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TREINOS
Mesmo à distância, atletas e profissionais do esporte do
Minas se mantêm conectados, com rotinas de treinamentos
e atendimentos multidisciplinares. Páginas 29 e 33

QUE FALTA
O MINAS ME FAZ

Em tempos de quarentena, associados assíduos
contam como estão lidando com a impossibilidade
de ir ao Clube. Páginas 7 e 8.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros (as) Associados (as)
Estamos vivendo momentos e experiências únicas na história da humanidade. Este
processo de isolamento social completa em Belo Horizonte o septuagésimo dia, desde sua promulgação pela Prefeitura Municipal até a realização deste editorial. Apesar
de estarmos vivendo uma condição diferenciada em termos de propagação do vírus,
ocupação de leitos e óbitos em relação aos demais estados de nossa federação, muito se tem discutido sobre quando e como iniciaremos o processo de flexibilização das
atividades em nossa capital, de forma que possamos retomar nossas vidas e, ao mesmo tempo, continuemos mantendo as estatísticas bem abaixo das médias nacionais.
Nesse sentido, nossa diretoria elaborou um estudo científico, com diversas cláusulas
e protocolos de segurança para um planejamento de abertura gradativa e segura
de nossas unidades, em paralelo com a programação de abertura dos segmentos
de nossa sociedade, como a abertura das praças públicas e abertura das áreas externas com protocolos e controle, o retorno das crianças às escolas e o retorno das
escolinhas com protocolos diferenciados e o retorno das academias e retorno às ati-

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

vidades físicas com protocolos especiais. Retorno gradativo e controlado. Tal estudo

foi debatido em reuniões virtuais com os dirigentes dos principais clubes de nossa capital e finalizado em conjunto com a Federação
de Clubes do Estado de Minas Gerais (Fecemg), que levou os resultados ao comitê de crise da Prefeitura de Belo Horizonte para apreciação e considerações.
Podem ter certeza de que todos os protocolos de segurança, tanto para os associados quanto para os colaboradores, foram minuciosamente elencados no trabalho, visando sempre ao bem-estar de todos. Assim que tivermos o retorno das autoridades competentes e
um prognóstico de abertura de nossas unidades, detalharemos todos os protocolos nas próximas edições de nossa revista digital e em
todos os nossos canais de comunicação. A colaboração, a compreensão e a adesão de todos serão fundamentais para que o processo
de retomada das atividades seja um exemplo para todos os segmentos da nossa sociedade.
Em paralelo a esse panorama, estamos cuidando de seu patrimônio com o carinho que a ocasião requer. A execução das obras essenciais e a manutenção das Unidades, necessárias para este período de paralisação, estão se concretizando dentro do planejado. A etapa
de conclusão da área das piscinas inferiores do Plano Diretor do Minas Country se mantém dentro do cronograma de entrega previsto,
qual seja o mês de junho de 2020. Esse espaço terá novas piscinas, espaço kids, vestiários e área de lazer para as famílias. Esperamos
que, com a retomada das atividades das Unidades, possamos recebê-los da melhor forma possível e encantá-los de todas as formas.
Outro ponto a ser destacado foram as diversas ações do Minas Tênis Solidário, neste período de pandemia, que vão desde o apoio ao
Hemominas na coleta de sangue, disponibilizando a estrutura da Unidade I; e a ampla divulgação, arrecadação de doações em parceria
com o Supermercado Verdemar; doação de escudos de proteção para profissionais de saúde dos hospitais públicos de BH, em parceria
com a Newton Paiva; confecção de máscaras artesanais para doações em locais com necessidade; até auxílio na arrecadação de
recursos nas lives promovidas em parceria com artistas de expressão nacional. A promoção de ações, em parceria com aqueles que
estão alinhados com o propósito de fazer o bem, é um fator multiplicador e capaz de aliviar ou minimizar os impactos que esta crise
vem causando para a maioria da nossa população.
Estaremos sempre abertos a novas ideias e parcerias que possam ajudar o próximo, bem como a ações que possam ajudar a mudar
a vida de muitas pessoas.
“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.” (Chico Xavier)

Abraço a todos, RICARDO VIEIRA SANTIAGO

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

Celina Szrvinsk, pianista, professora da Faculdade de Música da UFMG, curadora da série
“Concertos Minas Tênis Clube”

“A beleza das obras é recriada no ouvido de cada um”
Em tempos de isolamento social imposto para evitar a disseminação do novo coronavírus, causador
da doença covid-19, a música tem sido uma forma
de distração, de alívio para o estresse gerado pelo
novo modo de vida. Estudo da Queen’s University
Belfast, na Irlanda do Norte, aponta que ouvir música libera dopamina, neurotransmissor que modula
as funções cerebrais relacionadas às emoções, à
atenção, ao aprendizado e ao sono, causando a sensação de bem-estar; diminui a ansiedade e estimula
a memória, o aumento da performance cerebral e da
capacidade de concentração.

DUOPO PRODUÇÕES VISUAIS

“Neste momento em que a maioria das pessoas
está privada dos contatos com família, amigos e
encontros sociais, a música supre um aspecto desta carência e é, sem dúvida, um suporte contra o
isolamento, tanto para quem a produz, quanto para
quem a consome”, afirma a pianista e professora da
Faculdade de Música da UFMG, curadora da Série
de Concertos Minas Tênis Clube, Celina Szrvinsk.
Na entrevista a seguir, ela também fala sobre as
perspectivas do mercado cultural pós-pandemia,
dá dicas para quem quer começar a conhecer os
clássicos, exalta o legado do compositor alemão
Beethoven, que nasceu há 250 anos, e garante: “Assistir a um concerto ao vivo é vivenciar o fascínio de
recriar a música junto com os artistas. Essa experiência será sempre insubstituível, assim como não
se pode trocar a natureza por sua fotografia”.

“Assistir a um
concerto ao vivo
é uma experiência
insubstituível, assim
como não se pode
trocar a natureza por
sua fotografia”
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CULTURA
Como os atos de executar ou ouvir
uma música pode ajudar a aliviar o
estresse neste momento de crise?
A música é uma forma de expressão
humana, que se revela tanto mais poderosa, quanto mais o ouvinte nela
reconhece seus próprios mistérios.
Artur da Távola (1936 – 2008 - pseudônimo de Paulo Alberto Moretzsonh
Monteiro de Barros, advogado, jornalista, radialista, escritor, professor e
político brasileiro), diretor por muitos anos, na televisão, do programa
“Quem tem medo da Música Clássica”, dizia: “Quem tem vida interior
não padece de solidão”. Neste momento em que a maioria das pessoas
está privada dos contatos com família, amigos e encontros sociais, essa
reflexão é mais que oportuna. Não só
a música, mas todas as expressões
artísticas suprem um aspecto desta
carência e são, sem dúvida, suportes
contra o isolamento, tanto para quem
as produz, quanto para quem as consome. E agora mais do que nunca
confirma-se o valor inestimável da
arte. Imaginemos o vazio de não termos qualquer acesso à música, aos
museus, à literatura...
A senhora acredita que a música é
um caminho para a união das pessoas durante essa pandemia?
A música é um meio efetivo de unir
pessoas. É uma linguagem abstrata, capaz de comunicar sensações,
sentimentos e de despertar nossa
sensibilidade. A pandemia nos provocou a rompermos as fronteiras, a
estendermos o olhar sensível para a
realidade global. As lives do momento, e também os concertos gravados
sem plateia, são reações positivas.
São meios alternativos de levar a
música a todos os seus apreciadores privados das programações dos
teatros. Acredito também que esta
nova opção possa conquistar aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir e ver a música de
concerto ao vivo.

O mercado da música, da cultura de
um modo geral, foi o primeiro a ser
parado em função da crise sanitária global. A senhora acredita que
haverá uma mudança no consumo
da música depois da pandemia?
Somos seres sociais e o contato físico com os da nossa espécie sempre
será uma inclinação da nossa essência. Ouvir uma gravação ou assistir
ao vídeo de um concerto, ainda que

“A música
extrapola o
entretenimento
e pode trazer paz
e conforto às
pessoas”

registrado ao vivo, é diferente de poder ouvir a mesma música, dividindo
o aqui e agora com o artista. Assistir a um concerto ao vivo é vivenciar
o fascínio de recriar a música junto
com os artistas. Essa experiência
será sempre insubstituível, assim
como não se pode trocar a natureza
por sua fotografia. Resta-nos esperar, para constatarmos, que, ao final
desta crise, o público retornará ávido às salas de concerto.
Na opinião da senhora, este momento de crise é oportuno para se
conhecer a música de concerto?
O confinamento ao qual fomos submetidos nos convida à intimidade e
à introspecção. A música extrapola
o entretenimento e pode trazer paz
e conforto às pessoas, como claros
contrapontos às ameaças que estamos vivendo. Talvez muitos possam

se abrir agora para a música de concerto, uma vez que essa experiência
nos convoca para a desaceleração e
para a fantasia.
Para os ouvidos não acostumados
a ouvir a música clássica, por qual
compositor começar?
Beethoven é um compositor que
bem conhecia a alma e os conflitos
humanos, num sentido atemporal.
A mensagem de sua música é tão
verdadeira hoje, quanto quando foi
composta. É difícil ficar indiferente
ao caráter revolucionário e à eloquência expressiva de suas sinfonias,
suas sonatas para piano, suas obras
de câmara. Não houve nenhum compositor na história da música, que
após conhecer sua obra tivesse
permanecido o mesmo. Pour Elise,
a 5ª e a 9ª Sinfonias, a Sonata para
piano “Ao Luar” são alguns exemplos de obras que se popularizaram.
Este ano o compositor completa 250
anos de nascimento, uma razão a
mais para que possa ser lembrado.
Como a senhora descreveria as
emoções vivenciadas por quem
ouve música de concerto?
É preciso o mundo interior do ouvinte para resgatar as emoções codificadas na sonoridade. A beleza das
obras é recriada no ouvido de cada
um, numa relação íntima e pessoal.
O repertório da música de concerto é vastíssimo e representado por
gênios como Bach, Mozart, Chopin,
Villa-Lobos, entre tantos outros. Para
permanecer com Beethoven, ressalto
a grandeza da sua última sinfonia,
escrita quando ele estava já totalmente surdo. As palavras da “Ode à
Alegria” de Schiller são um hino de
amor à humanidade, entoadas por
um grande coral, como clímax do último movimento. Nesse momento, a
música nos transcende, revela a nossa dimensão mais nobre e espiritual
e nos convoca à fraternidade universal. Só um mestre como Beethoven
consegue nos levar tão alto!
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CULTURA

