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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros associados

Esta edição da Revista do Minas está muito especial! Vocês devem ter percebido 

que ela tem “três capas”, o que nunca ocorreu antes. O motivo é que apenas 

uma capa não foi suficiente para falar sobre os verdadeiros shows que o esporte 

minastenista está dando, nas grandes competições nacionais, mesmo sem poder 

contar com o incentivo da torcida nas arquibancadas da Arena Minas Tênis Clube, 

devido à pandemia de Covid-19. No último mês, mais dois troféus passaram a fazer 

parte da galeria do Clube: a Itambé/Minas conquistou o bicampeonato da Copa 

Brasil de Vôlei Feminino; e a nossa jovem e talentosa equipe de futsal faturou o 

tricampeonato da Taça Brasil, a mais tradicional competição da modalidade no 

país. Já a equipe de basquete Minas Storm, sensação do NBB, bateu o recorde 

de invencibilidade do campeonato e é considerada como uma das candidatas 

ao título nacional. Assim como o time de futsal, a equipe de vôlei Fiat/Minas 

também conta com jovens talentos formados pelo Clube, está classificada para as 

quartas de final da Superliga e tem vários destaques no ranking da Confederação 

Brasileira de Voleibol (CBV). Em nome da Diretoria e de toda a família minastenista, agradeço aos atletas e às comissões técnicas 

por demonstrarem a força do DNA do Minas, pelo Brasil afora, mantendo nossa posição como referência na formação de talentos e 

também no esporte de alto rendimento. 

Enquanto nossos atletas brilham em quadra, as áreas de Engenharia, Tecnologia da Informação e Marketing, em parceria com a 

Newton e o Instituto de Pesquisas do Centro Universitário Facens, seguem unidas e empenhadas em transformar o nosso Minas no 

primeiro “clube inteligente” do Brasil. Por meio do projeto Minas Smart Clube, investimos em inteligência artificial e tecnologia avan-

çada para trazer ainda mais conforto, segurança e melhores experiências para os associados. Acreditamos que, com esse projeto, 

potencializaremos um ciclo constante de inovação e crescimento tecnológico do nosso Minas.

A paixão pelo esporte e o investimento em tecnologia andam juntos com a nossa responsabilidade socioambiental. Nesse sentido, 

visando a redução de desperdício e de produção de lixo, a partir deste mês de março, o Minas não enviará mais aos sócios os boletos 

impressos de cobrança das taxas condominiais e mensalidades de cursos. O acesso à fatura, agora, deverá ser feita exclusivamente 

pelos meios digitais disponibilizados pelo Clube, proporcionando mais segurança aos associados no controle de suas obrigações 

financeiras com o Minas. 

Reforçamos nosso empenho total no cumprimento da missão do Minas, que  é proporcionar alegria de viver aos associados. E vamos 

mais longe, com o apoio da grande família minastenista, disseminamos essa alegria junto aos mais vulneráveis, por meio das ações 

do nosso programa de responsabilidade socioambiental, o Minas Tênis Solidário. No último mês, duas instituições beneficentes 

receberam doações em roupas e alimentos, que foram repassadas a dezenas de famílias carentes, moradoras da periferia de Belo 

Horizonte. Neste mês de março, realizaremos a quarta edição da coleta de sangue, em parceria com a Fundação Hemominas, con-

tribuindo para abastecer o estoque dos bancos de sangue da capital, prejudicados pela pandemia do novo coronavírus. E, mais uma 

vez, contamos com a forte adesão dos minastenistas nessa corrente do bem.

Citando Michael Phelps:   “Quanto mais você sonha, mais longe você pode chegar.”

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

>>

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

Grande abraço, RICARDO VIEIRA SANTIAGO

O melhor do Minas é você
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EXPEDIENTE

MINAS I

Central de Atendimento ................................3 5 1 6 . 1 0 0 0
Gerência de Unidade  ....................................3 5 1 6 . 1 1 0 1
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
Axial  ..............................................................3 3 7 0 . 4 7 7 0
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 Negócios e Marketing  ..............3 5 1 6 . 1 3 3 0
Gerência de Cultura  ......................................3 5 1 6 . 1 0 2 7
Gerência de Recreação e Lazer  ....................3 5 1 6 . 2 0 6 0
Lanchonete Central  ......................................3 5 1 6 . 1 3 2 3
Loja CVC  .......................................................3 5 1 6 . 1 3 3 6
Loja Minas Store  ..........................................3 2 2 1 . 8 1 9 0
Minas Tênis Solidário  ...................................3 5 1 6 . 2 0 9 0
Optical Express .............................................3 6 5 3 . 5 9 0 0
Ouvidoria  ......................................................3 5 1 6 . 1 3 7 0
Perdidos e Achados  .....................................3 5 1 6 . 1 1 5 5
Portaria rua Espírito Santo  ...........................3 5 1 6 . 1 1 4 0
Portaria rua da Bahia  ...................................3 5 1 6 . 1 1 4 1
Portaria rua Antônio de Albuquerque  ...........3 5 1 6 . 1 1 4 3
Portaria da Sala de Jogos  ............................3 5 1 6 . 1 1 4 2
Restaurante  ..................................................3 5 1 6 . 1 3 1 0
Sinuca  ...........................................................3 5 1 6 . 1 1 0 8
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 5 1 . 7 4 0 7

MINAS II

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

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

MINAS COUNTRY 

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

DIRETORIA

CONSELHO DELIBERATIVO
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Eduardo Mineiro
(31) 99733.1810

imprensa@minastc.com.brMTCI_WIFI / SENHA: @minastc /minastenisclube

PATRONO PRODUÇÃO

PRESIDENTE

PRESIDENTE DE HONRA

PRESIDENTE DA MESA DIRETORA

1º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

SUPERINTENDENTE EXECUTIVO

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

DIRETOR-SECRETÁRIO

DIRETOR-FINANCEIRO

DIRETORES-ADJUNTOS

DIRETORES-GERAIS

José Mendes Júnior Assessoria de Comunicação do Minas Tênis Clube

Ricardo Vieira Santiago

Enéas Nóbrega de Assis Fonseca  
(in memoriam)

Kouros Monadjemi

João Lúcio Almeida de Mello

Nelson Baisi Cerqueira

Geraldo Afonso Porto Pedrosa

Murilo Eustáquio Santos Figueiredo

Carlos Henrique Martins Teixeira

Paulo Fernando Cintra de Almeida

Wagner Furtado Veloso

Alexandre Azevedo Cunha
André Rocha Baeta
Antônio Celso Azevedo Oliveira 
Delson de Miranda Tolentino
Elói Lacerda de Oliveira Neto
Euler Barbosa Carvalho
Gil Marcos de Araújo Silva
Helio Valente Lipiani
Keyla Pitanga Monadjemi
Mauro Becker Martins Vieira
Sérgio Starling Versiani
Thiago de Azevedo Camargo 
Yuri Costa Dolabella

André Rubião Resende
Bruno Resende Rabello
Carlos Antonio da Rocha Azevedo
Carlos Ferreira Mascarenhas
Fernando Mauro Zefferino
Frederico Luiz Mascarenhas
Gustavo Alves Zech Coelho
José Cláudio Nogueira Vieira
Sergio Botrel Coutinho

EDITORA E JORNALISTA RESPONSÁVEL
Cláudia Leal Viana 
Reg. Prof. 3322/MG

REPORTAGEM

DIAGRAMAÇÃO

FOTOGRAFIA

IMPRESSÃO

DISTRIBUIÇÃO

PERIODICIDADE

TIRAGEM 

MINAS TÊNIS CLUBE

Camila de Ávila, Débora Sampaio, Hyago de Paula, 
José Luiz Júnior, Letícia Fiuza e Poliana Gois Garcia

Bia Marques, Gabriel Cisalpino, Gustavo Henrique, 
Henrique Rocha, Léo Lucas e Marina Moretzsohn

Ignácio Costa e Orlando Bento

EGL Editores

Via Superlog

Mensal

25.300 exemplares

Rua da Bahia, 2.244 – 11º andar – Lourdes 
30160.012 – Belo Horizonte – MG  
imprensa@minastc.com.br 

CAPA
Fotos: Orlando Bento
e Leonardo Hübbe

A Revista do Minas está
disponível também no site
minastenisclube.com.br

3516.1370

6 • Março de 2021 • REVISTA DO MINAS   





8 • Março de 2021 • REVISTA DO MINAS   

INSTITUCIONAL

A partir deste mês, o Minas não envia aos sócios os boletos 
impressos de cobrança das taxas condominiais e mensalida-
des de cursos. O acesso à fatura agora se dá exclusivamen-
te pelos canais digitais e-mail, aplicativo e site. Destaca-se 
que a medida começou a ser divulgada em dezembro, e sua 
implantação foi feita em etapas, para que os minastenistas 
pudessem se adaptar aos novos procedimentos. Com a eli-
minação dos boletos impressos, o Minas reforça sua postura 
sustentável econômica e ambientalmente, reduzindo papel e 
despesas com impressão, correios e entrega dos documentos 
nos domicílios dos associados. Confira as três opções para 
ter acesso à sua fatura mensal.

Por e-mail

Mensalmente, o Clube enviará o boleto ao 
titular no e-mail que ele cadastrou na Se-
cretaria. É importante que você mantenha 
seu endereço eletrônico sempre atualizado, 
a fim de receber a fatura com a devida ante-

cedência, evitando o pagamento de juros. 

Para garantir que os boletos e outros comunicados do Minas 
cheguem à caixa de entrada do seu e-mail, adicione na sua 
lista de contatos o remetente: naoresponda@minastc.com.br

Aplicativo Minas Tênis Clube

Caso você prefira acessar o boleto no apli-
cativo Minas Tênis Clube (disponível nas 
versões iOS e Android), basta entrar no 
menu, no alto e à esquerda na tela do seu 
celular, e escolher a opção Boletos. Pronto! 
É só clicar e seu boleto estará na sua tela.

Site 

A terceira opção para você ter seu boleto 
em mãos, mensalmente, é acessar o site 
minastenisclube.com.br, entrar na Área do 
Associado e preencher seus dados para que 
o boleto seja gerado.

Pague seu boleto do Minas na data de vencimento (15 de cada mês) e evite juros de mora de 1% ao mês, proporcionais aos dias de 
atraso, acrescidos de multa de 2% sobre o valor corrigido.  Se houver débito até último dia do mês, o acesso ao Clube é bloqueado.

Sócios têm três opções digitais para ter acesso aos boletos mensais das taxas condominiais
Escolha seu canal

Fique em dia com o seu Minas
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SEU PATRIMÔNIO

Em meio aos desafios impostos pela pandemia de  
Covid-19, mais um trabalho de excelência da Diretoria do 
Minas permitiu a economia nas despesas do Clube e, con-
sequentemente, a redução de 25% na taxa de condomí-
nio para os associados, nos meses de maio, junho, julho, 
agosto e setembro de 2020, quando as Unidades ficaram 
fechadas em cumprimento ao decreto municipal, em fun-
ção da pandemia de Covid-19 na capital. Uma das medi-
das adotadas pela Diretoria para reduzir despesas foi a 
renegociação dos contratos de fornecimento de energia 
elétrica, água e gás, que são de longo prazo e se baseiam 
no perfil histórico de consumo do Clube. Ou seja, a quan-

Renegociação de contratos contribui para viabilizar desconto aos sócios nos piores meses da pandemia
Gestão eficiente

tidade consumida e o valor a ser pago são estabelecidos 
previamente nos contratos.  

“A renegociação dos contratos de aquisição de insumos, 
a adesão às normas da legislação editada pelo Governo 
Federal para preservar emprego e renda (suspensão de 
contratos e redução de jornadas e salários) e o superávit 
econômico-financeiro dos exercícios anteriores possibi-
litaram a concessão aos sócios do desconto de 25% nas 
taxas condominiais, durante os cinco meses mais críticos 
da pandemia, em 2020. Nosso compromisso sempre será 
com o sócio e com o equilíbrio econômico-financeiro do 
Minas”, afirma o presidente Ricardo Vieira Santiago.

Energia elétrica

No caso da energia elétrica, o atu-
al contrato firmado entre o Minas 
e a  Companhia Energética de Mi-
nas Gerais (Cemig) abrange o for-
necimento para as Unidades I, II e 
Country e tem prazo de cinco anos 
– 1º/1/2020 a 31/12/2025. Para evitar perdas financeiras 
com o pagamento do volume estabelecido no contrato, que 
seriam devidos mesmo nos meses em que as atividades 
nos clubes ficaram suspensas para os sócios, a diretoria 
se empenhou em rodadas de negociação com a Cemig e 
foi bem-sucedida, uma vez que a concessionária aceitou 
fazer a recompra da parte não aproveitada do montante de 
energia elétrica a ser adquirido e 
que constava no contrato.

