 
do Minas. Os atletas disputam o ITF/Cosat – Curitibano Ju-
niors Cup, entre os dias 5 e 14, em Curitiba (PR); o Brasilei-
rão de Tênis, entre os dias 15 e 28, em Uberlândia (MG), e a 
Copa das Federações, de 20 a 23, também em Uberlândia. 
O atleta William Norton Junior representa o Brasil na Gira 
Europeia (categoria 14 anos), de 15 de julho a 3 de agosto. 
O tenista competirá em torneios na Holanda, Alemanha e 
República Tcheca.

William Norton Junior e Clara Penido foram medalhistas de 
Simples no Torneio GA
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Em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e com o 
apoio da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), 
o Minas Tênis Clube sediou o Campeonato Brasileiro Infantil de Na-
tação de Inverno/Troféu Ruben Dinard de Araújo e o Campeonato 
Brasileiro Interclubes Juvenil de Natação de Inverno/Troféu Arthur 
Sampaio Carepa, realizados em maio e em junho, respectivamen-
te. Diante de familiares e amigos, os minastenistas fizeram bonito 
nas duas competições e colocaram o nome do Clube mais uma 
vez entre os melhores do Brasil. 

No Brasileiro Interclubes Infantil, o time minastenista liderou a 
competição do início ao fim e foi o campeão geral de clubes, com 
1.399,50 pontos. Ao longo do campeonato, que foi realizado pela 
primeira vez na capital mineira, a equipe do Minas conquistou 18 
medalhas, sendo seis de ouro, seis de prata e seis de bronze. Este 
foi o quinto título da equipe no Troféu Ruben Dinard de Araújo, já 
que o Clube também foi tetracampeão de 2004 a 2007. O Pinhei-
ros foi o vice-campeão da edição 2019, com 1.117 pontos, seguido 
pelo Grêmio Náutico União, com 941 pontos. 

Já no Brasileiro Interclubes Juvenil, o Minas ficou com o vice-cam-
peonato na pontuação geral de clubes, somando 1.568,50 pontos. 
No total, os jovens minastenistas conquistaram cinco medalhas 
de ouro, oito de prata e sete de bronze. O Curitibano foi o campeão, 
com 2.117,50 pontos, e o Sesi-SP ficou em terceiro lugar, com 
1.270,50 pontos. A minastenista Nichelly Brandão Lysy foi um dos 
destaques da competição, faturando o troféu de atleta mais efi-
ciente do Juvenil 2, com 248 pontos. “Competir em casa é sempre 
muito bom, conhecer a piscina e o lugar em que você vai nadar é 
uma vantagem. O frio acabou atrapalhando um pouco, não saíram 
alguns tempos que eu queria, mas são coisas que posso melhorar 
até o Brasileiro do fim do ano. Estou satisfeita com os resultados e 
grata ao Minas por tudo”, afirmou Nichelly, que encerrou o campe-
onato com três medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze. 
Confira mais fotos do Campeonato Brasileiro Juvenil nas páginas 
56 e 57.

Os Campeonatos Brasileiros Interclubes de Natação sediados pelo 
Clube fazem parte da parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes 
(CBC), conforme Acordo de Cooperação nº 23/2019.

Nos dois campeonatos, parte dos atletas dos clubes filiados ou 
vinculados teve as despesas de hospedagem e transporte aéreo 
custeadas com recursos públicos geridos pelo Comitê Brasileiro 
de Clubes – CBC.

Os técnicos Gustavo Piza, Bruno Neves e o preparador físico Jar-
bas Filho fazem parte do Projeto Formação de Atletas por Meio 
do Investimento em Profissionais do Esporte – nº 64, parceria 
Minas e CBC.