“É difícil ficar
indiferente
ao caráter
revolucionário
e à eloquência
das obras de
Beethoven”

Beethoven 250 anos
Nascido na cidade de Bonn, Alemanha, em dezembro
de 1770, Ludwig van Beethoven foi um compositor do
período de transição entre o Classicismo e o Romantismo. Era um menino introspectivo, deixou a escola
com apenas 11 anos e aos 13 já ajudava no sustento da
casa, trabalhando como organista, cravista, músico de
orquestra e professor. Em 1784, foi enviado para Viena,
Áustria. Em duas semanas retornou a Bonn, devido à
morte da mãe. Fez cursos de literatura, para compensar
a falta de estudo, lendo sobre os ideais da Revolução
Francesa e a literatura pré-romântica alemã de Goethe
e Johann Schiller.

desesperadas sobre sua arte e a tragédia da surdez, que
ele só revelou aos outros em 1806. Sempre pensando em
suicídio, Beethoven mudou de ideia quando encarou a música como missão.
Estudiosos dividem a obra beethoveniana em três fases:
1792 e 1800, o início; 1800 a 1814, marcadas pela surdez;
e 1814 a 1827, período próximo à sua morte. O legado do
mestre alemão inclui nove sinfonias, uma ópera (Fidelio),
músicas para teatro e balé, missas, sonatas, cinco concertos para piano, um para violino e um tríplice (violino,
violoncelo e piano), músicas de câmara.
Beethoven morreu em 26 de março de 1827, aos 56 anos,
em Viena (Áustria), em decorrência de pneumonia, cirrose
e infecção intestinal.

Em 1792, voltou para Viena, como aluno de Haydn (compositor do período clássico). Em 1796, surgiram seus
primeiros sintomas da surdez. Em 1802, em crise, escreveu seu documento mais conhecido: o “Testamento
de Heilingenstadt”. Trata-se de uma carta, destinada
aos dois irmãos, que nunca foi enviada, com reflexões

PATROCÍNIO DO CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE:

REALIZAÇÃO:

Retrato de Ludwig van Beethoven, feito pelo
pintor alemão Joseph Karl Stieler, em 1820

APOIO:
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Medicina Faseh. A única escolha de quem quer ser ÚNICO.
Ser único na Medicina é uma escolha que começa agora. É hora de estudar em uma faculdade nota máxima no MEC,
com professores renomados e a melhor estrutura, e, principalmente, ter a atenção e o protagonismo que você merece.
Para praticar a Medicina do Futuro, a sua escolha no presente precisa ser Faseh.

VESTIBULAR 2020-2
PROVA EM JULHO

INSCREVA-SE:
faseh.edu.br/medicina
Bolsas pelo PROUNI

TRADIÇÃO EM
MEDICINA
DO FUTURO.

EDUCAÇÃO

Arte na web

Cursos Artísticos mantém aulas on-line com os alunos minastenistas

A professora Jéssica de Jesus, em
aula especial ao vivo com alunos
do Curso de Dança

Para que os alunos dos Cursos Artísticos do Minas continuem
seus treinos e atividades em casa, desde o dia 4 de maio, as
aulas são realizadas on-line, na plataforma Google Sala de Aula.
O principal objetivo é proporcionar momentos de relaxamento
e descontração. “A arte tem um lugar muito importante neste
momento de pandemia, pois cria novas realidades a partir
da imaginação e da estética. Os alunos não são obrigados a
participar, já que não há cobrança das mensalidades. Essa é
apenas uma forma para continuarmos próximos deles, com a
flexibilidade de horários, porque entendemos a enorme demanda
das escolas e não queremos sobrecarregar as famílias”, afirma a
gerente de Divisão de Educação, Flávia Rohlfs.
São realizadas aulas do Curso de Dança para alunos de 7 a
59 anos e do Curso de Música, nas modalidades flauta, violão
e ukelelê, para alunos de 6 a 99 anos. A maioria das aulas é

gravada pelos instrutores e disponibilizada na plataforma, e os
alunos podem escolher o horário, de acordo com suas rotinas.
E é possível todos interagirem entre si e agendar horários de
atendimento com os instrutores. Hoje, 63% dos alunos desses
cursos estão ativos nas turmas on-line, totalizando 224 sócios.
“Os retornos que estamos recebendo têm sido muito positivos”, destaca a gerente.
Ficou interessado? Para fazer parte dos cursos artísticos,
matricule-se pelo aplicativo do Minas, disponível para iOS
e Android. E para mais informações, entre em contato pelo
e-mail contatocursoartistico@minastc.com.br.
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EDUCAÇÃO

Valores positivos

Atividades em família contribuem para desenvolver habilidades para a vida
Criar momentos lúdicos e de aprendizado em família é uma boa alternativa para lidar com o isolamento social. E a metodologia Life Skills, trabalhada nos cursos do Minas, desenvolve habilidades e atitudes, como empatia, trabalho em equipe, liderança, comunicação e gestão do tempo, que são essenciais para a vida. E esses
valores são passados por meio de atividades, que podem ser feitas em casa, de forma leve e descontraída.

Veja três exemplos de atividades e reúna a família para todos fazerem juntos!

1. Empatia
Todos devem mudar de “função” por um dia.
Faça um sorteio com os nomes de todos da família, e cada um terá a experiência de estar na
“pele” do outro. No final do dia, sentem-se no
sofá ou à mesa de jantar e discutam como foi
ser o pai, a mãe, o irmão, o cachorro... percebam
os sentimentos dos outros e proponham mudanças positivas, além de darem muitas risadas!

2. Trabalho em equipe
É hora da refeição! Reúna todo mundo para preparar o menu do dia: cada um faz a sua parte,
ajudando na montagem e na preparação dos
pratos e na arrumação da mesa. Deixe a criatividade aflorar; vocês podem fazer um rodízio
de pizzas, um menu completo de almoço ou até
uma farta e variada salada. O importante é todo
mundo colaborar: mãos à obra!

3. Defina metas
Vamos desapegar? Proponha que cada um da
família separe, no mínimo, três itens pessoais
que não são usados e que estejam em bom
estado. É hora de lembrar do Minas Tênis Solidário, programa de responsabilidade socioambiental do Clube, ou de alguma família que
precisa de ajuda neste momento.
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Minas ao vivo

Clube entretém seu público com lives e vídeos de todos os pilares nas mídias sociais
A missão do Minas é “assegurar aos associados plena satisfação e alegria de viver através do lazer, do esporte, da cultura e
da educação”. E como manter viva essa missão neste período
de pandemia, crise de saúde mundial e isolamento social? Por
meio das mídias digitais, o atual elo entre o Clube e seus sócios, torcedores e consumidores das artes.
Desde o início da quarentena em Belo Horizonte, em meados
de março, o Minas alimenta seus canais no YouTube, Instagram, Facebook e o site com conteúdo diverso e focado em
promover a alegria e o entretenimento ao seu público neste
momento difícil. Foi criado o programa #MinasComVcEmCasa,
com lives variadas, treinos virtuais de atividades físicas e vídeos sobre temas culturais. Tudo para seguir a missão e manter
o Clube sempre próximo dos minastenistas.
Ao todo, de 20 de março ao dia 20 de maio, foram realizadas
30 lives nos canais do Clube, dos mais variados assuntos. E
todas elas tiveram como propósito, além de divertir o público,
a solidariedade.
O Programa Minas Tênis Solidário, durante as lives, fez campanhas de doação, por meio de QR Code, para ajudar famílias,
hospitais e instituições que foram prejudicadas devido à pandemia e às regras de isolamento. Foi o caso do show ao vivo
do Paulo Ricardo, realizado no YouTube do Minas, que registrou 239 mil espectadores únicos, um recorde de público das lives do Clube, levando o canal a ganhar 2.941 novos assinantes
no intervalo de três horas.