Água e esgoto

O abastecimento de água nas 
três unidades do Minas é feito 
pela Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (Copasa), assim 
como a coleta e o tratamento 
de esgoto. As Unidades também 
dispõem de poços artesianos de-
vidamente outorgados junto ao 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). O contrato 

do Clube com a Copasa é renovado anualmente, tendo 
como base a média de consumo e a geração de esgoto 
nos 12 meses anteriores, ou seja, o pagamento é feito 
pelo volume contratado, seja ele utilizado totalmente ou 
não. Mais uma vez, para evitar perdas financeiras, uma 
vez que a demanda ficou abaixo do previsto, nos meses 
em que as Unidades ficaram fechadas, o Clube renego-
ciou os termos do contrato em vigor, conseguindo que a 
concessionária aceitasse a inclusão da cláusula do paga-
mento apenas sobre o volume consumido

Gás natural 

As Unidades I e II e o Minas Náuti-
co são abastecidos com gás natural 
fornecido pela Companhia de Gás de 
Minas Gerais (Gasmig), por meio da 
rede de dutos. Já no Minas Country 
são utilizados botijões com gás do 
tipo GLP, adquiridos junto à revende-
dora Supergasbras. O gás natural é faturado conforme a 
utilização e é tabelado pela faixa de consumo. Já o gás 
tipo GLP é abastecido em recargas programadas, de acor-
do com a demanda. Portanto, o Clube paga, mensalmen-
te, a conta pelo valor consumido.   
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O projeto Minas Smart Clube, criado 
pelo Minas em parceria com a Newton 
e o Instituto de Pesquisas do Centro 
Universitário Facens, tem como propósito 
alinhar a tradição, a qualidade em prestação 
de serviços e o relacionamento com os 
sócios à competência técnica e inovadora, 
visando garantir mais conforto e bem-
estar aos minastenistas. O foco é tornar o 
Minas um “clube inteligente”, em que todos 
os sistemas operacionais são operados 
e monitorados de forma interligada e 
interdependente.  

Seguindo o cronograma de desenvolvi-
mento do projeto, o foco neste momento é 
a definição de uma ferramenta que terá o 
papel de integração entre as diversas pla-
taformas de dados e sistemas de automa-
ção predial instalados no Minas. O intuito 
é fazer com que, por exemplo, os sistemas 
de ar-condicionado se conectem com os 
sistemas de consumo de energia elétrica, 
assim como com os agendamentos de es-
paços de eventos.

Entre os principais benefícios da platafor-
ma estão o rápido rastreamento de irregu-
laridades em qualquer sistema instalado 
no Centro de Controle de Operações (CCO) 
e o direcionamento ágil ao problema, à uni-
dade e à instalação que demanda atenção. 
E futuramente, a base de dados única for-
necida pela plataforma também será o eixo 
para ações relacionadas à Inteligência Ar-
tificial. Nesse sentido, a equipe da Newton 
e da Facens está desenvolvendo uma POC 
(proof of concept - prova de conceito) com 
uma das ferramentas referência no mer-
cado, que, durante o mês de março, será 
testada no Minas.

Neste mês, o projeto ainda prevê duas en-
tregas: Analisadores de Qualidade de Ener-
gia Elétrica e Sistema de Monitoramento de 
Geradores de Energia. 

Implementação do projeto Minas 
Smart Clube está avançando   

Clube inteligente

10 • Março de 2021 • REVISTA DO MINAS   



   REVISTA DO MINAS • Março de 2021 • 11

instalação de equipamentos na en-
trada de energia das três Unidades 
para monitorar a qualidade da ener-
gia recebida em todas as instala-
ções do Clube. Esses equipamen-
tos registrarão qualquer desvio no 
padrão de recebimento de energia, 
como, por exemplo, interrupções, 
afundamentos e elevações de ten-

são, distorções harmônicas, varia-
ções da frequência, entre outros. 
Os analisadores realizam medições 
e classificam eventos conforme 
os Procedimentos de Distribuição 
de Energia Elétrica no Sistema Elé-
trico Nacional – PRODIST, Módulo 
8 – Qualidade da Energia Elétrica, 
elaborados pela ANEEL. As medi-

ções estarão integradas ao sistema 
de gestão de utilidades instalado 
no CCO e serão dados importantes 
tanto para correções internas a ser 
feitas tanto para a manutenção da 
qualidade da energia quanto para 
questionamentos direcionados à 
concessionária quanto a problemas 
no fornecimento de energia elétrica.

instalação de um sistema que per-
mite a supervisão remota dos gera-
dores de energia de emergência por 
meio do Centro de Controle de Opera-
ções (CCO). Com isso, será possível 
fazer, em tempo integral, o monitora-
mento dos geradores da Arena e do 
Centro de Facilidades, deixando-os 
preparados para atuar em caso de 
falta de energia fornecida pela Ce-
mig. Além de sinalizar o status e a 
disponibilidade dos equipamentos, 
o sistema também fornece informa-

ções importantes, como autonomia 
de funcionamento, temperatura, nível 
de combustível e relatórios de falhas. 
Caso alguma falha surja nos equipa-
mentos, a equipe de engenharia do 
Minas é automaticamente informa-
da tanto por meio da supervisão no 
CCO quanto por e-mail e SMS, poden-
do, assim, atuar rapidamente para 
corrigir qualquer eventual problema 
que possa comprometer seu funcio-
namento. E os geradores do Clube 
poderão ser acessados remotamente 

por empresas especializadas para 
diagnósticos rápidos de problemas.

Todas essas ações visam otimizar o 
desempenho e solucionar problemas 
de forma mais assertiva com o uso 
de tecnologias avançadas, sempre 
com foco no bem-estar e na saúde 
dos minastenistas. Para saber mais 
sobre todas as etapas do projeto 
Minas Smart Clube, reveja a matéria 
de capa da edição de fevereiro da 
Revista do Minas, nas páginas 7 a 9.

SEU PATRIMÔNIO

Nos computadores do CCO é feito o monitoramento dos geradores e da qualidade da energia 

Analisadores de Qualidade de Energia Elétrica: 

Sistema de monitoramento de geradores de energia:



O Minas II está mais bonito e acolhedor! Nos últimos meses, 
as áreas verdes do Clube foram completamente renovadas, 
recebendo mais de 1300 mudas de 20 diferentes espécies de 
árvores, arbustos e flores, além de cerca de 600 m² de grama 
esmeralda, amendoim e preta. O arrojado projeto paisagístico, 
assinado pela Casa Verde Paisagismo e Hidrocultura, incluiu a 
criação de novos jardins, canteiros, alamedas e cercas vivas, 
contemplando o entorno da Sede Social, a Praça Itália, a área 
do Parque Infantil, a alameda da portaria da avenida Bandei-
rantes e os espaços entre as quadras esportivas. 

As espécies que compõem o projeto foram escolhidas de acordo 
com suas características de adaptação aos ambientes do Clube, 
que se diferem de acordo com a utilização a que são destinados 
e o nível de insolação. Dentre elas, merecem destaque as elegan-
tes palmeiras ornamentais carpentarias, que têm ciclo de vida 
perene e podem alcançar de 9 a 12 metros, quando maduras e os 
arbustos de azaleias, jasmins dos açores, jasmins amarelos, lirio-
pes, mioreias, singônios, guaimbés e outros. O plantio das mudas 
foi feito pela empresa Polo das Plantas, sob a supervisão da área 
de Engenharia e Manutenção do Minas. 

Também no Minas II, a Estação de Tratamento de Água (ETA) 
será sendo automatizada, como parte do amplo projeto de 
atualização dos equipamentos do Clube, e passará a ser co-
mandada pelo Centro de Controle Operacional (CCO). Cons-
truída em 1984, a ETA da Unidade já teve seu transformador 
a óleo trocado por um transformador a seco. Serão moder-
nizados também os quadros de força e comando e já foram 

adquiridos os novos filtros das piscinas. Todas as válvulas 
mecânicas serão substituídas por novas válvulas de aciona-
mento automático.

Vale destacar que a instalação dos novos equipamentos será 
feita conforme logística planejada rigorosamente para que 
não haja interrupção no funcionamento do sistema de trata-
mento da água das piscinas do Minas II. 

Minas II tem novo paisagismo com espécies ideais  para os vários espaços do Clube

ETA do Minas II terá equipamentos trocados e será comandada pelo CCO

Mais verde

Modernização
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O Minas II está mais agradável para os sócios com novas áreas verdes



O Minas está sempre atento às demandas dos associados e 
se empenha para atendê-las, a fim de cumprir sua missão de 
assegurar alegria de viver às famílias minastenistas. E mais 
uma vez, os pedidos por mais espaços para prática de esporte 
recreativo serão realizados. 

No Minas Country, começam a ser construídas, este mês, as 
duas novas quadras de areia, próximas às quadras de peteca, 
dando sequência à implantação do Plano Diretor do Minas 
Country. Para manter a utilização da área das quadras tam-
bém nos grandes eventos promovidos pelo Clube, serão colo-
cados alambrados removíveis. A iluminação do ambiente será 
com lâmpadas de LED, visando a economia no consumo de 
energia. A previsão de execução da obra é de quatro meses. 

Já no Minas II, o sócio pediu e ganhará uma quadra de beach 
tennis, que será construída entre a quadra de futebol soçaite e as 
quadras de tênis. A previsão de conclusão da obra é de três meses. 

Minas II e Country terão mais quadras para a prática de esportes na areia

Pedido atendido!

Os minastenistas adeptos do vôlei de areia terão mais duas 
quadras no Country

SEU PATRIMÔNIO

Luiza Almeida Penna aprovou o novo piso e tem se divertido muito na área molhada do Parque Infantil

Visando proporcionar mais segurança para a criançada mi-
nastenista e tranquilidade para os adultos, foi instalado um 
piso emborrachado, nas cores azul e vermelho, na área mo-
lhada do parque infantil do Minas I. Além de antiderrapante, o 

novo piso proporciona melhor drenagem da água dos esgui-
chos que fazem a alegria dos pequenos minastenistas.

Diversão com segurança
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Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral do Estado de Minas Gerais  e conselheiro do Minas

Sérgio Pessoa de Paula Castro é minastenista desde a infân-
cia e, atualmente, integra o Conselho Deliberativo do Clube. 
Em 1º de janeiro de 2019, foi empossado no cargo de advo-
gado-geral do Estado de Minas Gerais e, apenas 24 dias de-
pois, liderou a AGE na defesa dos interesses do governo e dos 
atingidos por um dos  maiores crimes ambientais da minera-
ção do país: o rompimento da barragem da Mina Córrego do 
Feijão, da Vale, em Brumadinho. A tragédia, que matou 259 
pessoas e 11 vítimas permanecem desaparecidas, devastou a 
região, afetando dramaticamente a vida de toda a população. 
Passados pouco mais de dois anos do desastre, governo e 
mineradora fecharam um acordo bilionário de reparação de 
danos, no qual a AGE teve participação destacada. “No mes-
mo dia do desastre, como forma de garantir os recursos para 
a mitigação dos danos socioeconômicos e ambientais, a AGE 
ajuizou ação com a finalidade de realizar o bloqueio de bens 
da Vale”, lembra Sergio Pessoa, que é procurador do estado 
desde 1998. 

Na entrevista a seguir, ele fala sobre a importância da atuação 
da AGE na promoção da justiça e na viabilização das políti-
cas públicas em prol da população e conta um pouco da sua 
história com o Minas, onde foi atleta de natação e vôlei, co-
nheceu a esposa Ana Paula e acompanha a atuação de seus 
filhos  Lucas e Bruno nas equipes de basquete. 

Quais são as atribuições da Advocacia-Geral do Estado e 
como elas impactam positivamente no cotidiano dos cida-
dãos mineiros?

A Advocacia-Geral do Estado é um órgão autônomo compo-
nente da estrutura do Poder Executivo. As Constituições Fe-
deral e do Estado de Minas a incluem entre as instituições 
que desempenham função essencial à Justiça. Suas com-
petências precípuas relacionam-se à representação judicial 
e extrajudicial do Estado, bem como à prestação de consul-
toria e assessoramento jurídico aos órgãos e entidades da 
administração pública estadual. Como desdobramentos de 
referidas atribuições, a AGE desempenha papel fundamental 

“A AGE desempenha função essencial à justiça”

na viabilização das políticas públicas, proporcionando aos 
gestores da coisa pública a segurança jurídica necessária à 
prestação os serviços essenciais e à execução de ações em 
prol da sociedade mineira. Com isso, além de um aumento de 
eficiência no atendimento à população, gera-se economia aos 
cofres públicos.

Como a Advocacia-Geral do Estado atuou em benefício da 
população atingida pela tragédia do rompimento da barra-
gem da Vale, em Brumadinho, em 2019, inclusive no acordo 
judicial de R$ 37 bilhões, fechado entre o governo mineiro 
e a Vale?

A atuação dos procuradores do estado foi fundamental para 
a construção do diálogo institucional desde a primeira hora, 
que exigiu a rápida mobilização das forças de segurança para 
o resgate de sobreviventes e auxílio à evacuação das comu-
nidades locais. No mesmo dia do desastre, como forma de 
garantir os recursos para a mitigação dos danos socioeconô-
micos e ambientais, a AGE ajuizou ação com a finalidade de 
realizar o bloqueio de bens da Vale.

“A superação da cultura da 
litigiosidade é um dos pilares 
adotados pelas instituições 

jurídicas mineiras”
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Ao longo dos dois anos e dez dias en-
tre o rompimento da barragem da Mina 
Córrego do Feijão e o fechamento do 
acordo com a empresa, a diligência 
da Advocacia Pública mineira resul-
tou em acordos parciais, como aquele 
que permitiu a concessão de auxílio 
emergencial aos atingidos, e para a 
manutenção da rede de cooperação 
entre o Poder Executivo estadual, as 
instituições jurídicas, contando com a 
parceria do Ministério Público Federal, 
do Ministério Público de Minas Gerais e 
da Defensoria Pública de Minas Gerais, 
e o Poder Judiciário do Estado, em pri-
meira e segunda instâncias, bem como 
junto ao Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania (CEJUSC).