Minas sedia e vai ao pódio dos Brasileiros Interclubes Infantil e Juvenil 
Festa em casa

A equipe Infantil comemorou o título e fez a festa no Parque 
Aquático do Minas I

A equipe Juvenil fez boa campanha no Brasileiro e ficou com 
o troféu de vice-campeão

NATAÇÃO

Minas no Mundial
Neste mês, entre os dias 12 e 28, os nadadores Fernando 
Scheffer, João de Lucca, Vinícius Lanza, Diogo Villarinho, Gui-
lherme Costa, Bruno Fratus e o técnico Sérgio Marques repre-
sentam o Minas e a seleção brasileira na disputa do Campeo-
nato Mundial de Esportes Aquáticos, em Gwangju, na Coreia 
do Sul. Acompanhe todos os resultados dos minastenistas no 
site minastenisclube.com.br.



E N G E N H A AR I

LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

PROJETO OLÍMPICO JUDÔ LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

OBRIGADO
Seu apoio possibilita o fortalecimento
e o crescimento de nossos atletas.

Atletas da base:  
Edson (vôlei), Raphael (basquete), 
Júlio Koda (judô) e Nichelly (natação)
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Equipes das categorias Sub-13 e Sub-15 participam do Torneio de Futsal da XV Copa Minas Tênis Clube

XV Copa Minas Tênis Clube
A bola está rolando no Torneio de Futsal das categorias Sub-13 e Sub-15 

Muitos jogos emocionantes já movimentam o tradicional Torneio 
de Futsal da XV Copa Minas Tênis Clube. A competição, que teve 
início no mês de junho, será disputada até setembro. Diferen-
temente das outras modalidades, o Torneio de Futsal da Copa 
Minas Tênis Clube é realizado ao longo de todo o ano. Em 2019, 

Entre os dias 13 e 15 de setembro, equipes Sub-15 e Sub-17 
de vôlei masculino de Minas Gerais, Rio de Janeiro de Brasí-
lia/DF estarão em quadra, em busca do título do Torneio de 
Vôlei da XV Copa Minas Tênis Clube. Todas as partidas serão 
disputadas na Arena Urbano Brochado Santiago e na Areni-
nha, ambas no CTJK. Na categoria Sub-15 estão as equipes 
Minas Tênis Náutico Clube, Pré-equipe Minas Tênis Náutico 
Clube, Botafogo, Círculo Militar, Cruzeiro, Meritus e Olympico 
Club. No Sub-17, a disputa pelo troféu de campeão será entre 

LEI DE INCENTIVO

Sub-13

ABV Futsal Ferrulha Monte Sião
Atlético-MG Futsal Vila Olympico Club

Colégio Batista Minas Sub-12 TNT Esportes
Colégio Santo Agostinho Minas Sub-13 Vilense

Sub-15

ABV Futsal Futsal Vila
ADL Ouro Preto Minas Sub-14
Colégio Batista Minas Sub-15

Ferrulha Olympico Club

Minas Tênis Náutico Clube, Minas Náutico Sub-16, Botafogo, 
Brasília Vôlei, Círculo Militar, COPM, Cruzeiro, Mackssud, Nova 
Serrana e Olympico Club.

A competição terá recursos do projeto Formação e Desenvol-
vimento de Atletas do Voleibol Masculino - Sub 15 a 19 - ANO 
II, número 2017.01.30 e Decreto 46.308/2013 através do me-
canismo fiscal Minas Esportiva Incentivo ao Esporte.

A bola vai subir

Confira as equipes participantes:

as disputas são nas categorias Sub-13 e Sub-15. Entre os mais 
novos, 11 equipes brigam pelo título. Já a categoria Sub-15, da 
qual o Minas é o atual campeão, conta com oito participantes. 
As partidas do Torneio de Futsal da Copa Minas são realizadas 
em Belo Horizonte e na região metropolitana da capital mineira.



52 • Julho de 2019 • REVISTA DO MINAS   

Recesso nos cursos 

No período de 22 a 31 de julho, não haverá aulas dos Cursos 
de Formação Esportiva e Artística, Acqua fit, Lian Gong e Tai 
Chi Chuan. O Acompanhamento Escolar não terá atendimento 
durante todo o mês de julho. Já nas Academias dos Minas I 
e II, os cursos de Musculação, Atividades Coletivas, Pilates e 
Ioga funcionarão normalmente. 