RANKING DE AUDIÊNCIA

1º

LAZER Live Paulo Ricardo

2º

EDUCAÇÃO Aula de Mat Pilates

+ de 354 mil views
#MinasComVcEmCasa

+ de 7.200 views

3º

LAZER Live “Rogério Flausino e
Wilson Sideral cantam Cazuza”

+ de 4.900 views

4º

EDUCAÇÃO Exercícios com peso
corporal #MinasComVcEmCasa

+ de 4mil views

5º

EDUCAÇÃO Aula de Aerodance
#MinasComVcEmCasa

+ de 3.700 views
youtube.com/minastcoficial

CANAL

No Instagram, destacam-se as entrevistas feitas no perfil dedicado ao vôlei, o @mtcvolei. Durante as lives com as bicampeãs
olímpicas e atletas do Itambé/Minas Sheilla e Thaísa, o perfil
bateu a marca de 400 espectadores simultâneos, totalizando
uma audiência de cerca de 10 mil pessoas apenas nas duas
transmissões ao vivo.
Algumas das lives ainda podem ser acessadas nos canais
do Instagram, por meio do formato IGTV, e também no
YouTube.

LIVES REALIZADAS

@minastenisclube

5

@mtccultura

2

@mtcesporte

11

@mtccienciasdoesporte

1

@mtcvolei

4

@mtcbasquete

2

@mtcnatacao

1
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MINAS COM VOCÊ EM CASA

O grande destaque de toda a programação são os vídeos do
#MinasComVocêEmCasa. O programa foi criado para divulgar aulas para os alunos dos cursos, publicadas no canal do
YouTube. Há aulas de Mat Pilates, danças urbanas, meditação,
aerodance, exercícios com peso corporal, artes, violão, ioga,
jazz, musicalização para bebês e muito mais. A primeira temporada, que começou em 20 de março e terminou em 30 de
abril, teve 57 vídeos. Tudo para manter os minastenistas ativos
na quarentena!
Com o retorno positivo e a adesão não só dos alunos, mas de
outros associados e não sócios, a segunda temporada foi lançada em maio, incluindo os cursos esportivos, como basquete
e futsal, e as áreas de lazer e cultura.

Foram 16 vídeos só na 2ª temporada. Ao todo, já
são mais de 75 videos, disponíveis no canal do Minas no Youtube ou no Instagram!
Todo o trabalho é realizado por equipe de profissionais das várias áreas do Minas e exige estudo,
pesquisa, criação da pauta, testes, análises e avaliação das métricas e feedbacks do público, que
pontuam os erros e acertos do trabalho. O grande
objetivo é levar o Minas para todas as casas!

Para o lazer, toda quarta-feira de maio, é realizada uma edição
do evento Cozinha ao Vivo, em que chefs renomados de BH
ensinam a preparar menus assinados por eles. Foram ao ar
edições com cardápio especial de Dia das Mães com o Buffet
Rullus; menu mineiro do restaurante Xapuri; pratos com bacalhau do Buffet Bravo Catering, entre outros.
E para os maiores de 60 anos voltarem a fazer os exercícios
físicos, toda terça-feira, é publicada uma aula do programa de
integração psicomotora monitorada.
Na cultura, em parceira com o Diversão em Cena ArcelorMittal,
foram ao ar, no Instagram @mtccultura, entrevistas com
convidados do Programa, que é voltado para o público infantil.
Também aconteceu uma live do Cena Técnica, programa do
Minas de capacitação de profissionais de backstage, com
duração de três horas, no canal do YouTube.

Lives em junho
Até o fechamento desta edição, a agenda de lives do mês de junho estava em processo de confirmação. Por isso, fique
ligado na agenda do site minastenisclube.com.br/agenda e do aplicativo do Minas, disponível para iOS e Android,
canais em que todas as lives confirmadas serão divulgadas. Aguarde mais música de qualidade e entretenimento para
deixar esse momento de quarentena mais leve. E não se esqueça de se inscrever, seguir e se conectar com o Minas nas
mídias sociais!
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SÓCIOS DO MINAS ALÉM DO ATENDIMENTO DIFERENCIADO
CONTAM TAMBÉM COM BÔNUS QUE PODE CHEGAR ATÉ 4%.
VENHA CONFERIR!
PASSAGENS AÉREAS
LISTA DE CASAMENTO
CHIP VIAGEM

SEGURO VIAGEM
PROTEC BAG
DIÁRIAS DE HOTÉIS

ALUGUEL DE CARRO
VALE-VIAGEM

CRUZEIROS

INGRESSOS DISNEY

CVC MINAS TÊNIS I

(31) 98270-6459 | 98415-6362

CVC MINAS TÊNIS II
(31) 99764-5767

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Salvando vidas

Minas Tênis Solidário e Hemominas promovem ação de doação de sangue no Clube

O Salão do Centro de Facilidades do Minas I foi transformado
em um hemocentro, em maio, e recebeu 50 pessoas, entre
sócios e colaboradores do Clube, para a ação de doação de
sangue promovida pela Fundação Hemominas, em parceria
com o Programa Minas Tênis Solidário. O objetivo era repor os
estoques dos bancos de sangue de Minas Gerais, que tiveram
queda devido ao isolamento social imposto pela pandemia
de covid-19. O salão foi preparado de acordo com as normas
de segurança em saúde, e todas as pessoas estavam de máscaras e mantendo o distanciamento seguro, atendendo às
regras de proteção.
Acompanharam a coleta a médica Carla Tavares Felipe Vieira,
do Departamento de Processos Técnico-científicos e Saúde
do Minas, Ana Lúcia Fernandes Miranda, gerente do Hospital
Júlia Kubitschek, unidade do Hemominas no Barreiro, e Ana
Célia Milagres, do setor de Captação de Doadores, também
do Hemominas HJK. “Agradecemos muito essa parceria com
o Minas Tênis Clube e o engajamento dos participantes na

ação. Tivemos uma adesão muito boa, superando as expectativas. É muito importante que as pessoas se conscientizem
e sejam doadoras fidelizadas mesmo durante a quarentena”,
disse Ana Célia Milagres.
O presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, prestigiou a ação
e reforçou a importância das doações. “Ampliamos a nossa ajuda para outras doenças, para além da covid-19, oferecendo o espaço e a estrutura do Minas, onde o associado e a população em
geral podem se sentir seguros. Cada pessoa salva até quatro vidas na doação, ou seja, é exponencial a forma de se fazer o bem.
Para nós, é motivo de muito orgulho incentivar essa campanha”,
afirmou o presidente.
Assim como nos hemocentros, antes da coleta, todos os candidatos passaram pelo atendimento médico e pela triagem. Dos
50 participantes, 33 são mulheres, 17, homens, e, ao todo, 39
estavam aptos para doar. E cada pessoa pode salvar até quatro vidas. Portanto, com o que foi doado na ação, 156 pessoas
serão beneficiadas.

Luisa Figueiredo Juncae, 24 anos: “ajudamos mais de uma
pessoa e nunca sabemos quando nós vamos precisar. Por isso,
é muito importante doar”

Raphael Gildicelli, 43 anos: “o ato de doar sangue é um ato de
amor ao próximo”

Maria Camen Monteiro Teixeira, 49 anos: “fiquei muito feliz
com essa ação no Minas. E quando vi a organização, com
tudo muito limpo e respeito ao distanciamento social, me senti
segura e tranquila”

Ana Lúcia Fernandes Miranda e Ana Célia Milagres, da
Fundação Hemominas; o presidente Ricardo Santiago; e Carla
Tavares Felipe Vieira, médica do Clube
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Viviane Guerra, gerente de Captação e Cadastro da Fundação Hemominas

Doar sangue é salvar vidas
A rápida evolução da covid-19 pelo mundo exigiu que as
pessoas se isolassem em suas casas: não ser infectado se
tornou a prioridade. Assim, apenas os serviços essenciais
seguem em pleno funcionamento, como supermercados e
farmácias. Os demais, como clubes, escolas, academias e o
comércio em geral, continuam suspensos, em cumprimento
a decretos municipais. Mas, e quem depende de doação de
sangue para sobreviver? Nesta Entrevista, Viviane Guerra,
gerente de Captação e Cadastro da Fundação Hemominas,
fala sobre a atual situação do estoque de sangue de Minas
Gerais e chama a atenção para a importância das doações
de sangue mesmo neste período de quarentena.
Qual é a situação atual dos bancos de sangue do Estado?
Quais são os tipos sanguíneos mais necessários?
No momento, precisamos reabastecer todo o estoque de
sangue do Estado, especialmente os grupos negativos.
Chamamos a atenção para o tipo sanguíneo O, que é o mais
demandado e já chegou em estado crítico, já que o O negativo, que é o doador universal, apresenta-se 42% abaixo do
ideal, e o O positivo, 37% abaixo. Ainda assim, todos os grupos sanguíneos são necessários para manter os bancos de
sangue em dia e salvar vidas.
No site da Fundação Hemominas (hemominas.mg.gov.br), é
disponibilizado diariamente o estoque de cada tipo sanguíneo e seu status, entre Crítico, Alerta, Adequado e Estável.
Quais são os impactos do novo coronavírus na captação
de sangue?
O isolamento social tem afetado diretamente o nosso banco
de sangue, que não pode parar de ser abastecido. As pessoas
devem sair de casa somente em momentos extremamente
necessários, e a doação de sangue é um desses momentos.
Nós temos trabalhado exclusivamente com atendimento
por agendamento, para distribuir os candidatos à doação
durante todo o dia, evitando aglomerações e o risco de contaminação. A Fundação Hemominas segue todas as normas
de segurança orientadas pelo Ministério da Saúde e pelos
órgãos sanitários, portanto, todos os nossos funcionários
estão treinados para atender as pessoas seguindo as medidas de prevenção. Disponibilizamos para todos, em todos
os nossos centros, máscaras de proteção, luvas, álcool gel,
além de respeitarmos as normas de distanciamento, com
o mínimo de interação entre os profissionais e as pessoas.