A banalização da judicialização é um 
problema crônico no país, tornando 
a justiça morosa, porque abarrota os 
tribunais de processos. Como mudar 
essa realidade e levar a justiça, efeti-
vamente, para a população, principal-
mente para os mais humildes?

A superação da cultura da litigiosidade 
é um dos pilares adotados pelas insti-
tuições jurídicas mineiras, que buscam 
dar enfoque a medidas de prevenção e 
de solução pela consensualidade. Tra-
ta-se de uma tendência inaugurada na-
cionalmente como forma de promover 
o adequado e célere acesso à Justiça. 
Nesse sentido, a Advocacia-Geral do 
Estado é responsável por coordenar a 
Câmara de Prevenção e Resolução Ad-
ministrativa de Conflitos (CPRAC), que 
tem por finalidade realizar a pacifica-
ção de divergências de interesses en-
volvendo a Administração Pública es-
tadual, pelos métodos da mediação e 
da conciliação. A faculdade de acesso 
à CPRAC é dada a todos os cidadãos 
que desejem dialogar com o Poder 
Público para ter acesso mais rápido à 
conclusão de sua demanda. A criação 
de organismos como a CPRAC é im-
prescindível também para aproximar 
a população dos meios de defesa dos 
seus direitos, o que, muitas vezes, é 
impossibilitado pela burocracia e pela 
difícil linguagem jurídica empregada 

no âmbito dos processos judiciais. 

Sendo sócio há mais de 30 anos e, 
atualmente, conselheiro do Clube, 
qual é a opinião do senhor sobre a 
gestão administrativa e as práticas 
de governança do Minas?

De fato, o Minas faz parte da minha 
vida. No Clube me iniciei no esporte, fiz 
amigos, convivo com a minha família, 
conheci minha esposa, e meus filhos 
seguem a mesma trajetória. Portan-
to, ter a oportunidade de contribuir, 
na qualidade de conselheiro do Clube, 
com uma gestão altamente qualificada 
e profissional, a qual fortalece de ma-
neira contínua e empreende as várias 
dimensões de atuação do Minas: es-
porte, educação, cultura e lazer; é um 
bom desafio. Percebo a preocupação 
da atual gestão com o associado e a 
implantação de canais de comunica-
ção efetivos, proporcionando mais 
oportunidades de diálogo e construção 
coletiva.

ENTREVISTA

O senhor pratica algum esporte? Con-
segue conciliar sua agenda diária, 
que deve ser bem atribulada, com al-
guma atividade física para relaxar e/
ou ajudar na promoção da saúde?

Tive a oportunidade de ser atleta de 
equipes de base do Minas. Iniciei-me 
na natação na década de 1970 e, de-

pois, migrei para o vôlei, sendo alu-
no, nos primeiros anos, do saudoso 
Adolfo Guilherme. No vôlei permaneci 
por alguns anos e disputei inúmeros 
campeonatos pelas equipes de base, 
tendo feito boas amizades. Assim, o 
esporte faz parte do meu cotidiano e é 
uma rotina diária. Há 13 anos descobri 
a corrida de rua que intercalo com as 
atividades de musculação. Já se foram 
oito maratonas, 20 meias-maratonas, 
algumas São Silvestres e Voltas da 
Pampulha. Tenho como essencial a 
prática esportiva como base para uma 
boa saúde física e mental, pois contri-
bui fortemente para as atividades pro-
fissionais.

O que mais gosta de fazer no Minas? 

Meus filhos Lucas e Bruno se tornaram 
atletas do Minas, ambos no basquete 
tendo alcançado importantes resulta-
dos em suas categorias. Atualmente, o 
mais velho permanece nas atividades 
de musculação e pratica também cor-
rida de rua. O mais novo permanece 
como atleta no basquete. Assim, um 
dos grandes prazeres é acompanhá-los 
no Minas juntamente com a minha es-
posa, seja para dias de lazer, seja para 
torcer nos campeonatos.

Tem alguma história memorável que 
aconteceu com o senhor e/ou com a 
família no Minas?

Guardo muitas boas recordações 
do Minas: os jogos como atleta nos 
tempos do vôlei na década de 1980, 
a convivência com os amigos nas di-
versas atividades que o Minas oferece. 
A história memorável é ter conhecido 
a Ana Paula, minha esposa, em 1987; 
na época, ela era atleta do vôlei. Des-
de então, e lá se vão quase 34 anos, 
temos a nossa história misturada com 
a história do Clube. Frequentamos to-
das as Unidades sempre que possível 
com a presença dos filhos, mas temos 
um carinho especial pelo Minas I, início 
dessa jornada ainda com os balanços 
de madeira e o Ginasão, palco de me-
moráveis jogos, shows e carnavais.

“Percebo a 
preocupação 

da atual gestão 
com o associado 
e a implantação 

de canais de 
comunicação 

efetivos”



PROJETO FARKASVÖLGYI 
ARQUITETURA

DESIGN CONTEMPORÂNEO E IMPONENTE, ASSINADO POR 
UM DOS MAIORES NOMES DO MERCADO.

URBAN GARDEN
PAISAGISMO COM AMPLO JARDIM FRONTAL INTEGRADO AO AMBIENTE URBANO.

LAZER ABSOLUTO
14 DIFERENTES ESPAÇOS DE LAZER E CONVIVÊNCIA PARA VOCÊ 

REINVENTAR SEU JEITO DE VIVER BEM.

CONSULTE NOSSA EQUIPE DE VENDAS: 
      (31) 9 9707 8186 

martim440.com.br |          
  R. Martim de Carvalho,440. Bairro Santo Agostinho.

A PARTIR 
DE 83M2

COBERTURAS 
DUPLEX 

COM 168M2

3 QUARTOS VÁRIAS 
OPÇÕES DE 

PLANTAS

Imagens meramente ilustrativas. O memorial descritivo prevalece sobre todas as imagens. Registro de Incorporação sob no. 158.648 no Cartório de 1o. Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte.

A NOVA 
REFERÊNCIA 
DO SANTO 
AGOSTINHO: 

VOCÊ.

Tudo o que você precisa para  
reinventar o seu jeito de viver bem,  

em um projeto feito à sua altura. 

ESTANDE 
DE VENDAS 

NO LOCAL

16 • Março de 2021 • REVISTA DO MINAS   

Maina Harboe Gonçalves com filho Filippo e a instrutora Dayane Santos, durante a aula de natação

A água é um elemento muito familiar para os bebês, pois é 
o que mais se assemelha ao ambiente agradável e seguro 
do útero da mãe. Pediatras e especialistas afirmam que as 
atividades aquáticas são muito importantes, não só para o 
desenvolvimento físico e motor, mas também para prevenir 
doenças respiratórias. E no Minas Náutico, os associados têm 
a oportunidade de usufruir desses benefícios desde cedo, no 
Curso de Natação para Bebês, voltado para a faixa etária de 
6 meses a 2 anos. As aulas são lúdicas, com materiais colo-
ridos e a participação ativa dos pais ou responsáveis dentro 
da piscina, auxiliando os bebês nos movimentos. O Minas 
Náutico tem infraestrutura ideal para o atendimento dos pe-
quenos, com piscinas rasa e funda, água aquecida e espaço 
totalmente coberto. 

A sócia Maina Harboe Gonçalves conta que a decisão de ma-
tricular o filho Filippo na Natação para Bebês foi tomada junto 
com o marido, Antônio Filosa, desde que ela estava grávida. 
“Meu esposo nada quase três quilômetros por dia e já era nos-
so desejo que o Filippo seguisse os passos do pai. Ele come-
çou a fazer as aulas quando tinha mais ou menos 10 meses e, 
atualmente, tem dois anos. Meu filho já tem bastante autono-
mia dentro d’água”, diz, satisfeita. 

A associada ressalta que a alta capacitação dos instruto-
res e todos os recursos oferecidos foram fatores decisivos 
para que ela e o marido optassem pelo curso no Náutico. “O 
atendimento aos bebês é feito pela instrutora, os pais entram 
com os filhos na piscina, nós cantamos algumas músicas e 
é muito divertido, uma festa! Ela ensina o bebê a sentar na 

beira da piscina, pular, mergulhar, bater as perninhas com a 
barriga para cima ou para baixo. No início, os instrutores se 
preocupam com a reação da criança ao lidar com o rosto de-
baixo d’água. Isso foi muito trabalhado com o Filippo, e hoje 
ele mergulha, vai lá no fundo e volta. Teve uma boa orientação 
do Clube e foi uma rotina que nós incorporamos à vida dele”, 
conta a associada, que acredita ser essencial que as crianças 
saibam nadar e se virar dentro da piscina, seja em momentos 
de recreação ou de emergência, no caso de algum acidente. 

De acordo com a instrutora do curso, Dayane Santos, quan-
to mais cedo o bebê for estimulado, maior será o desenvol-
vimento motor, a adaptação ao ambiente aquático, além 
da socialização. “A natação melhora as condições respi-
ratórias, fortalecendo desde a musculatura torácica até o 
diafragma, fazendo com que a troca de oxigênio seja mais  
fácil e natural”, ressalta. 

As aulas do Curso de Natação para Bebês no Náutico são re-
alizadas duas vezes na semana e têm duração de 30 minutos 
por dia. Há vagas para início imediato. O valor da matrícula 
é R$200,43, e a mensalidade, R$286,33. Confira, no quadro 
abaixo, os dias e horários das turmas.

Aula de Natação para Bebês auxilia na socialização e no desenvolvimento das crianças
Festa na água

MINAS NÁUTICO

NATAÇÃO PARA BEBÊS
TURMAS AULAS HORÁRIOS

6 meses a 2 anos Terças e quintas 9h às 9h30

1 a 2 anos Quartas e sextas 16h30 às 17h

6 meses a 2 anos Terças e quintas 9h30 às 10h
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O Curso de Pilates on-line da Academia do Minas, que foi 
lançado em agosto último e se tornou um grande sucesso, 
está com novas turmas e vagas para início imediato. O curso 
inclui aulas ao vivo, orientadas pelos instrutores especiali-
zados do Clube, e o programa de atividades, com fotos e 
vídeos detalhados, é enviado semanalmente para o aluno. 
Assim, o associado tem a comodidade de fazer a atividade 
em casa e na hora desejada, com a mesma qualidade das 
aulas presenciais no Clube.  

As matrículas podem ser feitas no aplicativo do Minas (dis-
ponível para iOS e Android) ou na Área do Associado do site 
minastenisclube.com.br. Depois de formalizar a matrícula, o 
sócio recebe um e-mail com orientações para se cadastrar 
na plataforma mywellness e baixar o app da Academia do Mi-
nas. Na sequência, é só agendar a avaliação do Pilates, que 
será feita por chamada de vídeo, com o instrutor. Durante a 
avaliação, são definidos os exercícios e objetivos da aula e o 
resultado completo fica disponível no aplicativo da Academia.

•  O curso inclui aulas ao vivo, de acordo com o plano esco-
lhido pelo aluno (quadro a seguir). Atualmente, os horários 
disponíveis para as aulas são de 6h às 12h e de 16h às 22h, 
mas há a possibilidade de turmas em outros horários, de 
acordo com a demanda dos associados.

•  O método utilizado combina a integração entre corpo, men-
te e espírito e abrange princípios inerentes à modalidade, 
como concentração, centralização, respiração, controle, 
fluidez e precisão.

•  Nos vídeos e fotos encaminhados semanalmente ao aluno, 
todos os movimentos são descritos de forma clara, com 
instruções detalhadas, para auxiliar na correta execução 
do exercício. 

•  O aluno pode marcar aulas ao vivo com o instrutor, di-
retamente pelo aplicativo da Academia, recebendo orien-
tações em tempo real. A marcação da aula ao vivo é de 
acordo com o plano contratado e com a disponibilidade 
de vagas.

Curso on-line garante comodidade aos alunos com a mesma qualidade da aula presencial
Pilates na tela 

Instrutora Luciana Morais, durante a aula ao vivo do Curso de Pilates on-line: comodidade e qualidade de atendimento

Saiba mais
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O Minas adquiriu 11 modernas bicicletas para as academias 
da Unidade I, II e do Náutico, que são dotadas de avançada 
tecnologia, garantindo aos sócios ainda mais satisfação nos 
treinos. São as skill bikes, que têm nível de exigência física 
similar ao das bicicletas de rua, com posição de pedalada e 
simulação de variações de relevo e altitude e até troca de mar-
cha. Além disso, as skill bikes registram todo o treino, uma vez 

que está totalmente conectada com o app da Academia. 

O sistema da moderna bicicleta detalha qual foi a potência 
gerada durante o uso e mensura se o aluno está utilizando o 
mesmo nível de força nas duas pernas. O uso da marcha per-
mite que o aluno faça um treino mais real e serve para com-
plementar o treino de rua de ciclistas e triatletas amadores.

•  O Curso de Pilates on-line oferece as modalidades individual e em trio, com opções de aulas ao vivo, uma vez, duas ou quatro 
vezes por mês, e duração de 50 minutos cada.