Saia da rotina 
A Happy Hour do Minas Country está de volta, às quar-
tas-feiras, das 18h às 21h, no Restaurante da Sede, com 
música ao vivo e menu variado, elaborado pela equipe de 
Alimentos e Bebidas do Minas, incluindo petiscos, caldos 
e massas. Aproveite a hora feliz no Country!

Escola de Pais

Festival de Caldos  
O frio chegou e, com ele, o tradicional Festival de Caldos do 
Restaurante do Minas, na Sede Social da Unidade I. Às segun-
das-feiras, das 11h às 16h, de terça a sábado, das 11 às 23h, e 
aos domingos, das 11h às 17h, o público pode degustar caldos 
de feijão, mandioca e verde, acompanhados de torresmo de 
barriga e de pele, torradas e cebolinha, por R$ 15,90 a tigela de 
600 ml. Também são servidos no Restaurante, fora do cardá-
pio do festival, canja de galinha, creme de aspargos, de cebola 
e de palmito e sopa de legumes. Imperdível!

A desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz (na foto, ao 
centro), da 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG) e superintendente da Coordenado-
ria Judiciária da Infância e da Juventude do TJMG, foi a 
palestrante da Escola de Pais, Alunos e Atletas do Minas, 
no último mês. A juíza falou sobre o papel dos pais no 
combate ao cyberbullyng, um dos mais graves problemas 
da sociedade contemporânea, defendendo a participação 
efetiva da família na educação e no desenvolvimento inte-
gral – social, psicológico e emocional das crianças e dos 
adolescentes. A advogada e procuradora de Justiça de 
Minas Gerais Thereza Cristina de Castro Martins Teixeira 
(na foto, à direita) e a assessora jurídica do Minas, Fabia-
na Rangel, também participaram do evento. 
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Na Europa

A CVC, empresa parceira do Minas, guiou um grupo de 30 as-
sociados numa viagem de 13 dias para a Irlanda e o Reino 
Unido, em maio. Os minastenistas fizeram um tour cultural, 
gastronômico e turístico, passando por 18 cidades dos dois 
países. Inesquecível!

Ouro nos EUA
Contando com as minastenistas Ana Catarina Costa e Fátima 
Guilherme (atletas) e a técnica Cláudia Caixeta, a equipe de 
vôlei máster +50, que representou o Brasil no USA Volleyball 
Open National Championship, conquistou a medalha de ouro 
na categoria. A competição foi realizada nos Estados Unidos, 
com a participação de 4.500 atletas de vários países. Parabéns!
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Animadas, as amigas Júlia 
Guimarães e Olívia Tazava 

Os amigos Bernardo Volpini, André Salles, Rafael Ricciardi, 
Bernardo Abreu e Hugo Lobão

Ana Katz e Gabriel Gouveia 
curtem a festa juntos

Galera reunida: Arthur Araújo, Carolina Braga, Marcela Curi, Yara Garretto, 
Thales Hott e Wagner Vieira

Na pista, Davi Cançado, Carol Lins, Luiza Soares e  
Samuel Machado

Lotado! Breno Gontijo se apresenta para 500 sócios e seus convidados

Sucesso total
A última edição da Sexta Japa, realizada no Salão de Festas do Centro de Facilidades do Minas I, em maio, reuniu 500 pessoas, 
entre sócios do MTC e seus convidados, para o show de Breno Gontijo, que apresentou repertório eclético de sucessos da 
atualidade, além de hits autorais. Antes do show, o DJ Vavá comandou as pick-ups, e depois, foi a vez do DJ Rond tocar o melhor 
do funk. O público aprovou o menu de comida japonesa do Restaurante Rokkon, parceiro do Clube, com peças frias, temakis e 
um prato quente. Para acompanhar, houve open bar de cerveja, refrigerante, água e drinks feitos com gin. A Sexta Japa é uma 
balada tradicional do Minas, dedicada ao público de 18 a 40 anos e promovida pelo Projeto Jovem (OJE) da Diretoria de Lazer.