Além disso, o Ministério da Saúde atualizou as regras de
doação, para que haja ainda mais segurança, e os prérequisitos básicos foram mantidos [conforme apresentado
no box abaixo]. Por exemplo, pessoas que viajaram para
áreas endêmicas devem aguardar pelo menos 14 dias
para doar, e quem teve contato com pessoas infectadas
ou apresenta histórico recente de alguma síndrome gripal
deve ficar pelo menos 30 dias sem doar sangue. E nós, da
Fundação Hemominas, orientamos que pessoas com mais
de 60 anos aguardem o fim da pandemia para doar. Isso não
é proibido, é apenas uma recomendação.

“As pessoas devem sair de
casa somente em momentos
extremamente necessários,
e a doação de sangue é um
desses momentos”.
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Por que as pessoas devem doar sangue?
Não podemos nos esquecer que há vários outros pacientes
nos hospitais além dos infectados pelo novo coronavírus.
Para muitas patologias, o sangue é o remédio. E um remédio
que a ciência não é capaz produzir; conseguimos somente
por meio de doações. Além disso, precisamos de um estoque para as emergências, que sempre surgem.
Muitas pessoas passam a doar quando algum conhecido precisa. Mas, todos os dias, alguém precisa de transfusão. Então,
precisamos de doadores regulares, independentemente se é

ou não para um familiar ou conhecido. A Organização Mundial
da Saúde (OMS) prevê que se de 3 a 5% das pessoas doassem
sangue regularmente, não haveria necessidade de campanhas
para abastecimento dos estoques. E hoje, a média da população é de 1,6%.
Reforço que, diferentemente de hospitais e centros de
saúde, o hemocentro é um local de pessoas saudáveis, já
que a premissa básica para doar sangue é estar com boa
saúde. Por isso, é tão importante que as pessoas se conscientizem e se programem para doar sangue mesmo durante a
quarentena. Esse é um gesto que permite salvar vidas.

Seja solidário

Saiba como se preparar para doar sangue na Fundação Hemominas
Regras gerais
Alimentar-se bem antes: se a doação for pela manhã, a refeição tem que ser leve, sem gorduras. Após almoço ou jantar,
deve-se aguardar três horas para fazer a doação. Ingerir líquidos em maior quantidade antes e depois de realizar a doação.
Repouso: o candidato deve ter dormido, pelo menos, quatro
horas, sentindo-se descansado no momento da doação.
Saúde: o doador deve apresentar condições plenas de saúde.
Temperatura: sem febre. A temperatura será aferida no momento da triagem e não poderá exceder 37°C.
Documentos: é necessário apresentar um documento original
e oficial de identidade que contenha foto, filiação e assinatura.
Idade: podem doar pessoas entre 16 e 69 anos. Jovens de
16 e 17 anos devem estar acompanhados do responsável
e portando a autorização assinada pelo mesmo (formulário
disponível no site www.hemominas.mg.org.br). Candidato(a)
com 61 anos ou mais deve comprovar que já fez pelo menos
uma doação anteriormente.
Mulheres: podem doar com intervalo de 90 dias entre uma
doação de sangue total e outra, ou seja, até três vezes ao ano.

Homens: podem doar com um intervalo de 60 dias entre
uma doação de sangue total e outra, ou seja, até quatro
vezes por ano.
Peso e volume de sangue doado: homens – acima de 50 Kg:
450ml / Mulheres entre 50 e 55,9 Kg: 410ml / Mulheres com
56 kg ou mais: 450ml. O peso será verificado no momento da
doação e será descontado 1 kg referente ao peso da roupa.
Pressão arterial: será aferida no momento da doação. A
pressão sistólica (máxima) não poderá exceder 180mmHg ou
estar abaixo de 90mmHg; a pressão diastólica (mínima) não
poderá exceder 100mmHg ou estar abaixo de 60mmHg. Não
deve-se fazer esforço vigoroso antes de doar.
Hipertensão arterial: pessoas com hipertensão arterial somente
poderão doar sangue na Fundação Hemominas se estiverem em
uso de medicamento que não contraindique por si só a doação,
apresentando níveis pressóricos controlados e sem lesões em
órgãos alvo (por exemplo, coração, rins, olhos). Para avaliar tais
condições, será necessário, portanto, que o(a) candidato(a) à
doação apresente relatório do seu médico comprovando o controle clínico adequado. No dia da doação, a pressão arterial será
aferida, e a doação apenas será realizada se a máxima estiver
abaixo de 140mmHg, e a mínima abaixo, de 90 mmHg.

Novas regras em tempos de covid-19
>> Quem viajou a países com casos confirmados da doença:
deve esperar 14 dias após o retorno para doar sangue, desde
que se mantenha assintomático.
>> Pessoas infectadas pela covid-19: ficam inaptas por 30 dias
após completa recuperação.
>> Quem teve contato com pessoas infectadas pela covid-19:
inapto por 14 dias, após o último contato com essas pessoas.

>> Quem apresenta resfriado comum, sem história de viagem
para áreas endêmicas ou contato com pessoas provenientes
dessas áreas: apto 30 dias após o término dos sintomas.
Atenção: essas orientações são medidas de precaução. Não
há evidência, até o fechamento desta edição, de transmissão
transfusional da covid-19.
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Proteção para os pequenos

Voluntárias produzem máscaras para crianças em tratamento contra o câncer

As minastenistas Maria da Conceição Dutra, Jaqueline Franco, Jussara Santos, Rosely Peixoto e Tânia Zefferino estão produzindo e
entregando máscaras de proteção para crianças em tratamento contra o câncer

Fazer o que está ao nosso alcance, para ajudar ao próximo.
O ato de se colocar à disposição para as ações voluntárias
ganha cada vez mais força neste momento de pandemia, em
que toda ajuda é de grande valia, para dar alento, proteção e
alegria. Pensando justamente na proteção do próximo, o grupo
de apoio à infância do Programa Minas Tênis Solidário teve a
ideia de produzir máscaras para as crianças que fazem tratamento contra o câncer e que, por esse motivo, ficam mais vulneráveis às complicações das doenças respiratórias, inclusive
a covid-19, causada pelo novo coronavírus.
De acordo com a coordenadora do grupo, a voluntária e
associada Maria da Conceição Dutra, tudo começou com
a iniciativa da também voluntária e associada Jaqueline
Franco, que é dentista, mas que tem na costura um hobby.
“Ela começou a fazer algumas máscaras de proteção com
tecidos que já tinha em casa. Depois, nós pegamos com
duas voluntárias alguns lençóis usados, sem elástico”. Com
a divulgação da ação em grupos do WhatsApp, recebemos
a doação de 80 metros de elástico e um tecido mais gros-

so, trazido por uma amiga minha, que viajou para a África”,
conta Conceição.
O grupo de apoio à infância do Programa Minas Tênis Solidário
tem 22 pessoas, mas, em respeito ao isolamento social, apenas cinco estão confeccionando e entregando as máscaras de
proteção. Além de Conceição, a ação conta com a dedicação
de Jaqueline Franco, Jussara Santos, Rosely Peixoto e Tânia
Zefferino. “Nós conseguimos a doação de alguns materiais e levamos até o consultório da Jaqueline. Ela mora em Nova Lima,
mas, vem a Belo Horizonte para buscar os itens doados e deixar
as máscaras prontas. Aí, nós nos dividimos, de acordo com a
disponibilidade de cada uma, para fazer a entrega”, explica Conceição. Até o momento, as voluntárias minastenistas já entregaram 104 máscaras para o Hospital da Baleia, para atender às
crianças internadas e seus acompanhantes, 76 para a Fundação
Sara Albuquerque, que acolhe crianças de outras cidades, que
estão em Belo Horizonte para fazer tratamento oncológico e 49
para moradores do Aglomerado Santa Lúcia.
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Faça sua máscara de proteção
1) Use um tecido de algodão, tricoline ou TNT, com duas
camadas, para ter dupla proteção.
2) Use como molde um prato de 27 cm de diâmetro. Coloque
o prato sobre o tecido e desenhe com lápis ou caneta para
marcar onde deve ser cortado. Corte o molde.
3) Dobre o tecido cortado ao meio, e dobre novamente ao
meio. Depois, corte o bico do molde, com dois dedos de distância da extremidade. Corte as laterais.
1

2

3

4) Usando a máquina de costura, feche as partes arredondadas das duas partes de tecido da máscara.
5) Una as duas partes, com os lados avessos para fora e costure,
deixando apenas dois espaços, onde serão colocados os elásticos, de um tamanho que permita desvirar a máscara do avesso.
6) Costure as beiradas, deixando o espaço para passar o elástico.
7) Com a ajuda de um grampo ou alfinete, passe o elástico nos
dois lados do tecido e dê um nó bem feito.
Prontinho! É só usar a máscara para a sua proteção.
4

5

6
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Em boa hora

Minas Tênis Solidário entrega doações a duas instituições assistenciais

Maria Aparecida Martins, Carlos Henrique Martins Teixeira e Ricardo Santiago

O presidente do Minas Tênis Clube, Ricardo Vieira Santiago,
e o vice-presidente, Carlos Henrique Martins Teixeira, entregaram doações à Associação Educacional de Judô - Avança
Judô, representada pela coordenadora e assistente técnica
do projeto Maria Aparecida Oliveira Martins, em maio, no Minas I. Foram doados material de limpeza e higiene pessoal,
leite em pó e cestas básicas de alimentos, arrecadados em
ações do Minas Tênis Solidário, programa de responsabilidade socioambiental do Clube.

que estamos recebendo chegam em ótima hora e vão abençoar essas famílias”, afirmou Maria Aparecida.