•  Independentemente do plano contratado, o aluno receberá um programa de treinamento por semana. 

Mais novidades nas Academias dos Minas I e II: as salas 
de aulas coletivas agora contam com novos equipamentos 
no sistema de som. A mesa e caixas são de nível profissio-
nal, com tecnologia bluetooth, o que garante mais qualidade 

de som e impede que haja interferências, causadas pelos 
cabos. Outra melhoria feita nas salas foi a revitalização da 
pintura das paredes, durante os dias em que o Clube esteve 
fechado, em janeiro, cumprindo o decreto municipal.

Academias têm novas bicicletas equipadas com tecnologia de última geração
Só falta voar

Novas bikes da Academia simulam variações do ciclismo de rua

Opções e valores

Som na caixa

ACADEMIA

Curso Planos Mensalidades

Pilates on-line
em Trio

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

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

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

Pilates on-line
Individual

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

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

Programa de treino semanal + 4 aulas ao vivo por mês R$ 321,54
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O Minas desenvolveu um projeto experi-
mental de atendimento virtual pelo Pro-
grama Acompanhamento Escolar, a fim 
de continuar oferecendo aos associados 
os benefícios do serviço, que é gratuito, 
agora adaptado à nova realidade impos-
ta pela pandemia do novo coronavírus. 
Assim, a partir deste mês, os estudantes 
minastenistas de 8 a 14 anos poderão 
fazer a matrícula para o Programa e tirar 
suas dúvidas sobre as tarefas escola-
res de português e matemática, on-line. 
As vagas são limitadas e destinadas 
aos sócios que já estavam inscritos no 
Acompanhamento Escolar presencial. 
Mais informações: 3516-2055. 

E em 5 de abril, quando o atendimento 
presencial for retomado, a criançada 
terá mais conforto na sala do Programa 
Acompanhamento Escolar do Minas II, 
onde foram instalados escaninhos para 
as crianças guardarem seus pertences 
com segurança e um aparelho de ar con-
dicionado que garantirá temperatura in-
terna agradável nos dias mais quentes.

Desde fevereiro último, o Curso de 
Música está de sala nova. O espaço, 
que fica ao lado da portaria da rua Es-
pírito Santo, foi totalmente reformado 
e adaptado para receber as aulas das 
turmas de Musicalização Infantil e Te-
clado, oferecendo mais conforto para 
a garotada e a comodidade do acesso 
facilitado aos pais e responsáveis. 

O Curso de Musicalização Infantil do 
Minas é dirigido a sócios de 6 meses a 
5 anos e tem o objetivo de despertar na 
criançada o gosto pela música. A partir 
de 6 anos são oferecidos os Cursos de 
Flauta Doce,Teclado, Violão e Ukelele. 
Mais informações: 3516-2044 

Sócios que já estavam inscritos no programa podem solicitar o atendimento virtual 

Curso de Musicalização Infantil tem nova sala para aulas de flauta e teclado  

Acompanhamento Escolar Newton on-line

Melhor ainda 

O Curso de Musicalização Infantil está de sala nova, no Minas I 

Cuidadores de Idosos
Nutricionista
Fisioterapia
Fonoaudiólogo
Equipe Multiprofissional

Sala do Acompanhamento Escolar, no Minas II, agora tem ar condicionado e escaninhos 
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Mesmo durante a pandemia, a Escola 
de Esportes Minas Tênis Clube conti-
nuou com o trabalho de prospecção de 
parceiros,  visando levar a crianças e 
jovens o aprendizado dos fundamen-
tos de esportes e da dança, por meio 

da metodologia adotada nos cursos do 
Clube. Quatro escolas fecharam o con-
vênio, no último mês: Colégio Salesia-
no, de Belo Horizonte; Colégio M2 BH/
Pampulha; Colégio M2 Pedro Leopoldo 
e  Colégio M2 Vespasiano.  

Atualmente, a Escola de Esportes Mi-
nas TC, que também visa identificar 
alunos com potencial de participação 
no processo de formação do atleta de 
alto rendimento do Clube, conta com 
20 instituições de ensino conveniadas.

Desde o início de fevereiro, o associado 
em fila de espera de cursos do Minas 
tem até cinco dias corridos para fazer 
sua matrícula, a partir do recebimento do 
comunicado de liberação de vaga,  que 
é enviado por e-mail e SMS. Portanto, as 
informações cadastrais devem estar sem-
pre atualizadas na Secretaria do Clube. 

O próprio sócio pode fazer as alterações 
de endereços, e-mails e telefones em seu 
cadastro. Basta acessar a Área do Asso-
ciado do site minastenisclube.com.br ou 
o aplicativo Minas Tênis Clube ou com-
parecer a uma das Centrais de Centrais 
de Atendimento.

Escola de Esporte tem mais quatro instituições de ensino conveniada

Novos parceiros

CURSOS

DIASDIAS

Cuidadores de Idosos
Nutricionista
Fisioterapia
Fonoaudiólogo
Equipe Multiprofissional
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Live “Música de Brinquedo 2” abre a 
programação 2021 do Diversão em 
Cena ArcelorMittal

Obra da mostra 
“Ramificações”, de Eduardo 

Shiiti Jacob Toma

Mantendo sua programação on-line, o Diversão em Cena Arce-
lorMittal, que apresenta atrações culturais para o público infantil, 
inicia a agenda de 2021 com o show “Música de Brinquedo 2”, da 
banda mineira Pato Fu. A live será transmitida do Teatro do Centro 
Cultural Unimed-BH Minas pelo canal oficial da Fundação Arcelor-
Mittal no YouTube, no dia 7, às 16h. Neste show, o Pato Fu apre-
senta versões de clássicos da música pop nacional e internacional, 

Eduardo Shiiti Jacob Toma, com “Rami-
ficações” (pinturas, desenhos e fotogra-
fias); Gabriel Samuel Alves, “Pretagonis-
mo” (pinturas); Bárbara Novais Araújo 
Horta, com “Cidades vazias” (pinturas); 
e Rafael Lucchesi, com  “Mentalismo” 
(pinturas) são os selecionados pela co-
missão curadora do Programa de Expo-
sições Temporárias 2021 da Galeria do 
Minas II, que analisou trabalhos de 50 
inscritos. Os escolhidos estão em início 
de carreira ou em fase de reconhecimen-
to do trabalho no cenário cultural da capi-
tal mineira. As exposições serão realiza-
das no segundo semestre de 2021.

Os artistas selecionados farão a mon-
tagem da mostra de suas obras e, além 

Pato Fu abre programação on-line, dia 7, no YouTube da Fundação ArcelorMittal

Estão definidos os quatro artistas que farão exposições na Galeria do Minas II

Diversão em Cena

Seleção 2021

do espaço expositivo, contarão com 
assessoria de imprensa e produção de 
vídeos pelo Minas Tênis para divulgação 
de seus trabalhos nos meios de comu-
nicação digitais do Clube. Caso sejam 
restringidas as atividades do Clube, por 
causa da pandemia de Covid-19, as ex-
posições da Galeria do Minas II passarão 
a ter formato digital, por meio de vídeos 
disponibilizados no canal @minastcofi-
cial no YouTube. A medida está prevista 
no artigo 393 do Código Civil: “Constitui 
motivo de força maior a ocorrência de 
pandemia de doenças como Covid-19 e 
outras, que venha a afetar a localidade e 
impedir a realização dos serviços”.

interpretados ao som de brinquedos, instrumentos em miniatura e 
nas vozes dos monstros cantantes Ziglo e Groco, do Giramundo 
Teatro de Bonecos. No repertório estão “Severina Xique-Xique”, de 
Genival Lacerda,  “Kid Cavaquinho”, de João Bosco e Aldir Blanc, 
“Every Breath You Take”, do The Police, “Rock da Cachorra”, de Edu-
ardo Dussek, e “Não Se Vá”, do francês Alain Barrière, imortalizada, 
no Brasil, nas vozes de Jane e Herondy.
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A obra de  
José Saramago  
será o tema do  
Letra em Cena  
On-Line, dia 9

A temporada 2021 do Letra em Cena On-line, programa literário 
do Minas Tênis Clube, será aberta no dia 9 deste mês, com o 
moçambicano Mia Couto, um dos mais aclamados escritores 
da atualidade, analisando a obra do português José Saramago 
(1922-2010), Prêmio Nobel de Literatura em 1998. A entrevista 
será feita pelo jornalista José Eduardo Gonçalves, curador do 
Letra em Cena, às 20h, no canal oficial do Minas Tênis Clube 
no YouTube. A leitura de textos da obra de Saramago será feita 
pelo ator mineiro Odilon Esteves.

“José Saramago é um dos escritores e prosadores mais importan-
tes do século XX e um dos responsáveis pela grande valorização 
da língua portuguesa do mundo. Ele soube, de certa forma, reno-
var a língua e seu texto apresenta forte conotação política, intensa 
postura crítica diante do mundo aliada a um experimentalismo for-
mal bastante radical”, afirma José Eduardo, curador do programa, 
destacando a abrangência da obra de Saramago. “É um escritor 
universal, pelos temas e pela capacidade de tocar as pessoas no 
mundo todo. Ele fala do homem comum, trata de Deus, de fé, de 
responsabilidade moral e de sofrimento humano”.

A obra do Prêmio Nobel português será analisada pelo escritor moçambicano no Letra em Cena
Saramago por Mia Couto

Com patrocínio da Unimed-BH, as obras de expansão do 
Centro Cultural Unimed-BH Minas, no 5º andar do Centro de 
Facilidades (CF5), estão aceleradas. A biblioteca tem previ-
são de inauguração para o primeiro semestre deste ano, e 
as obras das salas de cinema foram iniciadas. Já o Corredor 
Expositivo, espaço que dá acesso às salas e cinema e à bi-
blioteca, será inaugurado brevemente, com a exposição  de 
fotos de Bruno Roberto Martins da Costa, com imagens de 
eventos e espaços do Clube, feitas entre 1943 e 1975. A res-
tauração dos negativos produzidos pelo fotógrafo e doados 
ao Centro de Memória do Minas, realizada em 2018, teve o 
patrocínio do Instituto Unimed-BH e do Escritório de Advoca-
cia Araújo & Fontes, por meio da Lei Municipal de Incentivo 
à Cultura.

Biblioteca será inaugurada em 2021 e as obras do cinema já começaram
Saindo do papel

CULTURA

Serviço
Data: 9 de março, terça-feira.
Horário: 20h.
Transmissão: YouTube/minastcoficial.

CLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBE APOIO:

CLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBE APOIO:

IMAGEM ILUSTRATIVA
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Restaurantes e lanchonetes seguem medidas rígidas de bioproteção para atender os sócios 
Mesa boa e segura

A&B

A associada Eliana Gonzaga de Menezes Ferreira se sente segura, frequentando o restaurante do Minas I

A pandemia de Covid-19 fez com que as pessoas adotas-
sem novos hábitos, como forma de prevenir a doença. E 
nos espaços dos restaurantes e lanchonetes do Clube não 
é diferente. Um rigoroso protocolo de bioproteção foi im-
plantado, e as medidas são atualizadas sempre que neces-
sário, a fim de prevenir a propagação do novo coronavírus 
e proporcionar segurança aos sócios, que devem observar 
os cuidados com a sua saúde e com a saúde dos demais. 

No Minas Máster, na Unidade I, e no Restaurante Monet, na 
Unidade II, a ocupação está limitada a 80 pessoas, simul-
taneamente. Nos dois espaços, também são disponibiliza-
dos álcool 70% para higienização das mãos e luvas, que 
devem ser usadas pelos sócios enquanto de servem. Nos 
pisos, há marcações que orientam o distanciamento de 2m 
entre as pessoas. 

E nas lanchonetes dos Minas I, II e Country, os alimentos 
são acondicionados em estufas e os pedidos são embala-
dos individualmente. O atendimento ao associado é feito 

por funcionário usando luvas, pegador e, claro, máscara, 
que é obrigatória também para associados, em todas as 
dependências dos clubes.

A venda de bebidas alcoólicas nas três Unidades do Minas se-
gue as regras determinadas pela Prefeitura de Belo Horizonte.

No Náutico
Como está localizado em Nova Lima, município que segue 
o Plano Minas Consciente do governo estadual, o protoco-
lo de bioproteção pode ter algumas diferenças. Uma delas 
é que, diferentemente dos clubes em Belo Horizonte, no 
Náutico está suspenso o self-service no restaurante, cuja 
lotação máxima é de 25 pessoas simultaneamente. Lá 
também vale a regra dos 2m de distância de outras pes-
soas, a utilização de álcool 70% para higienizar as mãos, 
que é disponibilizado nas mesas, e a obrigatoriedade do 
uso de máscara.



De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o en-
volvimento com a arte pode ser benéfico para a saúde men-
tal e física, além de promover o bem-estar das pessoas, em 
qualquer idade. E já que ainda não é possível realizar grandes 
eventos sociais e recreativos no Minas, devido à pandemia de 
Covid-19, as atividades artísticas, especialmente as manuais, 
são a melhor alternativa para entreter os associados e levar 
mais lazer para suas vidas. Aproveitando a aproximação da 
Páscoa, época de renovação e esperança em dias melhores, 
neste mês de março, serão promovidas duas oficinas espe-
ciais e exclusivas para os associados do Minas Tênis Clube. 