As belas Júlia Guerra, Bruna Sá, Camila 
Almeida e Clara Talma

Na resenha: Vinícius Duarte, Pedro Antônio, Bruno Costa, Pedro Henrique 
Martins Teixeira e Felipe Medina
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CENAS

Além de namorados, xarás! Bruno Eymard e Bruna Braz

Fábio da Cunha e João Fernandes, com os pequenos Lucca e Gabriel

Simone Fernandes e Ronaldo Rajão aproveitam a festa 
para comemorar 27 anos juntos

Talita Amorim e Ricardo Coelho curtem a festa ao lado 
dos filhos Manuela e Antônio

Toni Garrido anima o Show do Dia dos Namorados, no Minas II

Clube lotado
O Show do Dia dos Namorados reuniu cerca de quatro mil associados, incluindo casais apaixonados, grupos de amigos e 
famílias inteiras, no Minas II, em junho. Toni Garrido fez, ao lado de sua banda e do DJ Danny Dee, um show original e eletrônico, 
com repertório incluindo músicas autorais e grandes sucessos nacionais e internacionais. Os minastenistas lotaram o Gramado 
da Unidade, cantaram e dançaram com o artista. Depois do show, a banda Route 66 subiu ao palco para apresentar o melhor 
do rock de todos os tempos. Barracas e food trucks com diversas opções de alimentos e bebidas estavam à disposição dos 
sócios. Houve ainda ações diferenciadas da Melitta, da Itambé e da Quatree, parceiras do Clube. Rokkon, Rommanel, Newton 
Paiva, Instituto Vizibelli e Hospital Lifecenter também marcaram presença com blimps. Um sucesso!

No camarote, as amigas Graziella Nicolai e Luciana Horta Ricardo Santiago, presidente do Minas, Denise Lobão, Cláudia & Dalton Palhares

Mãe e filhas: Bruna, Renata, Elisa e Amanda Freitas
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Hélio Lipiani, diretor de Natação do Minas, Carlos Antonio da Rocha Azevedo, diretor de 
Esportes do Clube, Eros Damasceno, presidente da Federação Aquática Mineira, Ricardo 
Prado, gerente geral de Esportes da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, e José 
Bernardes da Costa, diretor de Natação Master da Federação Aquática Mineira

A atleta Lívia Lodi e seus pais Renata  
Lodi França e Maurício Couto França.  
“É maravilhoso vê-la competir no Minas”,  
diz Renata

Nicolas Leo Moreira participou do 
campeonato e contou com o apoio dos 
amigos e atletas Eduardo Moraes e João Diniz

Ana Cristina Grandinetti, Ana Cláudia Neves e 
Jaqueline Oliveira na torcida pelas filhas Ana 
Clara, Andressa e Ana Cecília

Vamos, Minas! 
O Parque Aquático do Minas I foi o palco de uma das principais competições nacionais de natação, o Campeonato Brasileiro 
Interclubes Juvenil de Inverno/Troféu Arthur Sampaio Carepa, realizado em junho. Durante os quatro dias de disputas acirradas, 
atletas e sócios vibravam em cada conquista dos minastenistas, que somaram cinco medalhas de ouro, oito de prata e sete de 
bronze, garantindo o vice-campeonato geral para o Clube. Os associados que acompanharam a competição fizeram uma bonita 
festa nas arquibancadas, torcendo pelos jovens nadadores. Foi emocionante!