“Graças ao Minas Tênis Solidário estamos podendo atender
aos alunos que se encontram em situação difícil. Esses itens

Para fazer doações à Associação Educacional de Judô - Avança Judô, o telefone de contato é o (31) 98688-7422.

A Associação Educacional de Judô funciona em Vespasiano,
na região metropolitana de Belo Horizonte, e atende a 230
crianças e adolescentes de 7 até 16 anos, promovendo a cidadania por meio do aprendizado e da prática da modalidade.
A entidade é o núcleo mineiro do Avança Judô, projeto de inclusão social criado pela Confederação Brasileira de Judô em
2007, que, atualmente, está presente em 16 estados.

Casa de Maria
Também no último mês, o Minas Tênis Solidário, representado pelo voluntário e minastenista Fábio Lima Jardim, esteve
na Associação Beneficente Cristã Casa de Maria, no Aglomerado da Serra, para levar doações arrecadadas junto aos
associados em ações do programa. Foram entregues mais
de 120 quilos de alimentos não perecíveis e 170 unidades de
material de limpeza e higiene pessoal.
A responsável pela Casa, dona Nilza Soares Santos, serve
refeições diariamente a pessoas em situação de rua e moradores da comunidade que estão desempregados e não
recebem auxílio do governo. Além das refeições, a Associação oferece banho e repassa roupas e sapatos recebidos
de doação.

Fabio Jardim, voluntário do Minas Tênis Solidário; Nilza
Soares, Jurema da Conceição e Maria Aparecida dos Santos,
da Casa de Maria
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Juntos pela saúde

Minas Tênis Solidário e Newton doam equipamentos de proteção para hospitais
reutilização dos escudos faciais após a higienização adequada,
além de oferecer mais proteção diante do poder de contaminação do novo coronavírus. “Enxergamos como o espírito acadêmico é importante neste momento, construindo saberes com
auxílio de diversas áreas no Fab Labs. Os pesquisadores da saúde, por exemplo, trazem o feedback sobre o uso dos escudos,
enquanto os das exatas conseguem adequar e fazer a modelagem 3D”, conta Leonardo Fernandes, responsável pelo setor de
Pesquisa, Extensão e Inovação da Newton.
Além da doação dos equipamentos, é entregue o tutorial de
utilização. “Desenvolvemos também o tutorial que orienta os
voluntários em todas as etapas, da produção à montagem. A
orientação segue normas da ANVISA quanto ao tipo de material
mais adequado para preservar o conforto e a higiene dos profissionais de saúde, além de esclarecer todos os protocolos para
adequação do local de trabalho, montagem dos equipamentos e
entrega aos hospitais”, destaca Carla Werkhaizer, coordenadora
do Fab Lab da Newton.
Fab Lab da Newnton utiliza impressora 3D para fabricação de
equipamentos de proteção aos profissionais da saúde

Na luta contra a covid-19, os equipamentos de proteção individual
(EPIs) se tornaram ainda mais necessários para os profissionais
da saúde, principalmente os que estão na linha de frente no
atendimento às pessoas infectadas. Hospitais sempre tiveram
seus estoques de EPIs, mas, com a chegada da pandemia no
Brasil, os equipamentos disponíveis não eram suficientes para
todos os médicos, enfermeiros e demais trabalhadores dos
centros de saúde. Em função disso, voluntários e representantes
de diversas áreas de atuação se mobilizaram para produzir EPIs
para uso exclusivo dos profissionais da saúde. A produção
é feita nas faculdades, que utilizam a estrutura de Fab Labs,
laboratórios com potente espaço de fabricação digital, com
impressoras 3D e cortadoras a laser.
O Programa Minas Tênis Solidário e o Centro Universitário Newton Paiva entraram, juntos, nesse movimento de solidariedade
pela saúde, especialmente na fabricação e doação de escudos
faciais aos hospitais de Belo Horizonte. Ao todo, já foram disponibilizados 554 escudos para o Hospital da Baleia, o Hospital
das Clínicas e o Hospital Sofia Feldman. Por dia, o Fab Lab da
Newton, que é reconhecido mundialmente por sua estrutura,
produz cerca de 20 escudos, com o uso de seis impressoras
3D e uma máquina de corte a laser. Além dos equipamentos já
doados, estão em produção mais 500, para próximas entregas.
Para a fabricação dos escudos faciais, usa-se um material plástico no formato de filamento, que é inserido na impressora 3D
para adaptação ao contorno da cabeça. A viseira é feita com um
material de acetato, uma variação da garrafa pet, que é cortado
na máquina a laser. Assim, a matéria-prima utilizada permite a

O presidente do Minas, Ricardo Santiago, valoriza a participação do Programa Minas Tênis Solidário em mais uma ação pela
saúde. “Essa é uma parceria dentre muitas outras que fizemos
neste momento de pandemia, justamente para minimizar os
impactos na saúde e proteger esses profissionais da linha de
frente. É motivo de muito orgulho trabalhar juntamente com a
Newton nessa ação e doar equipamentos tão necessários para
os hospitais”, ressalta.

Caixa pronta para ser entregue, com as marcas do Minas Tênis
Solidário e da Newton

A gestora e integrante da linha de Políticas Institucionais do Hospital Sofia Feldman, Tatiana Coelho Lopes, comemora a iniciativa. “Os equipamentos chegaram em um importante momento,
já que estão sendo utilizados para auxiliar na proteção dos profissionais do hospital envolvidos na pandemia. Contar com essa
parceria é incluir a comunidade acadêmica na melhoria de um
cuidado para usuários e trabalhadores em uma instituição 100%
SUS que assiste a cerca de 900 partos/mês”, frisa a médica.
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PDMTCC

Falta pouco

Obras da nova área de lazer do Country têm previsão de conclusão em junho

Na reta final da construção da nova área de lazer do Minas
Country, que faz parte da primeira fase do Plano Diretor
da Unidade, a empresa Simp – Serviços de Instalações,
Montagens e Projetos e a Construtora Satélite prosseguem
na execução dos serviços de instalações e obras civis, respectivamente. A conclusão da obra está prevista para este
mês de junho.
O novo espaço é composto por duas edificações e uma ampla
área externa com duas piscinas, duchas, playground, caixa
de areia, fontes de água para recreação e um grande deck.
Para execução dessa estrutura mista de concreto armado e
aço, foram utilizados 1.222 m³ de concreto e 4,6 toneladas de
estrutura metálica.
A edificação maior, com área de 430 m², é composta por lanchonete, equipada com cozinha, depósito e sanitário, e vestiários feminino, masculino e para pessoas com deficiência,
além da rouparia. Já na outra edificação, que tem área de 222
m², estão instalados Espaço da Criança, Espaço Baby e áreas
para atividades pedagógicas, artes e jogos, além de copa, sanitário, trocador e sala de materiais.

Está quase concluído o revestimento da piscina semiolímpica

serviço for concluído, as piscinas serão abastecidas de água, ligando o sistema da ETA. A energia para fazer funcionar todos
os equipamentos da nova área de lazer do Country virá de uma
subestação elétrica de 300 KVa, que está sendo montada ao lado
da edificação da lanchonete. Essa subestação já está interligada
à subestação central do clube, que recebe a energia da CEMIG.
Além das instalações da ETA, a Simp executou as instalações
hidrossanitárias, de iluminação e telecomunicações; dispositivos para coleta e condução das águas pluviais e para prevenção
e combate a incêndio, redes de gás e sistemas de exaustão da
cozinha e da ETA.

A piscina infantil tem duas profundidades, 60 cm e 20 cm, e
área de lâmina d’água de 106 m². A piscina semiolímpica tem
1,20m de profundidade, 20 metros de largura e 25 metros de
comprimento. São, ao todo, 650 mil litros de água aquecida e
tratada na Estação de Tratamento de Água (ETA).
A ETA está instalada em área de 430 m², no subsolo, onde ficam os filtros, bombas, sistema de cloração, sistema de ozônio,
reservatórios de concreto para compensação de água das duas
piscinas e acumulação de água da retrolavagem dos filtros, que
será reaproveitada nas caixas de descarga dos vestiários. Esses
equipamentos estão sendo instalados pela Simp e, assim que o

A nova ETA do Minas Country está em fase final de montagem
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SEU PATRIMÔNIO

Tudo arrumado

Obras e manutenção deixam as Unidades mais bonitas para a volta dos sócios
As Unidades do Minas estão fechadas desde o dia 20 de março,
em cumprimento ao decreto municipal que determinou a suspensão das atividades de vários segmentos produtivos, visando
evitar aglomerações e conter a disseminação do novo coronavírus. Durante a quarentena, a Gerência de Engenharia e Manutenção, com escala mínima de colaboradores, executou serviços
diversos, inclusive aqueles que demandariam a interrupção e
o isolamento de áreas, caso o Clube estivesse em atividade. E
tudo feito para garantir o pleno funcionamento das Unidades,
quando elas forem reabertas. Os associados notarão a diferença, porque o Minas estará mais lindo ainda. Confira, a seguir, as
principais ações realizadas nos últimos 40 dias.