A primeira delas será para os sócios acima de 60 anos. A 
Oficina de Artes Especial de Páscoa do Programa Cabeça de 
Prata está marcada para o dia 24 de março, às 16h, no CF3 da 
Unidade I (próximo à Lanchonete Central). Durante a ativida-
de, os associados confeccionarão um chaveiro diferenciado. 
As inscrições são gratuitas e limitadas e estarão abertas a 
partir do dia 15 de março, de segunda a sexta-feira, das 9h30 
às 12h e das 14h às 17h30, pelo telefone (31) 3516-2084. 

Já no dia 27 de março, a Oficina de Páscoa será dedicada à 
criançada até 12 anos, das 10h às 13h, também no CF3 do Mi-
nas I. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no dia e 
no local do evento, a partir das 9h30. As vagas são limitadas!

As duas atividades são presenciais e seguirão todas as me-
didas de bioproteção, como distanciamento de pelo menos 
dois metros entre os participantes, materiais exclusivos, sem 
a necessidade de compartilhamento, e exigência do uso obri-
gatório de máscaras. Não perca!

Oficinas de Páscoa para crianças e “cabeças de prata” são os destaques do mês
Arte pelas mãos

Serviço

Oficina de Arte do Cabeça de Prata 
Especial Páscoa

Data: 24/3 (quarta-feira)

Horário: 16h

Local: CF3 do Minas I

Faixa etária: sócios do MTC a partir de 60 anos

Inscrições: gratuitas e limitadas, pelo telefone  
(31) 3516-2084

Oficina de Páscoa Infantil

Data: 27/3 (sábado)

Horário: 10h às 13h

Local: CF3 do Minas I

Faixa etária: sócios do MTC até 12 anos

Inscrições: gratuitas e limitadas, 
no dia e no local do evento,  
a partir das 9h30

Mais informações: (31) 3516-1303

LAZER

   REVISTA DO MINAS • Março de 2021 • 25



Espaço Teen Newton tem jogos rápidos de tabuleiro, Just Dance, Fliperama e muito mais
Atenção, geeks e gamers!

Em março, o Espaço Teen Newton traz novidades para os 
associados de 13 a 17 anos! Além das atividades voltadas 
para a robótica, a partir deste mês, estarão disponíveis jogos 
rápidos de tabuleiro, que podem envolver até quatro partici-
pantes. O Just Dance e o Fliperama também retornam, para 
movimentar a moçada. E além da programação presencial, 
haverá eventos on-line. O objetivo é reforçar o DNA geek/
gamer em todos os universos e atrair mais visitantes para 
o local, sem deixar de lado a cautela que o momento ainda 
exige, como o uso obrigatório de máscaras, a higienização 
constante das mãos e o respeito ao distanciamento de pelo 
menos dois metros entre as pessoas.

O Espaço Teen Newton funciona de segunda a sexta, das 10h 
às 19h; e aos sábados e domingos, das 10h às 15h. Confira, a 
seguir, toda a programação de março e participe! 

Porta-trecos DIY
O sócio pode fazer um porta-trecos incrível, a partir de 
designs feitos no Fab Lab da Newton. É só juntar e colar 
as partes e levar para casa a sua peça, que, além de útil, 
é decorativa.

Pokemon Gigante
E a partir de março, haverá um visitante andando pelo 
Minas I: um Bulbasauro gigante! Ele será controlado pelo 
celular e tem mais de um metro de largura.

Comunidade ETN Gamer
A proposta é criar a Comunidade ETN Gamer, um espaço 
para a realização de partidas de games selecionados, vi-
sando à diversão, ou seja, sem a tensão da competição, 
construindo um ambiente para acolher todos os níveis de jo-
gadores, iniciantes a experientes. A comunidade terá como 
moderadora a equipe do Espaço Teen Newton.

A plataforma
Discord é um aplicativo de voz sobre IP proprietário e gra-
tuito, projetado inicialmente para comunidades de jogos, 
permitindo a fácil comunicação e o compartilhamento de 
informações entre eles. Além disso, é possível separar salas 
para cada assunto, o que permite que vários jogos possam 
acontecer ao mesmo tempo pela comunidade. E, atenção! A 
plataforma permite o controle total dos moderadores, que 
podem banir os participantes que não respeitarem as regras.

Espaço Teen Newton diversifica programação presencial e oferece atividades on-line
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Regras da comunidade
• Realizar partidas de jogos agendados com os sócios.

• Fazer transmissões comentadas de streamers e campe-
onatos.

• Promover eventos e palestras sobre o mundo gamer para 
toda a comunidade minastenista.

Jogos indicados para iniciar a comunidade
• Among us

• League of Legends

• Teamfight Tactics

• Counter-Strike: Global Offensive

Todos os jogos, exceto o Among Us para computador, são 
de graça. Serão marcadas partidas facilitadas pela equipe do 
Espaço Teen Newton, às segundas, quartas e sextas-feiras.

As regras dos jogos
• Em todos os dias, as partidas têm início às 14h.

• Faixa etária: a partir de 13 anos.

• A comunidade terá manutenção diária pelos próprios fun-
cionários do Espaço Teen.

Jogos de Tabuleiro

Alguns dos jogos de maior sucesso nas comunidades de jo-
gos de tabuleiro agora estão disponíveis para os sócios. É só 
chegar ao Espaço Teen Newton com os amigos (máximo de 
quatro pessoas) e jogar!

• Sherlock Express 

• The Mind 

• Bandido 

• Coup - 2ª edição

• Cortex: Desafios! 

• Dobble 

• Saboteur



28 • Março de 2021 • REVISTA DO MINAS   28 • Março de 2021 • REVISTA DO MINAS   

Voluntárias do Minas Solidário falam sobre a valorização da figura feminina 
Parabéns, mulheres!

Desde o início do século XX, o 8 de março passou a ser co-
nhecido como o Dia Internacional da Mulher. Porém, a oficiali-
zação da data só ocorreu bem mais tarde, em 1975, pela ONU 
(Organização das Nações Unidas). Atualmente, a data se tor-
nou um marco para mobilizações, em todo o mundo, contra 

preconceitos e discriminação de gêneros e por igualdade de 
direitos no trabalho e na sociedade. A reportagem da Revista 
do Minas conversou com algumas voluntárias do Programa 
Minas Tênis Solidário sobre a importância de comemorar o 8 
de março – Dia Internacional da Mulher. Confira! 

“É importante termos um Dia 
Internacional, para que haja, acima 
de tudo, uma reflexão, com o decoro 
devido, sobre as batalhas diárias 
que as mulheres enfrentam na 
nossa sociedade, tanto no âmbito 
pessoal, como no profissional. É 
muito importante valorizar a figura 
feminina e podermos refletir sobre 
as lutas diárias que enfrentamos”.

Isabella Veloso Teixeira, 
Líder do Grupo Administrativo.

“Diante do anonimato 
que a mulher viveu 
durante séculos, acho 
importante uma data 
para lembrarmos que as 
mulheres existem com seus 
valores e que merecem 
respeito e direitos iguais. 
Graças a Deus, nós já 
conseguimos um grande 
avanço hoje em dia”.

Mila Moulin Sader Pace, 
voluntária do Grupo 
de Atenção aos Idosos.

O cuidado com amor e respeito aos idosos é o que nos motiva.

Te esperamos para uma visita.

(31) 99798-2765 (31) 3567-3400 R. Alfenas, 341 - Cruzeiro, Belo Horizonte - MG

Atmosfera acolhedora, acomodações confortáveis, alimentação saudável
e equipe completa de profissionais de saúde em uma casa cuidadosamente 
preparada para atender todas as necessidades do seu familiar.
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Participe da quarta edição de coleta de sangue e cadastre-se como doador de medula óssea
Doe amor! 

O Programa Minas Tênis Solidário promove, no dia 11 de 
março, em parceria com a Fundação Hemominas, a quarta 
ação de coleta de sangue, no Salão de Festas do Centro de 
Facilidades do Minas I, na rua da Bahia. O sangue coletado  
ajudará a abastecer os estoques do banco do Estado, prejudi-
cado pela pandemia do novo coronavírus. Serão atendidos 50 
candidatos a doadores, que devem fazer o agendamento pelo 
telefone 3516-2003. Confira, a seguir, alguns dos requisitos 
necessários para ser um doador. Antes da coleta, os inscritos 
passarão pela triagem para certificação das condições para 
doação de sangue.

• Ter idade entre 16 e 69 anos. Jovens de 16 e 17 anos po-
dem doar acompanhados pelo responsável legal ou portando 
autorização do mesmo (modelo disponível no site mg.gov.br). 
A partir de 61 anos, o candidato à doação precisa comprovar a 
realização de pelo menos uma doação anterior.

• Apresentar documento original de identidade.

• Estar com a saúde plena, sem febre ou qualquer outro sinto-
ma, mesmo que leve.

• Não ter feito doação há menos de 90 dias (mulheres) e 60 
dias (homens).

• Caso tenha tatuagem ou maquiagem definitiva (sobrancelha 
e lábios), aguardar um prazo de 12 meses para doar sangue.

Doação de medula óssea
Nesta quarta edição da ação, o Hemominas também realizará o 
cadastro de possíveis doadores de medula óssea. Os interessa-
dos devem fazer o pré-cadastro no aplicativo do REDOME (Re-
gistro Nacional de Doadores de Medula Óssea), disponível para 
Android e IOS. No dia da coleta do sangue, os funcionários do 
Hemominas completarão os dados necessários no sistema, e o 
candidato assinará um termo de consentimento, além da lista 
de presença. O cadastro de doadores de medula óssea é feito 
uma única vez e por pessoas com idade entre 18 e 55 anos.

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

O cuidado com amor e respeito aos idosos é o que nos motiva.

Te esperamos para uma visita.

(31) 99798-2765 (31) 3567-3400 R. Alfenas, 341 - Cruzeiro, Belo Horizonte - MG

Atmosfera acolhedora, acomodações confortáveis, alimentação saudável
e equipe completa de profissionais de saúde em uma casa cuidadosamente 
preparada para atender todas as necessidades do seu familiar.
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MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

O Programa Minas Tênis Solidário realizou, em fevereiro, a 
entrega de doações para duas instituições parceiras que be-
neficiaram várias famílias carentes, da região Oeste da capital 
mineira. A Associação Projeto Romper, do Morro das Pedras, 
recebeu 65 litros de leite integral e 4kg de leite em pó, arreca-
dados durante a apresentação da Orquestra de Voluntários de 
Belo Horizonte, realizada no Teatro do Centro Cultural Unime-
d-BH Minas. Além disso, 379 livros de literatura infanto-juvenil 
foram entregues à Associação. Já a Fraternidade Espírita Cristã 
Francisco de Assis, da Cabana do Pai Tomás, recebeu 767 pe-
ças de roupas, 123 peças de roupas de cama, mesa e banho, 80 
pares de sapatos e 20 bolsas, arrecadadas na campanha “Nos 
passos de quem precisa” e por meio de doações de associados 
e voluntários.

Todos os itens doados chegaram em bom momento, já que, 
devido à pandemia do novo coronavírus, várias pessoas que 
viviam em situação delicada tiveram suas vidas ainda mais afe-
tadas, com o desemprego e a falta de renda. Mesmo com todas 
as dificuldades impostas por esse período crítico, as ações e 
campanhas desenvolvidas pelo Minas Solidário têm consegui-
do boa adesão por parte dos voluntários e apoio da Diretoria 
do Minas.

Fortalecendo parceiros
A entrega das doações para a Fraternidade Espírita Cristã 
Francisco de Assis contou com a presença do presidente do 

Doações fortalecem duas instituições de Belo Horizonte
Cumprindo a missão 

Minas, Ricardo Vieira Santiago, da voluntária do Minas Solidá-
rio, Célia Maria de Oliveira, além de Everton Wilen e Fernanda 
Figueiredo Avelar, coordenador e voluntária da Fraternidade, 
respectivamente. A instituição realiza um bazar na comunida-
de e conta com doações de roupas e sapatos para obter renda 
e auxiliar cerca de 600 pessoas da região. Para Everton Wilen, 
a parceria com o Minas representa muito, pois é praticamente 
a única fonte de recursos para ajudar a comunidade. “Sem 
essa parceria, todo o nosso trabalho fica paralisado. Fornece-
mos sopão, cesta básica e arcamos com custos de algumas 
famílias, como pagamento de conta de água, luz, ou compra 
de gás”, conta.

A Associação Projeto Romper atende 136 famílias, fornecen-
do kits de alimentos, leite, frutas, verduras, legumes e distri-
buem, uma vez por semana, um jantar para as pessoas aten-
didas. Além dos alimentos, o projeto tem uma biblioteca com 
vários títulos de livros infantojuvenis, brinquedos e jogos, que 
são emprestados às crianças e adolescentes. De acordo com 
Jutay Nogueira, idealizadora e responsável pela instituição, 
cada doação recebida faz a diferença. “As parcerias com em-
presas, como a que temos com o Minas, nos fortalece muito, 
porque nem sempre conseguimos atender à necessidade de 
todos os cadastrados”, destaca.