Denise Ferrari e o filho Fernando Bravim 
incentivam os nadadores minastenistas

Wagner Mateus Costa Melo mostrou 
os detalhes da competição para a filha 
Helena Fonseca Melo

Roberto Lopes, Camila, Valéria, Álvaro e 
Marina Fonseca

Luiz Oswaldo Carneiro Rodrigues levou 
a neta Rosa Rodrigues Viana para 
acompanhar a competição
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“É sempre emocionante acompanhá-la, ainda mais no Minas”, comenta Luiz Fernando Marques 
Pinto, ao lado da filha atleta Ana Gabriela Nogueira Marques e da esposa Sandra Nogueira 

Ana Cristina Arantes Guedes e o pai Jairo 
Negreiros Guedes prestigiam o Brasileiro 
Juvenil

Egas Menezes, Maria Juliana Habaeb e Corina 
Costa endossaram a torcida pelos nadadores 
minastenistas

O Parque Aquático do Minas recebeu quase 600 atletas na disputa do Campeonato Brasileiro Juvenil

“Acho um máximo a competição. O Minas é um 
grande incentivador do esporte”, elogia Karla 
Coimbra, ao lado dos filhos Isabel e Arthur

“Viemos prestigiar. O clima da competição é 
muito gostoso”, conta Maria Renata Fraiha, 
ao lado da filha Manuella Fraiha, atleta de 
ginástica e vôlei do Minas

Rivia Lamaita, Cássio Almeida, Marília 
Almeida e Jacques Almeida vibram com 
os atletas do Minas

Ana Cecília Oliveira de Carvalho recebeu o 
carinho do pai Marcos Carvalho e do irmão 
Theo Carvalho após vencer a prova de 200m 
borboleta

Lorene Peixoto Vieira e Marcos Rogério 
Rabelo comemoraram as vitórias dos jovens 
minastenistas 

CENAS
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O técnico Augusto Gagetti e as tenistas 
Sônia Jeha, Marina Orinsi, Elza Farah e 
Nancy Oliviero, no Minas, em 1947

Fonte: “O Minas no Coração”, livro de 
crônicas publicado pelo Minas Tênis 
Clube, em 2008.

Calça de flanela, camisa Lacoste e um 
boné branco, bem ao estilo francês, 
com aba achatada. Nas mãos, uma 
garrafa de café com leite para repor 
as energias. Assim chegava Augusto 
Gagetti para dar suas aulas de tênis no 
Minas, na década de 1940.

Alto e elegante, Gagetti era uma figura 
ímpar. Não só pelo modo de se vestir, 
um pouco folclórico, nem tão pouco 
pelas suas enormes mãos, que lhe 
permitiam, naquela época, ser o único 
especialista em encordoamento de ra-
quetes de Belo Horizonte, mas pela sua 
enorme capacidade de trabalho e perso-
nalidade.

Descendente de italianos e com um for-
te sotaque paulista, Gagetti chegou ao 
Minas por volta de 1936, quando o Clu-
be iniciava a sua vida esportiva. Exigen-
te ao máximo, ele foi um dos responsá-
veis pela organização do tênis no Minas 
e revelou atletas campeões que figura-
ram nas primeiras posições do ranking 
nacional. Um deles foi Pedro Carvalhais, 
o Pepê, irmão de Roberto Carvalhais, o 
Neneco, atual gerente do Departamento 
de Tênis do Minas.

Augusto Gagetti morreu em 1978, aos 
77 anos de idade. Mas até os 74 anos 
fez o que mais gostava e sabia fazer: 
praticar e ensinar tênis. Como jogador, 
foi contemporâneo das principais famí-
lias de tenistas da capital mineira, como 
os Borges e os Sales. Quando não esta-
va nas quadras treinando seus pupilos, 
Gagetti tinha como hobby a pescaria e 
gostava de tomar uma cervejinha.

Gagetti chegou ao Minas em 1936 e revelou campeões para o Brasil
Precursor do tênis 



Gostamos tanto do Natal
que tentamos pegar ele mais cedo este ano

31 3223.9173  -  99970.2871
comercialmg11@cestaspersona.com.br

Ele fugiu  mas conseguimos descobrir as
novidades da sua cesta de natal para este ano 

Você vai adorar  aguarde

cestaspersona.com.br



O Mundo Para Quem Tem 
Conhecimento, 

Conhecimento Para 
Mudar O Mundo.
PROCESSO DE ADMISSÃO 2020

Vagas do 6º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental

Prova
31 de agosto

Inscrições
fundacaotorino.com.br

Informações
31 3289-4200