Sala de Pilates (Portaria da Rua Espírito Santo): reforma do
piso, que foi desnivelado pelas raízes das árvores do seu entorno. O piso de concerto foi rejuntado, e o piso emborrachado,
recolocado. A sala tem cerca de 130m².

MINAS I
Centro de Facilidades
Academia
Sistema de ar condicionado: ações preventivas e corretivas,
para garantir o desempenho e preservar a vida útil dos equipamentos. O trabalho incluiu a desmontagem e limpeza geral dos
componentes; troca de filtros, acoplamento, rolamentos e correias; alinhamento, balanceamento e limpeza de equipamentos
e componentes; e manutenção dos resfriadores de líquidos.
Vestiários: revisão nos vestiários da Academia, que têm cerca
de 300 m², incluindo ajustes, lubrificação da parte hidráulica,
revisão do sistema solar de aquecimento, pintura das partes
metálicas internas e rejunte dos revestimentos cerâmicos.
Também foi reformada a balança da Academia, com recuperação da estrutura, pintura e calibragem.

Equipamentos e piso elevado: instalação de 30 placas metálicas de aço, para dar mais estabilidade às esteiras instaladas
no piso elevado. Assim, não foi necessária a troca de todo o
piso elevado, gerando economia para o Clube.

Sauna Masculina
Bar: atendendo a demandas de sócios, foi feita a reforma do
espaço. Para manter a característica original do bar, foram utilizados granito na ampliação do bar e cerâmica no revestimento das paredes.
Área de repouso: correção do vazamento, com abertura do teto,
nova concretagem com grout, impermeabilização e recomposição do piso de porcelanato do CF3. O vazamento era causado
pela junta de concretagem. O porcelanato do piso do CF3, retirado para a reforma, foi recolocado, mantendo o padrão original.

Vestiários do Piso 2 (CF2)
Revisão das fixações dos cabides de roupas, pinturas, iluminação, rejuntes e pintura de pisos dos boxes; reforma das balanças, com recuperação da estrutura, pintura e calibragem.
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Restaurante do Piso 3 (CF3)
Confecção de novo quadro elétrico, utilizando mão de obra
própria do Clube, que centraliza todas as cargas elétricas da
cozinha do restaurante e permite a medição, pelo Centro de
Controle Operacional (CCO) do Minas, do consumo de energia
individualizado da cozinha.
Teatro
Instalação de um telhado com telhas metálicas, cobrindo a
parte inclinada da plateia, para sanar o problema de goteiras.
A cobertura não interferiu no projeto do teatro, pois foi realizada na parte externa.

Gramados e jardins
Manutenção mais de 4 mil m² de área ajardinada, com de
recebeu cuidados, como podas, adubação e substituição de
aproximadamente 500 m² de grama. Suportes de tubos foram
instalados no gramado, em frente ao CF, substituindo os blocos de concreto para fixação dos ombrelones.

Praça de Esportes
Muretas
Reforma e pintura, incluindo textura, de mais de 300 m² de
muretas, que, com o decorrer do tempo, se deterioram devido
à umidade.

Balanços de madeira
Restauração e pintura dos seis balanços, instalados nas alamedas e próximo ao Prédio do Relógio da Unidade, que remontam da inauguração da Praça de Esportes, em 1937.
Área infantil das Piscinas
Pintura com mudança de branco para cinza da cor das paredes
do parquinho, que tem 768 m². A baleia que decora o espaço
foi pintada, e a parte hidráulica de seus esguichos foi revisada.
Também receberam nova pintura os 62 m² de tubos de exaustão do espaço.
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Piscinas
Troca dos bocais de retorno de água da piscina olímpica de
competição e das duas piscinas semiolímpicas cobertas do
Centro de Lazer, que estavam corroídos pela ação do cloro.
Para substituir os dispositivos, que têm a importante função
de fazer recircular a água durante o tratamento, as piscinas
foram esvaziadas.
Também foi recuperada laje das piscinas cobertas do Piso 3
do Centro de Lazer (CL), que tinha trincas em cerca de 40 m²
de extensão, incluindo abertura, tratamento, concretagem e
impermeabilização.
Quadras 3 e 10 de Peteca do Piso 5 (CL5)
Substituição de painéis de madeira danificados, raspagem e
pintura e dedetização contra cupins.

Centro de Lazer (CL)
Campo soçaite
Troca dos 876 m² de gramado sintético, com recolocação da
areia e da borracha de amortecimento. A substituição proporciona mais segurança aos sócios, evitando acidentes, uma
vez que já havia chegado ao fim a vida útil da grama retirada.
Também foi trocada a cobertura de policarbonato, ao lado do
campo, que foi deteriorada pela ação do sol.

Centro de Treinamento (CT)
Arena
Pintura dos 600 m² de área interna da arena, propiciando a revitalização do espaço, que foi inaugurado em 2001.
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Áreas de circulação
Substituição das fitas antiderrapantes das nas áreas de circulação do Centro de Lazer (CL), vestiários da Sauna Masculina,
acesso do Centro de Treinamento (CT) ao CL e Sede Social,
para evitar quedas e garantir a segurança dos sócios.

MINAS II
Praça de Esportes
Muretas
Reforma e pintura de todas as muretas da Unidade, totalizando
200 m² de área revisada.

Gramados e jardins
Troca de 1500 m² de grama, incluindo gramado central e taludes; podas e adubação de jardins e gramados.
Restaurante dos colaboradores
Reforma do espaço para sanar vazamento para o andar inferior, incluindo retirada, impermeabilização e reassentamento
das grelhas inox do piso.
Vestiários de terceirizados
Reconstrução dos vestiários masculino e feminino, com troca
de rede hidrossanitária e de revestimentos de pisos, paredes,
teto e divisórias.

Sede Social
Academia
Manutenção dos equipamentos de ar condicionado, incluindo
limpeza, troca de peças e recarga de gás.
Salão de Festas
Substituição de vidros de quatro módulos da fachada, com utilização de guindaste estacionado no gramado central.

Toboáguas
Reforma das estruturas metálicas e das calhas de fibra de vidro dos toboáguas das piscinas olímpica e infantil, incluindo
pintura e aplicação de nova camada de gel nas calhas.
Quadras
Pintura das cinco quadras cobertas de vôlei e peteca e de suas
estruturas metálicas de cobertura, com mão de obra própria.
Também foi feita a reforma do sistema de drenagem, que se
deteriorou com o tempo, incluindo a substituição do leito filtrante, evitando que, em época de chuva, a água passe para
dentro da quadra da quadra de vôlei coberta.
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Redes hidráulicas
Utilizando mão de obra própria, foram trocadas as redes hidráulicas, que ainda eram da época da inauguração da edificação, em 1986, e apresentavam vazamentos. O serviço incluiu
a retirada e a recomposição de forro e quebra de alvenaria
para a substituição da tubulação.
Reservatórios
Os dois reservatórios inferiores da sede social, que armazenam água para toda a Unidade, passaram por limpeza com
máquinas de alta pressão e desinfecção com hipoclorito,
atendendo a norma da Vigilância Sanitária. A limpeza é feita
a cada seis meses, com mãos de obra própria do Clube e sob
a supervisão da engenheira química responsável técnica pelo
tratamento de água das piscinas.
Subestações elétricas
As cinco subestações da Unidade passaram por manutenção
anual, realizada pela equipe de Manutenção do Clube, incluindo limpeza, lubrificação e reaperto das conexões das subestações. A manutenção das subestações atende a norma da
ABNT e prolonga a vida útil dos equipamentos indispensáveis
para o funcionamento do Clube.

MINAS COUNTRY

Gramados e jardins

Com mão de obra própria, foram executadas revitalização,
poda, adubação dos jardins e substituição de gramados. :

Manutenção do entorno da nova área de lazer
No primeiro nível da Unidade foram construídos pisos, novas
rotas de circulação e jardineiras, instalados corrimãos e guarda-corpo e revitalizada a gruta.
Subestação elétrica
Adequação da subestação para receber medidores de energia
do mercado livre, que permitirão à CCEE (Câmara de Compensação de Energia Elétrica) e à Cemig fazer a medição remota
do consumo de energia elétrica na Unidade.
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Transforme vidas

com o esporte!

Atletas: João Friedrich, Marcello Abritta, Artur Becker, Manuela Nagamine, Caio Gomes, William Norton, Clara Carvalho, Débora Bernardi e Antônio Alves.

LEI FEDERAL
DE INCENTIVOao
AO ESPORTE
Lei Federal
de Incentivo
Esporte

E N G E N H A R I A
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Conectados ao esporte

Mesmo à distância, equipes do Minas mantêm rotina de treinamento
O mundo está diferente e, em meio à
pandemia de covid-19, rotinas inteiras
foram modificadas. Neste momento,
é preciso se reinventar para conseguir
retomar as atividades e com a equipe
de esportes do Minas tem sido assim.
Atletas, comissão técnica e equipe multidisciplinar se uniram, buscaram novas
formas de atividades e têm mostrado
que é possível se manter ativo e conectado ao esporte durante a quarentena.
Diariamente, todos os atletas têm interagido com os companheiros de equipe
e se exercitado sob a supervisão e o
apoio dos profissionais do Clube.
Com os treinamentos presenciais suspensos desde o final de março, devido
ao decreto municipal que determina o
fechamento de clubes sociodesportivos na capital mineira, as plataformas
de reuniões online têm sido as principais aliadas das equipes. É por meio
desses aplicativos que os técnicos e
profissionais da equipe multidisciplinar mantém contato com os atletas,
passam os treinos e acompanham o
desempenho e evolução de cada um.
Pais e familiares também têm ajudado, principalmente dos atletas da base,
e montando estruturas em casa para
melhorar as condições de treinos dos
filhos esportistas.
Cada modalidade tem a sua própria
rotina e calendário de atividades, buscando estar o mais próximo possível
do que é desenvolvido no dia a dia no
Clube. As comissões técnicas também
têm buscado novas formas de passar
conteúdo, como palestras com ex-atletas e jogos sobre a história da modalidade. Confira, abaixo, depoimentos que
relatam um pouco de como tem sido a
nova rotina dos envolvidos no esporte
do Minas.