Doação de leite integral, leite em pó e livros infantojuvenis 
para a Associação do Morro das Pedras

Entrega de doações para fraternidade que atende moradores 
da Cabana do Pai Tomás
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A temporada 2020/21, certamente, ficará marcada na me-
mória da torcida minastenista. Não apenas pelas mudanças 
geradas pela pandemia de Covid-19, mas também pelas boas 
campanhas que as equipes esportivas do Minas vêm fazendo 
dentro de quadra, o que deixa o coração do torcedor explodin-
do de alegria. Mesmo sem poder contar com a força que vem 
das arquibancadas da Arena Minas Tênis Clube, as equipes de 
basquete, vôlei feminino e masculino e futsal do Minas têm 
registrado marcas históricas e, com certeza, entram fortes na 
reta final das competições, brigando por títulos nacionais e 
internacionais.

A equipe de basquete Minas Storm, por exemplo, tem provo-
cado verdadeiras tempestades por onde passa. O time co-
mandado pelo técnico Léo Costa bateu o recorde de invenci-
bilidade no Novo Basquete Brasil (NBB), que chega à sua 13ª 
edição. Liderado pelo capitão JP Batista, mais um quarteto 
de estrangeiros e mesclado com brasileiros de altíssimo nível 
técnico, além de jovens talentos, o único representante de Mi-
nas Gerais no NBB chegou a vencer 17 jogos seguidos e está 
entre os primeiros colocados da competição nacional desde 
as primeiras rodadas, sendo apontado, por vários especialis-
tas, como um dos candidatos ao título inédito. 

“Tivemos um primeiro turno excelente e uma sequência de 
vitórias muito importante, que nos colocou entre os primei-
ros colocados e nos deixou na liderança do NBB por um bom 
tempo. Tudo isso mostra a força do nosso grupo, mostra que 

Equipes do Minas brigam por títulos nacionais e internacionais e empolgam a torcida
Explode, coração!

CAPA

o trabalho está sendo feito e que estamos no caminho certo. 
Acredito que a nossa equipe vai crescer muito nesta reta final 
de temporada. Estamos em busca de uma consistência e so-
nhamos com coisas grandes. Certamente, vamos brigar até 
o fim”, destaca o treinador Léo Costa, que comanda a equipe 
pelo segundo ano consecutivo.

Palco internacional
O mês de março será de grande importância para a sequên-
cia da equipe Minas Storm na atual temporada. Além de fazer 
sete jogos para fechar a fase classificatória do NBB, a equipe 
minastenista sediará a segunda semana de partidas do Grupo 
D da Basketball Champions League Americas (BCLA), com-
petição organizada pela Federação Internacional de Basquete 
(Fiba) e disputada em “sistema de bolhas” regionais. A Are-
na MTC receberá, nos dias 7, 8 e 9, três jogos que poderão 
garantir a classificação para a segunda fase da competição 
continental. No dia 7, o Minas Storm encara o Instituto Cór-
doba, da Argentina. No dia 8, o Flamengo enfrenta a equipe 
argentina e, no dia 9, Minas e Flamengo fazem o clássico 
brasileiro da BCLA.

O técnico Leonardo Costa participa do Projeto Formação de 
Atletas por meio do Investimento em Profissionais do Es-
porte – Ciclo 2021-2024 – Termo de Execução nº25/2020, 
parceria Minas e CBC.

TEM 
LÁ VEM

PESTADE!
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Mais um troféu
Na página seguinte, o torcedor minastenista confere os detalhes da conquista do bicampeonato da Copa Brasil 
pelo Itambé/Minas e acompanha a programação de jogos da equipe na Superliga Feminina Banco do Brasil.

Jogos em março

DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL TRANSMISSÃO

1/3 20h Paulistano x Minas  São Paulo (SP) DAZN
7/3 17h40 Minas x Instituto Córdoba Arena MTC –
9/3 17h40 Minas x Flamengo   Arena MTC –
12/3 17h Minas x Caxias  São Paulo (SP) DAZN
14/3 12h Minas x Mogi São Paulo (SP) Youtube oficial MTC
16/3 20h Corinthians x Minas São Paulo (SP) ESPN
27/3 16h Minas x Bauru São Paulo (SP) TV Cultura
29/3 20h Minas x Pinheiros São Paulo (SP) DAZN
31/3 20h Minas x Fortaleza São Paulo (SP) DAZN

*Horários e datas podem ser alterados pela organização
*Basketball Champions League Americas.

BCLA*
BCLA*

NBB em São Paulo
Já pela competição nacional, que também é dispu-
tada em sedes regionais, o Minas irá à São Paulo 
(SP), onde fará os jogos no ginásio do Paulistano e 
do Pinheiros. Acesse o site minastenisclube.com.br 
e acompanhe os resultados da equipe minastenista 
no NBB e na BCLA.

Arena Minas Tênis Clube vai ser palco da Champions League
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Itambé/Minas é bicampeão da Copa Brasil em final “pão de queijo”
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Equipe minastenista comemora o segundo título da Copa Brasil

É nosso, de novo! A equipe Itambé/Minas conquistou o bi-
campeonato da Copa Brasil Feminina 2021. Assim como em 
2019, o título nacional foi conquistado em cima do Dentil/
Praia Clube. E, mais uma vez, Minas e Praia mostraram para 
o Brasil inteiro a força do voleibol mineiro. Após eliminarem 
equipes paulistas e cariocas, os dois representes do Estado 
fizeram a chamada final “pão de queijo” e, no fim, quem sol-
tou o grito de campeão foi o Itambé/Minas, que venceu o 
clássico mineiro por 3 sets a 2 (25/22, 27/29, 27/25, 25/27 e 
15/13), em Saquarema (RJ).

Antes de conquistar o título, o Itambé/Minas ficou em pri-
meiro lugar no turno da Superliga Feminina Banco do Brasil 
2020/21 e, dessa forma, garantiu vaga nas quartas de final 
da Copa Brasil, tendo como adversário o Pinheiros, que foi o 
oitavo colocado. Em duelo na Arena MTC, deu Itambé/Mi-
nas: 3 sets a 0 (25/14, 27/25 e 25/16). Já na fase final, em 

Mais emoções
Na Superliga Masculina, o Fiat/Minas entra forte na disputa dos play-offs, este mês. Confira na página seguinte.

Mais um troféu!

CAPA

Saquarema, as comandadas do técnico Nicola Negro vence-
ram, na semifinal, o Sesi Vôlei Bauru, por 3 sets 1 (30/28, 
14/25, 25/11 e 25/22).

Superliga
A equipe minastenista segue fazendo bonito na temporada 
2020/21. Neste mês, no dia 5, o Itambé/Minas faz o último 
jogo da fase de classificação da competição, da qual é o atual 
campeão, já que a temporada 2019/20 foi cancelada por cau-
sa da pandemia de Covid-19. A equipe enfrenta o Brasília Vôlei, 
na capital federal, e começa a disputa melhor de três das quar-
tas de final. O adversário e a data dos play-offs ainda não esta-
vam definidos no fechamento desta edição. Acesse o site mi-
nastenisclube.com.br e confira todas as informações sobre a 
equipe Itambé/Minas.

PATROCÍNIO DO CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE: APOIO:REALIZAÇÃO:
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Já classificado para as quartas de final da Superliga Banco 
do Brasil 2020/21, o Fiat/Minas faz dois jogos na Arena 
MTC, neste mês, para encerrar a fase classificatória. O time 
minastenista enfrenta o Pacaembu Ribeirão, no dia 2, às 
19h, em jogo adiado da primeira rodada do returno, e depois 
pega o Montes Claros América Vôlei, no dia 6, às 21h30, pela 
última rodada do segundo turno. Após o encerramento da 
primeira fase, a equipe inicia a preparação para a disputa 
dos play-offs, previsto para começar também neste mês. 
Acompanhe a atualização das datas e horários dos jogos 
pelo site minastenisclube.com.br. 

Para conquistar a classificação para a fase decisiva com 
antecedência, o Fiat/Minas mostrou a força do elenco, que 
conta com jogadores experientes e jovens talentos, e alguns 
atletas concorrem aos destaques do campeonato, segundo 
as estatísticas da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). 

Fiat/Minas já está nos play-offs da Superliga e tem destaques nas estatísticas da CBV
Vai com tudo!

A equipe minastenista briga para se manter no topo da tabela de classificação

Até o fechamento desta edição, o ponteiro Honorato figurava 
como o segundo melhor sacador, o oposto cubano Escobar 
estava entre os maiores pontuadores e o líbero Maique se 
destacava como um dos melhores na recepção.

Apesar de jovem, 23 anos, o líbero Maique é o titular do 
Fiat/Minas há algumas temporadas e coleciona passagens 
e títulos também pela Seleção Brasileira. O jogador espera 
o time focado nos jogos que encerram a primeira fase da 
Superliga para iniciar bem as quartas de final. “Já estamos 
classificados para os play-offs, mas esses dois jogos do 
início do mês são importantes para fecharmos bem a fase 
classificatória e mostrarmos o nosso trabalho. Temos que 
manter a nossa motivação e continuar com a força e a união 
do grupo para entrarmos bem na próxima fase, que é quase 
outro campeonato, com jogos duros e de mata-mata”, afirma. 
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O líbero Maique é um dos destaques da Superliga em 
eficiência na recepção Nas estatísticas da CBV, o ponteiro Honorato também 

figura no fundamento saque

É gol!
A jovem e talentosa equipe minastenista de futsal é tricampeã invicta da Taça Brasil. Confira nas páginas seguintes.

Tabela de jogos – Superliga Banco do Brasil 2020/21
DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL TRANSMISSÃO

2/3 19h Fiat/Minas x Pacaembu Ribeirão   Arena MTC Canal Vôlei Brasil
6/3 21h30 Fiat/Minas x Montes Claros América Vôlei Arena MTC Canal Vôlei Brasil

*As datas e horários dos jogos podem ser alterados pela organização.

Copa Brasil
O Fiat/Minas encerrou a disputa da Copa Brasil 2021 entre 
os quatro melhores. Na semifinal, a equipe acabou derrota-
da pelo Sada Cruzeiro, por 3 a 0 (25/19, 25/18 e 25/23), em 
partida realizada em Saquarema (RJ). A Copa Brasil come-
çou com os oito melhores classificados do primeiro turno da 

Superliga 2020/21. Na primeira fase, o Fiat/Minas, que foi o 
quarto colocado, enfrentou o Azulim/Gabarito/Uberlândia, o 
quinto, na Arena MTC, e venceu o jogo por 3 sets a 1 (25/18, 
25/15, 22/25 e 25/22). A Copa Brasil voltou a ser disputada 
em 2014 e esta foi a oitava edição consecutiva. O Fiat/Minas 
foi vice-campeão em 2019.

CAPA
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Fazendo história: time com média de idade de 20 anos fatura a terceira taça da competição nacional

Um título que ficará marcado no coração e na memória da tor-
cida minastenista. Assim como nas temporadas 2002 e 2012, 
a Taça Brasil de Futsal da temporada 2020, disputada em fe-
vereiro, é do Minas Tênis Clube. Em um jogo digno de grande 
final, a jovem equipe comandada pelo técnico Peri Fuentes su-
perou o Foz Cataratas (PR), por 4 a 2. Na competição, disputa-
da em Tubarão (SC), conhecida como a “cidade azul”, prevale-
ceram as cores do time minastenista que fez uma campanha 
invicta e histórica, conquistando, pela terceira vez, o título da 
competição mais tradicional do futsal brasileiro.

Para o técnico Peri Fuentes, a campanha praticamente irre-
tocável é reflexo do bom trabalho de longo prazo realizado 
nas categorias da base do Clube. “O resultado é fantástico! 
É um trabalho que vem sendo construído há muito tempo e 
tínhamos confiança de fazer uma grande competição”, desta-
ca o treinador, já projetando os próximos passos. “Esperamos 

coisas muito boas pela frente. Vamos manter os pés no chão, 
mas vejo um horizonte extremamente positivo e acredito que 
esta equipe ainda vai dar muitos frutos e alegria para o Mi-
nas”, afirma.

Com o título, o Minas garantiu acesso para a Supercopa, pre-
vista para ser realizada no fim de fevereiro, após o fechamen-
to desta edição. A competição, disputada em Sorocaba (SP), 
também contou com a equipe do Dois Vizinhos (PR), atual 
campeã da Copa do Brasil, e o Magnus (SP), atual campeão 
da Liga Nacional de Futsal (LNF). O vencedor da Supercopa 
enfrentará o Corinthians (SP), campeão da edição 2020, em 
São Paulo (SP). Quem levar a melhor no jogo previsto para 
o dia 7, às 14h, estará classificado para a continental Copa 
Libertadores. Acesse o site minastenisclube.com.br e confira 
todas as informações sobre a equipe de futsal do Minas.

Invicto, Minas conquista o tricampeonato da Taça Brasil de Futsal
É campeão!
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O pivô Renato foi o artilheiro do Minas na Taça Brasil Diretoria exibe o troféu de tricampeão da Taça Brasil de Futsal

O Minas estreou na Taça Brasil com uma goleada de 4 a 1 
na AABB (SP). Na segunda rodada, ficou no empate sem gols 
com o Tubarão (SC), equipe anfitriã da competição, mas vol-
tou para os holofotes no fechamento da fase classificatória. 
Além de aplicar uma goleada de 7 a 0 no Unidos do Cruzeiro 
(DF), o time minastenista garantiu a liderança do Grupo A, 
com sete pontos.