“Eu acho muito importante essa iniciativa do Minas de passar treinos para os
atletas nesse período. Temos que manter a atividade, principalmente a parte
física, porque o basquete demanda
muito fisicamente. Você precisa estar
inteiro nos minutos finais, para poder
render em quadra. A iniciativa do Minas
é ótima. Isso vai ajudar muito na retomada dos treinos, já que vamos voltar
de um período não completamente parados. Não vamos demorar para pegar
o ritmo de novo, a readaptação será
muito mais fácil”.
João Eduardo Aragão, 14 anos, atleta
da equipe Sub-15 do basquete

“Estou treinando em Belo Horizonte,
em casa mesmo. Temos feito de cinco
a seis sessões de treino por semana.
Algumas vezes, são os exercícios passados pelo Felipe, nosso fisioterapeuta.
Os demais são as atividades com o
Rodrigo, que é o preparador físico da
equipe. Antes e depois dos treinos, respondemos a um questionário, para que
a comissão técnica saiba como estávamos antes da atividade física e o que
sentimos durante os treinos. Sempre
passamos esses feedbacks aos profissionais do Clube”.
Anderson, goleiro da equipe adulta
de futsal do Minas
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“Eu achei muito legal ter vários aparelhos em casa para treinar um pouco do
que eu faço no Minas. Eu acho que isso
vai ajudar muito, porque não vou ficar
totalmente parado. Tem como fazer
pelo menos o básico. Não é igual ao
Clube, porque não tem a mesma estrutura e espaço, mas ajuda muito. Como
o meu técnico Rodrigo soube que eu
tenho aparelhos de ginástica, ele me
passou exercícios para fazer em casa,
enquanto tudo não volta. Todo dia, treino de manhã com meu pai e à tarde tenho treino online com todos da minha
equipe pelo vídeo”.
Diogo Augusto Silva, 10 anos,
conta com estrutura de aparelhos de
ginástica artística em casa, montada
pelo pai

“O principal objetivo é tentar mantê-los fisicamente ativos, para que a perda de ganho muscular e
de potência de força seja o mínimo possível. Em
situação normal, os atletas vão ganhando força
e coordenação motora com os treinos, mas, em
casa, não tendo espaço, aparelhos e pesos, isso
fica aquém. Então, estamos tentando obter o máximo de êxito possível dentro do que podemos fazer. Com os treinos online, também percebo que
conseguimos alcançar duas coisas: a primeira é
saber se os atletas estão fazendo o exercício de
forma correta e, assim, poder aumentar a intensidade e volume; e a segunda é o contexto social,
que é extremamente importante nesse momento, que é o atleta não se sentir isolado dentro de
casa. Quando se tem o grupo todo fazendo, e
eles percebem que estão dentro desse grupo, se
torna algo mais acolhedor e eles treinam melhor.
Temos muitas crianças na base, de 6 a 8 anos,
em que o contexto social tem uma particularidade ainda maior”.
Silton Santos, técnico de ginástica de
trampolim
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Belo Dente
Odontoplano

Belo Dente
Odontoplano

“No judô, temos o Projeto dos Padrinhos, em que a finalidade é fazer com
que os atletas de ponta sirvam como
referência para a base, estando mais
próximos em treinamentos e nos momentos fora do tatame, aumentando
o convívio, mostrando que todos são

capazes de chegar ao alto rendimento
e, ainda, ajudando os técnicos diretamente com correções e conselhos técnicos. A ideia do projeto dos padrinhos
é algo único do Minas Tênis Clube. Nesse momento, em que temos um pouco
mais de tempo disponível, é um ótimo

cenário para dedicar mais a eles na
Belo Dente
formação. Odontoplano
Junto dos técnicos, percebemos o quanto é difícil manter em
casa uma rotina saudável e com evolução constante, que é algo presente
no nosso dia a dia. Assim, criamos a
‘live dos padrinhos’, para manter o cuidado e o contato com todos, mesmo
de casa, inclusive com os pais e familiares. Montamos também um boneco
de judogi para simular um parceiro de
treino e cada um tem o seu. Os treinos
entre ponta e base têm sido de forma
que cada um coloque a sua intensidade, respeitando as diferenças”.
Gustavo Assis (depoimento) e Gabriel
Silva, atletas da equipe sênior de judô,
com o boneco de judogi montado para
simular parceiro de treino

“Desde o fechamento do Clube, sabia que não seria fácil ficar sem ver os amigos e estar fora das piscinas,
que é meu ‘habitat natural’. Mesmo antes do envio das
atividades online, planejei minha rotina diária com horário para estudar, para praticar exercícios físicos e ajudar nas tarefas de casa. Senti um pouco de dificuldade
em realizar as atividades sozinha, sem ter a motivação
dos meus colegas de equipe, mas tudo se resolveu rápido trocando experiências com a equipe. Após o início
das atividades online passadas pela comissão técnica, adaptei a rotina que já estava em prática. Estamos
juntos nessa jornada, passando pela mesma situação.
Nesse momento, devemos ter paciência, cautela, sabedoria e serenidade para conseguirmos passar por isso.
O convívio familiar mais próximo e a fé são de suma
importância”.
Giulia Carvalho, atleta da equipe de ponta da natação, montou em sua casa estrutura com elásticos
para manter treinos na piscina
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“Está sendo um momento diferente
para todos. Estamos nos adaptando,
nos reinventando, e está sendo legal,
os atletas têm participado e estão animados. Fizemos um jogo de perguntas
sobre a história do tênis e eles gostaram muito. Tivemos um bate papo legal
com ex-atletas da equipe e todos interagiram bem. Queremos aproveitar esses
momentos, que, às vezes, no dia a dia
corrido, não dá tempo. Estamos com
uma geração que gosta muito de ver e
saber o porquê, então vamos aproveitar para falar mais sobre tática, vamos
ver vídeos juntos, vamos detalhar mais
sobre as técnicas e conversar. A equipe
multidisciplinar está muito envolvida
também, temos contato direto e eles
têm participado dos treinos online.
Como no dia a dia treinamos no Country, as reuniões online têm nos aproximado também das pessoas que ficam
mais no Minas I. Eu sou otimista, vejo
muita coisa positiva e tenho certeza
que vamos sair melhores dessa”.
Fernanda Ferreira, técnica da equipe
de tênis

“Para o desenvolvimento de atividades que envolvam a parte técnica e física e que possam ser realizadas fora do ambiente esportivo, tivemos que nos
reinventar. Colaboramos com o suporte tecnológico
e científico, no desenvolvimento de ações que auxiliam na produção de documentos com valor científico. Também criamos e editamos vídeos relacionados às atividades específicas. As atletas do vôlei
feminino enviam os vídeos, e os profissionais fazem
as correções. Todos têm observado o envolvimento
e comprometimento das atletas na participação e
realização das atividades”.
Sergio Falci, analista técnico-científico, tem
trabalhado com a equipe de vôlei feminino
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“Estão sendo muito importantes as
atividades durante a quarentena. Primeiro, porque os atletas começam a
ter novamente o sentimento de rotina,
tem horário para todas as atividades,
tanto de preparação física, como da
fisioterapia, da psicologia, palestras e
atividades com os próprios treinadores.
Segundo, estamos tendo ganho físico,
já que eles começaram a ter atividades
regulares. Outro ganho importante é o
da convivência, acredito que quando retornarmos não vamos ter aquela ideia
de ‘tem muito tempo que não te vejo’. O
fato de fazer essas reuniões aproxima
muito todo mundo. Acho que por esses
motivos tudo está sendo muito produtivo nesse processo. O envolvimento dos
atletas tem sido surpreendente”.
Marcelo Melado, técnico principal da
base do vôlei masculino

Ginastas treinam com a seleção
A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) convocou os atletas minastenistas que fazem parte
da seleção, além de atletas das equipes Juvenil e
Adulta do Minas, para participarem de treinos online de ginástica artística e de ginástica de trampolim. Os treinos são diários e passados em reuniões
online pelas comissões técnicas das seleções. Da
ginástica artística do Clube, estão treinando com
a CBG Bernardo Actos, Fellipe Arakawa, Gabriel
Faria, Gustavo Miguel Pereira, Leonardo Matheus,
Lucas Bittencourt, Mateus da Silva, Rankiel Neves, Camila Almeida e Mirella dos Santos. Já da
equipe da ginástica de trampolim, estão treinando

Alice Albuquerque, Alice Gomes, Cauã Oliveira,
Daienne Lima, Gabriel Santos, Manuela Marcondes e
Rayan Dutra.
O técnico de ginástica de trampolim do Minas, Silton
Santos, destaca a importância dos treinos coletivos.
“De forma geral, o treino em conjunto traz mais aproximação e motivação. Os atletas estão ali vendo os
outros ginastas de outros lugares, e todos estão treinando juntos. O atleta não está sozinho em casa fazendo uma ficha que foi enviada, ele está em equipe
e sendo observado pelo técnico enquanto executa as
atividades. Isso é muito importante”, avalia o treinador minastenista.
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Mente saudável