Com o direito de enfrentar a equipe com pior campanha no 
cruzamento das chaves, o Minas passou com tranquilidade 
pelo o Unidos do Alvorada (AM) nas quartas de final, com 
nova goleada por 5 a 0. Porém, para chegar à final, foi preciso 
encarar novamente os donos da casa, mas, desta vez, o azul 
minastenista prevaleceu sobre o Tubarão (SC) e a vitória veio 
na prorrogação, por 1 a 0, após o empate em 1 a 1 no tem-
po regulamentar. Na grande decisão, o adversário foi o Foz 
Cataratas (PR) e, apesar da equipe paranaense contar com 
forte poder ofensivo, o ataque do Minas foi mais eficiente e 
carimbou o título, com vitória por 4 a 2.

Os números da conquista

Festa no Minas

O elenco minastenista, com média de idade de 20 anos e um 
dos mais jovens na história do Clube a entrar em quadra numa 
competição profissional, construiu uma campanha sólida na 
Taça Brasil. Nos seis jogos até a conquista do título, foram 
cinco vitórias e um empate, totalizando 88,9% de aproveita-
mento. Campeão invicto, o Minas também foi o dono do me-
lhor ataque e da melhor defesa da competição, com 22 gols 
marcados e apenas quatro sofridos.

Um dos destaques do Minas na competição foi o pivô Renato 
Ramba, que marcou quatro gols e teve participação decisiva 
em vários jogos. O atleta, revelado nas categorias de base do 
Clube e oriundo do projeto Escolas de Esportes do Minas Tê-
nis Clube, conta que este é o maior título da carreira e lembra 
que muitas pessoas estão por trás desta conquista. “Com 
certeza é reflexo do trabalho com a comissão técnica e com 
a equipe multidisciplinar. Eles nos prepararam para diversas 
situações de jogo e, por isso, o nosso coletivo foi muito bem 
na competição, fisicamente e mentalmente. Todos merecem 
os parabéns”, declara o atleta de 21 anos.

A Diretoria do Minas recebeu a equipe campeã da Taça Brasil 
de Futsal, na Unidade I. O presidente Ricardo Vieira Santiago, 
o vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira e o diretor 
de futsal Sergio Versiani parabenizaram e comemoraram com 
os jovens jogadores, além dos membros da comissão técnica, 
a conquista do terceiro título do Minas na competição mais 
tradicional do futsal brasileiro (2002, 2012 e 2020).

A campanha
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*Consulte condições.

 

TODA A DINÂMICA DA SALA DE 
AULA, AGORA NO AMBIENTE VIRTUAL!

A Cultura Inglesa BH completa 80 anos em 2021 

e presenteia os belo-horizontinos com 50% de 

desconto* nos cursos ao vivo pela internet.

Cultura Inglesa Belo Horizonte, 80 anos 

de história e amor por BH.

culturainglesamg.com.br

L m (31) 3264 2500

#CulturaBH80anos
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Legenda para fotos

intertítulo dentro da mesma matéria na cor da 
editoria

Intertítulo – nota diferente na 
mesma página

O time campeão foi recebido com admiração pela diretoria minastenista

As equipes minastenistas campeãs das edições 2002 e 2012 da Taça Brasil, respectivamente

O presidente Ricardo Santiago ressalta que a conquista da Taça é motivo de muito orgulho e lembra que a formação de atletas 
vencedores faz parte do DNA do Minas. “Fica aqui o nosso agradecimento e os nossos parabéns a todos que trabalharam incan-
savelmente para a conquista deste título. Vamos continuar acreditando nas categorias de base, com muito trabalho, profissiona-
lismo e amor ao esporte”, enfatiza o presidente.

Relembre os títulos
O primeiro título do Minas na Taça Brasil foi conquistado em 2002, também de forma invicta. Na decisão disputada em Carlos Barbo-
sa (RS), o time minastenista venceu o Banespa, por 3 a 2, com gol do fixo Neto na prorrogação - dez anos depois o atleta foi campeão 
do mundo com a Seleção Brasileira e ganhador da Bola de Ouro da Fifa. O bicampeonato nacional veio em 2012, na edição disputada 
em Joinville (SC). Com a melhor defesa e o melhor ataque da competição, o Minas atropelou a A.D.R. Krona, de Santa Catarina, pelo 
placar de 7 a 2 na grande final. O então camisa dez do Minas, Dieguinho, foi o artilheiro da Taça Brasil naquela edição.
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Rayan Castro foi eleito representante dos atletas na CBG

O cenário esportivo ainda está bastante conturbado. As 
incertezas deixam os atletas de alto rendimento cada dia 
mais apreensivos. Tudo isso causado pela pandemia de 
Covid-19. Mesmo com o início da vacinação em diversos 
cantos do mundo, inclusive no Brasil, a doença segue au-
mentando e, desta forma, várias competições continuam 
sendo adiadas e/ou canceladas. Ainda com os calendários 

Ginastas do Minas intensificam treinamentos visando aos Jogos Olímpicos
De olho em Tóquio

 GINÁSTICAS ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM

nacional e internacional indefinidos, resta aos atletas treinar, 
treinar e treinar. Nas equipes de ginástica artística e de tram-
polim do Minas, o foco é 100% na preparação técnica e físi-
ca. O objetivo dos atletas é o mesmo: estar pronto para as 
próximas competições, principalmente aquelas que podem 
definir quem vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio, que, até então, estão confirmados para o segundo 
semestre de 2021.

Neste mês de março, por exemplo, seriam realizadas duas 
competições internacionais: a Copa do Mundo de Doha, no 
Catar, e a All-around World Cup de Birmingham, na Inglaterra, 
que também é uma espécie de Copa do Mundo. O minaste-
nista Caio Souza, recém-contratado pelo Minas, representa-
ria o Brasil nas duas competições e lamentou os cancela-
mentos. No entanto, o ginasta destaca que o foco está 100% 
nos treinamentos. “Infelizmente, esses cancelamentos têm 
sido rotineiros, desde a chegada da pandemia. Só nos resta 
nos preparar para as competições e, digamos assim, torcer 
para que elas aconteçam. Não sabemos de muita coisa, é 
focar nos treinos e só”, lamenta o minastenista.

Ginástica de Trampolim
Na equipe de ginástica de trampolim o cenário é o mesmo. 
Sem saber quando poderão voltar a competir, os atletas do 
Minas dão duro nos treinamentos para quando chegar a 
hora de subir no trampolim eles estarem prontos. Já nos 
bastidores, o minastenista Rayan Castro comemora uma 
conquista importante para o jovem atleta, que completa 19 
anos neste mês e que foi revelado na base minastenista. 
Em fevereiro, ele foi eleito o representante da Comissão de 
Atletas da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). “Ter 
que pensar para a ginástica como um todo e não só como 
o atleta Rayan é uma responsabilidade muito grande. Sa-
ber que estou representando centenas de ginastas é uma 
honra muito grande para mim. Estou muito feliz por ter sido 
escolhido pelos atletas”, comenta Rayan, que também está 
focado nos treinos. “Quando o calendário for confirmado, 
estarei pronto para representar o Minas e o Brasil”, comenta 
o atleta, que é um possível nome para representar o Brasil 
nas Olimpíadas de Tóquio.
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JUDÔ

O sonho olímpico continua vivo para o judoca Guilherme Schi-
midt. O atleta minastenista está entre os convocados pela 
Confederação Brasileira de Judô (CBJ) para a disputa do Grand 
Slam de Tashkent, no Uzbequistão, entre os dias 5 e 7 de mar-
ço. O judoca da classe meio-médio, que atualmente é o 59º no 
ranking mundial, pode somar até mil pontos na competição o 
que, além de melhorar a posição na classificação, aumentam 
suas chances de ser convocado para outros cinco eventos in-
ternacionais que serão realizados antes dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio.

Para Guilherme Schimidt (81kg) existe um único objetivo nes-
te Grand Slam. “Minha expectativa é buscar medalha de ouro 
nesta competição para subir no ranking mundial e continuar 
na briga pela vaga olímpica”, afirma o judoca, que também fala 
sobre como está sua preparação. “Estou treinando muito forte 
e estudando os possíveis adversários, além de trabalhar meu 
psicológico e meu corpo para entrar no tatame na minha me-
lhor forma”, conta o minastenista.

O Grand Slam de Tashkent, que faz parte do Circuito Mundial e 
é a terceira etapa do calendário da Federação Internacional de 
Judô (FIJ) em 2021, reunirá mais de 400 atletas de 63 países. 
Ao todo, 12 judocas representarão o Brasil na competição que 
será disputada na capital do Uzbequistão.

O treinador do Minas, Fúlvio Miyata, destaca a maturidade 
do atleta, que tem apenas 20 anos, e revela que toda a 
equipe minastenista está apoiando o judoca. “O Schmidt 
está tendo uma preparação específica, focada na potên-
cia e nos estudos táticos e técnicos. Apesar do judô ser 
individual, é um esporte que necessita do coletivo para 
alcançar resultados e todos da equipe abraçaram a 
ideia. Ele é uma referência para o grupo e estará re-
presentando todos do Minas”, afirma o sensei.

Judoca Guilherme Schimidt disputa Grand Slam e busca vaga nos Jogos de Tóquio
Sonho olímpico

Minastenista pode somar pontos e subir no ranking mundial

O judoca Guilherme Schimidt e outros dez minastenistas par-
ticiparam de mais uma etapa dos treinamentos de campo da 
CBJ, concluída no início de fevereiro em Pindamonhangaba 

(SP). As atividades, realizadas em um hotel com estrutura adap-
tada e sob um rígido protocolo de bioproteção, serviram para 
manter o desempenho e o ritmo competitivo dos atletas, além 
de fazerem parte das estratégias de integração da CBJ e da re-
novação da seleção com a chegada de um novo ciclo olímpico.

O atleta Guilherme Schimidt é beneficiado pelo proje-
to “Olímpico de Judô-Minas Tênis Clube, processo nº 
58000.009434/2018-92” parceria entre Secretaria Especial do 
Esporte do Ministério da Cidadania e Minas Tênis Clube.
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Minastenistas são 30% da seleção brasileira no campeonato continental 
Sul-americano

O Minas é o clube com o maior número de atletas na sele-
ção brasileira que disputará o Campeonato Sul-americano 
de Esportes Aquáticos, que será realizado entre os dias 16 e 
19 deste mês, em Buenos Aires, na Argentina. Dentre os 28 
convocados (14 homens e 14 mulheres), oito são minaste-
nistas - cerca de 30% da equipe. Os convocados são Beatriz 
Dizotti, Fernanda Celidônio, Eduardo Moraes, Gabriel Per-
seguin Dias, Lucas Peixoto, Pablo Vieira, Pedro Muschioni 
Cristo e Victor Baganha. E na comissão técnica da equipe 
brasileira estão o treinador André Cordeiro e a fisioterapeuta 
Tatiana Ribeiro.  A seleção argentina terá a também minas-
tenista Julia Sebastian.

Os atletas brasileiros foram convocados após conquistarem 
bons resultados em competições da temporada 2020, como 
o Troféu Brasil, disputado em dezembro, no Rio de Janeiro 
(RJ). Apesar de a competição internacional ser da categoria 
absoluta, a delegação brasileira que vai ao Sul-americano é 
formada apenas por atletas com idade entre 17 e 21 anos. 

O técnico minastenista André Cordeiro acredita que o Bra-
sil repetirá o bom desempenho de anos anteriores, mesmo 
com os atletas mais novos.  “Estamos com boas expecta-
tivas para esta competição. É a primeira vez que limitam a 
convocação de um campeonato absoluto para atletas até 21 
anos. O Brasil vem passando por uma transição na seleção 
e novos talentos estão se destacando. O Brasil, de forma 
geral, e o Minas se inclui, tem atletas novos que já estão 

Minas tem maioria na seleção do Sul-americano

próximos de um índice olímpico. Acredito que esta competi-
ção também vai ser uma chance a mais para eles atingirem 
essas marcas”, comenta. 

A nadadora Beatriz Dizotti, 20 anos, comemorou a convoca-
ção e está confiante em uma boa disputa em Buenos Aires. 
“Fiquei muito feliz por mais essa convocação. Pegar seleção 
é sempre uma coisa muito boa, que me dá uma injeção de 
motivação. O Sul-americano vai ser perto da Seletiva Olímpi-
ca. Então, acho que vai ser um bom treino para entrar em um 
ambiente competitivo. Não tem treino melhor do que com-
petir. Tenho certeza que será uma competição de ótimos 
resultados e muito divertida”, afirma.

O jovem time brasileiro vai para o Campeonato Sul-ameri-
cano com o objetivo de manter a hegemonia do Brasil em  
campeonatos sul-americanos. Em 2018, no Peru, o Brasil 
sagrou-se campeão geral na natação, com 52 medalhas 
conquistadas. 

A fisioterapeuta Tatiana Ribeiro participa do Projeto Forma-
ção de Atletas por meio do Investimento em Profissionais do 
Esporte – Ciclo 2021-2024 – Termo de Execução nº25/2020, 
parceria Minas e CBC.

NATAÇÃO
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Se tem tenista do Minas em quadra competindo, tem pódio! 
Assim foi no início desta temporada, em que os atletas 
minastenistas conquistaram 43 títulos nacionais, em diversos 
torneios. Ao todo, foram oito títulos de campeão de Simples, 
11 de vice-campeão de Simples, 12 de campeão de Duplas e 
12 de vice-campeão de Duplas. Um dos destaques individuais 
da equipe foi a atleta Catharina Cardoso, que conquistou 
quatro títulos de campeã de Simples e seis de campeã de 
Duplas, pelo Juvenil 16 anos. Nessa categoria, todas as 
quatro tenistas do Clube conquistaram títulos. 

Das competições disputadas pelos atletas, duas etapas 
foram organizadas pela Federação Mineira de Tênis 
(FMT), e o Minas participou como equipe, com os técnicos 
acompanhando os tenistas. Já nas etapas realizadas fora 
de Minas Gerais, os tenistas participaram acompanhados 
pelos familiares responsáveis, medida adotada pelo Clube 
para possibilitar que os atletas competissem e, ao mesmo 
tempo, se preservassem em relação à pandemia de Covid-19. 
A recomendação do Minas foi para que todos jogassem e 
retornassem imediatamente após as partidas para o local em 
que se hospedaram.

O cuidado de todos durante as competições que disputaram 
pelo Brasil foi essencial para que voltassem ao Clube com a 
saúde preservada. O diretor de tênis do Minas, André Baeta, 
enalteceu o apoio das famílias dos atletas e está confiante em 
boa sequência de temporada para todos da equipe. “O apoio 
das famílias durante um período adverso, em condições nunca 
vivenciadas, foi fundamental, comprovando o quanto este 
time tem no sangue o DNA vencedor do Minas Tênis Clube. 
Estamos confiantes e jogando com mais alegria. Felizes em 
saber que o pior já passou e que vamos vencer não só os 
nossos jogos, mas também essa pandemia”, afirma. 

Um dos torneios disputados em Minas Gerais e que teve 
a presença do time minastenista foi a segunda etapa do 
Circuito Sudeste, realizada no início de fevereiro, no Lagoa 
Santa Top Tênis e na Academia Tennis Hall, em Contagem. 
Na disputa, a atleta Catharina Cardoso conquistou dois dos 
seus dez títulos. “Meus resultados me mostraram que toda 
a dedicação está valendo a pena, mas o trabalho não para, 
tenho que continuar buscando mais e mais, para cumprir 
meus objetivos”, destaca Catharina. 

Confira, a seguir, todos os resultados do Minas na segunda 
etapa do Circuito Sudeste.

Tenistas do Minas conquistam mais de 40 títulos nacionais no início do ano
Galeria de troféus

Catharina Cardoso já soma dez títulos na temporada 2021

Juvenil 16 anos
Catharina Cardoso – campeã 
William Norton Junior – vice-campeão

Infantil 12 anos
Eduardo Passaglia – vice-campeão 

Simples

Juvenil 16 anos 
Catharina Cardoso e Esther Cerqueira – campeãs
Sofia Silva e Laura Nastrini – vice-campeãs
Caio Souza e Pedro Rodrigues (MG) – campeões

Infantil 14 anos
Vitória Florenzano e Daniela Pinheiro – vice-campeãs

Infantil 12 anos
Bruno Carrara e Bruno Sarmento (MG) – campeões
João Mendes e Eduardo Passaglia – vice-campeões

Duplas

TÊNIS
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Projetos incentivados em execução 
no Minas 

O calendário continua movimentado para as categorias de base 
do Minas Tênis Clube e do Minas Náutico, apesar das restrições 
devido à pandemia de Covid-19. Na temporada 2021, as equi-
pes de futsal, basquete, ginástica artística e de trampolim, judô, 
tênis e vôlei, que fazem parte dos projetos de Formação e De-
senvolvimento de Atletas, estão de olho nos títulos que podem 
conquistar em competições estaduais, nacionais e até interna-
cionais. Os atletas retornaram às atividades presenciais seguin-
do as medidas do rigoroso Protocolo de Bioproteção elaborado 
pela equipe de medicina do Minas, com base nas orientações 
das autoridades públicas de saúde. 

O técnico da equipe sub-15 do futsal, Samuel Alves, destaca 
a importância dos incentivadores que destinam recursos por 
meio do mecanismo fiscal Minas Esportiva Incentivo ao Esporte 
e conta que mesmo com a pandemia está sendo possível dar 
sequência ao desenvolvimento dos atletas da base, ainda que 
de forma adaptada. “Esses incentivos permitem que diversos 
talentos tenham a oportunidade de se desenvolver na busca 
pelos seus sonhos e, ao mesmo tempo, nos permitem formar 
cidadãos melhores, que são fisicamente ativos, educados por 
meio do esporte e que, em um futuro breve, poderão ser aqueles 
que vão investir no esporte. Quando falamos em formação, o 
termo longo prazo já vem anexado, pois formar bem é trabalhar 
gradativamente, respeitando o tempo de desenvolvimento dos 
jovens atletas e, mesmo durante a pandemia, conseguimos 
mantê-los ativos”, afirma.

Além do futsal, que até o momento se prepara para as dispu-
tas dos campeonatos Metropolitano e Estadual, o ano promete 
ser de muitos desafios para as equipes de vôlei. No feminino, a 

principal competição para a base minastenista será a Superliga 
B, disputada após o fechamento desta edição, o Campeonato 
Metropolitano e a Taça Paraná. Já no masculino, que também 
vai jogar a Taça Paraná, o Minas deve entrar forte na briga pe-
los títulos do Campeonato Metropolitano, do Estadual, da Copa 
Minas e do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI), nas cate-
gorias sub-17, sub-19 e sub-21.

Para a equipe de natação, oito torneios nacionais estão pre-
vistos até o momento, como o Campeonato Brasileiro para as 
categorias Infantil, Juvenil e Júnior. Em relação ao tênis, está 
prevista a disputa de seis etapas do Circuito CBC, que devem 
ter início em junho. Na ginástica, os atletas de todas as cate-
gorias se preparam para o Campeonato Brasileiro, enquanto 
as equipes de basquete focam nas competições estaduais e 
nacionais, assim como a equipe de judô do Minas.

Formação e Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Feminino 
- Sub-14 a 18 - Ano III nº 2017.01.0050.

Formação e Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Feminino 
- do Sub-14 até Sub-21 - Ano III - nº 2017.01.0034.

Formação e Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Masculi-
no - do Sub-15 até Sub-19 - Ano III - nº 2017.01.0030.

Formação e Desenvolvimento de Atletas do Basquete e Futsal 
- nº 2018.02.0045.

Formação e Desenvolvimento de Atletas do Tênis e da Ginás-
tica - nº2018.02.0048.

Equipes da base treinam para brilhar nas competições da temporada
Usina de Talentos

Mesmo com a pandemia, formação de atletas segue a todo vapor
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Sequência de sucesso

Estão entre os beneficiados o preparador físico Davidson Alves, 
o fisioterapeuta Filipe Galdino e o treinador Nery Tambeiro

Teve início em janeiro mais um ciclo, vigente até 2024, do 
projeto “Formação de atletas por meio do investimento em 
profissionais do esporte – Ciclo 2021-2024 – Termo de 
Execução nº25/2020”. Os  recursos repassados pelo Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC) garantem a manutenção total 
ou parcial de 36 profissionais altamente qualificados, para 
atendimento aos atletas minastenistas, incluindo técnicos da 
base e da ponta, preparadores físicos e fisioterapeutas, como 
a comissão técnica do vôlei masculino, por exemplo. 

Alta tecnologia na natação
O Minas recebeu em janeiro um novo e moderno Sistema de Painel de Led Full Color Outdoor com Unidade de Operação, 
por meio da parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) – Termo de Execução nº23/2019, substituindo o antigo 
placar eletrônico, que havia sido instalado no Prédio do Relógio em 2004. Além de contribuir para a qualidade das com-
petições nacionais e internacionais sediadas no Minas, o equipamento possibilitará melhores condições de treinamentos 
para as equipes de natação, especialmente para os atletas que podem representar o Minas e o Brasil nos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio.

LEI DE INCENTIVO
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De volta!
O Minas está sorrindo novamente! Depois de três semanas fechadas, em cumprimento ao decreto municipal que suspendeu 
as atividades de clubes, academias e outros segmentos produtivos da cidade, no período de 11 a 31 de janeiro, as três 
Unidades retomaram suas atividades em 1º de fevereiro. Piscinas, salões de jogos, quadras, espreguiçadeiras, parquinhos 
e demais áreas de lazer estão, novamente, ocupadas pelos sócios, que são a alma do Clube. E para marcar essa nova 
retomada, confira fotos de minastenistas aproveitando as Unidades I e II, no início de fevereiro.

Comemoração de aniversário com carteado! Vera Maria Moroni (a 
aniversariante), Rosane Zebral, Edwyges de Almeida, Olga Cardoso 
Costa e Rosa Celina Caldeira

Melhores amigas, Giovana Cunha, Livia Atunes e Ana Clara Sena 
se divertem juntas no Clube

Leonardo Menicucci Drummond e Henrique 
Antônio Canellas Bartolozzi brincam nas 
fontes do Parque Aquático Infantil

Os amigos Faouzi Chelala e Mateus Perutz 
dando um rolé pela Unidade I

Na sinuca, Tiago Laviola e Matheus Nunes

Fernanda Matioli, Isabela Azzi e Clara 
Godinho curtem a tarde na piscina

Marília Madureira aproveita o dia no Clube 
para estudar

Hora do açaí! As irmãs Luiza e Ana Moreira, 
com o amigo Bernardo Valadares 
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CENAS

Na aula de tênis, o quarteto Danilo Gonçalves Dias, Luiz Brandão, 
Mauro Martins e Juliana Penido Figueiredo

Petequeiros em ação! Joanildo Cezar, Marco Antônio Iani, Alexandre 
Costa e Tulio Gilssoni

Resenha no jardim: Arthur França, Bernardo 
Cordeiro, Thiago Fragoso e Gabriel Loreno

Família Monteiro na piscina! Caio, Edilaila, 
Danilo e Cid

Diversão na piscina: Isabela Ferreira 
e Adriana França Marques, mãe dos 
pequenos Luis Felipe e João Paulo

Animação total na aula de hidroginástica, 
na piscina coberta do Minas II.

No Ginásio Poliesportivo do Minas II, os 
amigos e vizinhos André Drummond e 
Bernardo Anielo jogam futebol

O vovô Mario Lucio Ribeiro e a neta Gabriela 
Garcia caminham juntos na piscina 



50 • Março de 2021 • REVISTA DO MINAS   

MEMÓRIA

Renato de Almeida César, o Pinguela, fez história do basquete do Minas
Saudades 

O falecimento de Renato de Almeida César (1938 – 
2020), em dezembro último, entristeceu a família mi-
nastenista. Pinguela, como era conhecido no Clube, foi 
atleta da equipe de basquete do Minas, nos anos 1950, 
e membro do Conselho Deliberativo, de 2004 a 2016. 
Pinguela começou a jogar nas categorias de base e 
chegou à equipe principal, atuando, inclusive, no time 
que conquistou o octacampeonato estadual. Segundo 
sua esposa, Silvia Margarida, a Margot, campeã e vice-
-campeã mineira de arco e flecha, na década de 1950, 
Pinguela era o “cestinha do time e um jogador briguen-
to, que entrava por baixo para provocar e facilitar as 
faltas dos times adversários”.

O jornalista José Renato de Castro César, filho de 
Pinguela, destaca a presença efetiva do ex-atleta na 
história do Clube. “Meu pai amava o Minas. Foi con-
selheiro, cogitado para ser treinador do basquete, 
convidado a participar das reuniões e atividades dos 
atletas veteranos da modalidade e de muitas ativida-
des sociais do Clube”, afirma.

José Renato está escrevendo o livro “Memórias tragi-
cômicas do Tio Tita”, no qual fala das qualidades do 
pai, conforme o trecho a seguir. “Diz a lenda que ele 
foi o maior vendedor de caminhões Mercedes-Benz 
do Brasil; que tinha uma mira infalível; que conseguiu, 
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Equipe principal do Minas, em 1959. Em pé, da esquerda p/ direita: Paulo Andrade Rodrigues, Hélcio Paiva, Moysés 
Blás, Izraeli Blás, Carlos Alberto Belizário e Marcio Leite; agachados: Luiz Carlos Azevedo, José Maurício Bicalho Dias, 
Carlos Alberto Fonseca (Betinho), Renato de Almeida César (Pinguela), Luiz Salles Coelho e Mario Nelson.

Renato Pinguela e a esposa Margarida, na festa 
do 25º aniversário do Minas Tênis Clube, em 1960. 

mas recusou, um cargo de confiança no governo do 
Juscelino, porque não quis ir para Brasília, em 1963; 
e que formou uma raça de galináceos típica que ficou 
conhecida como Raça Mineirinho”. Tio Tita era o apeli-
do carinhoso de Renato de Almeida César em família. 





A ITAMBÉ E O MINAS TÊNIS CLUBE 
ESTÃO JUNTOS MAIS UMA VEZ  
PARA APOIAR A SAÚDE E O ESPORTE.

Além do vôlei, agora apoiamos também  
o time profissional de futsal do clube. 
Em breve, toda a equipe vai entrar mais  
forte e ir mais longe com a vitamina uai.

MAIS UMA PARCERIA SHOW DE B O L A !
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