Atletas do Minas contam com o apoio das psicólogas do esporte durante a quarentena
Isolamento social e alteração de rotina são algumas das consequências da pandemia de covid-19, causada pelo novo coronavírus. Por se tratar de um fato novo para todos, são comuns
as reações psicológicas às incertezas do momento e às mudanças. No Minas, além de todo o suporte para as atividades
físicas e técnicas (confira mais nas páginas 29 e 33), os atletas
contam com atendimentos online da equipe de psicologia do
esporte do Clube, para que possam manter a mente saudável
no dia a dia e superar possíveis adversidades.
O departamento de psicologia, formado pelo consultor Franco
Noce e pelas psicólogas Leticia Capuruço, Amanda Almeida,
Micheli Maris e Érika Nemi, tem programado atividades e encontros semanais com atletas, para elevar o bem-estar mental e minimizar impactos negativos. Todas as atividades são planejadas
em conjunto com a comissão técnica de cada modalidade, levando em consideração demandas específicas de cada esporte.

diminuir a ansiedade. Também sempre passamos técnicas de
respiração e meditação, que ajudam no pensamento do ‘aqui e
agora’, e traz tranquilidade”, explica Micheli.
Além do controle da ansiedade, outros temas abordados pelas profissionais do Clube são readequação da rotina diária,
organização do tempo (tarefas, lazer e sono), estabelecimento
de metas e planejamento, processo de autoconfiança, concentração e as emoções (tristeza, raiva, medo, desespero). Todos
com o objetivo de facilitar o processo de adaptação dos atletas à nova rotina diária.
A psicóloga Amanda Almeida lista algumas dicas para que todos possam passar pela quarentena com a mente saudável.
“Uma dica para todos em geral é que é importante ter uma
rotina diária. As pessoas podem criar uma agenda de tarefas e
fazer essa agenda da forma que se sentir melhor, com atividades diárias, semanais ou mensais, porque visualizar as tarefas
que você tem a fazer pode diminuir um pouco as incertezas.
É interessante também que as atividades tenham horário de
início e término. Temos que ter o tempo para o trabalho, para
atividades físicas, para curtir a família, para ler e aprender coisas novas, para outras atividades de lazer, como ver série ou
filme e conversar com amigos, e o tempo de sono, que é fundamental. Tudo com equilíbrio. Não adianta puxar uma ponta
e esquecer a outra. Vamos dosar sentimentos e pensamentos.
Assim, podemos minimizar os impactos negativos psicológicos que podem aparecer e ter uma saúde mental mais prazerosa e feliz”, explica Amanda.

Micheli Maris atende os atletas das modalidades judô, basquete
e ginásticas artística e de trampolim

Segundo Micheli Maris, o controle da ansiedade é um tema
que tem sido constante nos encontros com todos os atletas.
“Para trabalhar a ansiedade é muito importante entender que
é uma reação natural do ser humano, e que pode ser útil para
se adaptar e reagir perante situações de medo ou expectativa.
Não se pode negar a ansiedade, é preciso aceitá-la, entender
porque estamos ansiosos e saber o que fazer para tornar isso
positivo. Sempre passamos aos atletas para pensarem no que
está no controle deles e o que pode ser feito para ajudar a

Amanda Almeida em atividade online com a equipe de natação
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Nosso artista

Nadador Andreas Mickosz, na quarentena, se dedica a outra paixão: o desenho

O nadador Andreas Mickosz, em casa, exercitando sua segunda paixão: desenhar

Medalhas no peito e lápis na mão. Essas são as duas premissas de vida para o nadador e desenhista Andreas Mickosz, que
iniciou as duas atividades ainda novinho, quando tinha cinco
anos de idade. Hoje, aos 24 anos, o atleta minastenista aproveita a pausa no calendário esportivo, devido à pandemia de
covid-19 (coronavírus), para se dedicar um pouco mais ao lado
artista. Em média, Andreas gasta de oito a dez horas para finalizar um desenho e, com a correria do dia a dia de treinos no
Clube e competições, ter todo esse tempo para a arte é raro.
Tudo começou há quase 20 anos e, hoje, o maior desafio para
Andreas é conciliar as duas atividades que mais gosta de fazer. “Comecei a desenhar mais ou menos na mesma época que
comecei a nadar. Sentei um dia e resolvi começar. Também fiz
um curso bem específico de Mangá (desenho japonês), aos
11 anos, e aprendi algumas técnicas mais básicas, mas já tinha noção e prática. Hoje, tento colocar um ritmo de desenho
o mais periódico possível, mas não consigo ser tão eficiente,
porque demoro muito tempo para fazer um. É raro eu ter esse
tempo todo. Na quarentena, estou tendo mais tempo, fiz um

bem grande. Também mudei de casa na quarentena e preciso
arrumar aquele espacinho mais confortável para desenhar na
nova casa e seguir com o ritmo”, conta o nosso artista.
Mesmo com um pouco mais de tempo para desenhar, Andreas Mickosz também tem treinado, seguindo o planejamento e as orientações online da comissão técnica, assim
como toda a equipe de natação do Minas. Para se adaptar a
essa nova rotina, o nadador usa alguns benefícios adquiridos
com a prática dos desenhos. “Eu acho que desenhar ou fazer
qualquer atividade que exija um pouco mais de atenção traz
benefícios para um atleta. Concentração, foco nos detalhes e
paciência são coisas que consigo aplicar, por exemplo. Outra
coisa que eu acho até uma lição de vida que eu tiro do fato
de desenhar é que a parte mais legal para mim, por mais que
demore muito, é o processo do desenho sendo feito e não
necessariamente a imagem finalizada. Isso é uma das coisas
mais importantes que eu aprendi. É ter paixão pelo que você
está fazendo na hora, pelo processo. É entender o porquê e
fazer com atenção”, ensina Andreas.
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Após tantos anos de dedicação, o desenhista já tem seu estilo preferido e diz que o desafio de tentar reproduzir imagens
é o que mais lhe inspira para criar novos desenhos. “Gosto
muito de fazer desenho em preto e branco. Já fiz coloridos,
mas com certeza sou muito melhor em preto e branco. E, ultimamente, tenho gostado de desenhar estátuas. Representar
a textura da estátua é bem difícil, tem que ter bastante atenção. Tem momentos que eu fico inspirado e faço um desenho
atrás do outro. Mas também tem momentos que tenho bloqueio criativo e fico sem desenhar. O que me faz sair desse
bloqueio e me inspira a voltar ao ritmo de novo é eu ver uma
imagem e pensar ‘acho que consigo retratar isso’. Tem que
ser uma imagem mais elaborada, com uma sombra legal, com
contraste de luz, que me atraia, porque aí é um desafio tentar
reproduzir”, comenta.
Por enquanto, o atleta minastenista tenta conciliar as duas
atividades. No futuro, o plano é seguir com a carreira artística.
“Tenho a intenção de viver dos meus desenhos, mas sei que
é extremamente difícil. A minha ideia de viver de desenhos é
pela tatuagem. Já tive algumas aulas em estúdio, já tatuei algumas pessoas, mas não tive como seguir com isso por agora. Mas, é um lado em que eu pretendo investir antes de parar
de nadar, inclusive. Esse seria meu meio de viver de desenho
a longo prazo, após encerrar a carreira de natação”, conclui
Andreas Mickosz.
Para acompanhar e conhecer um pouco mais
do trabalho de Andreas Mickosz acesse o
instagram @am.desenhos.

Desenhos feitos por Andreas Mickosz,
que planeja viver de sua arte,
depois de parar de nadar
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Mais unidos

Família do pivô Shilton estreita laços durante a quarentena

Foi tudo muito rápido, surpreendente, inesperado. De repente,
todos estavam em uma batalha contra um adversário invisível.
O avanço da pandemia da Covid-19 mudou a rotina das pessoas no mundo. O convívio social foi alterado, inúmeras atividades profissionais têm que ser desempenhadas no ambiente
domiciliar. E, inevitavelmente, as relações familiares passaram
por processos de ressignificação. Ficar longos períodos em
casa, saindo apenas para solucionar questões básicas, como
a compra de mantimentos, pode não ser fácil e gerar conflitos entre as pessoas. Mas também é uma ótima oportunidade
para deixar a família mais unida e estreitar laços.

Os tradicionais jogos de tabuleiro fazem a alegria de Georgia,
Guilherme, Shilton e Mathias durante a quarentena

mais utilizado. Ah, a gente não pode deixar de comer, porque
estamos comendo bem nesses dias (risos)”, conta Shilton.
Os filhos do tricampeão do NBB também praticam o basquete
no Minas. Como a quarentena impede os treinos, os três buscam soluções para não ficarem parados. “No prédio onde eu
moro, não há quadra. Por isso, não estamos praticando basquete na quarentena. Isso é muito ruim, ainda mais em uma
casa em que três jogam basquete. Mas temos feitos uma série
de exercícios físicos, devidamente com a orientação do Paulo
Alberto de Paula, preparador físico do basquete do Minas. Fazemos os exercícios na garagem do prédio”, relata.

Atleta da equipe de basquete do Minas, Shilton (37 anos) é
casado com Georgia (34) e pai de Mathias, 12 anos, e Guilherme, de 8. O período da quarentena seria o que o pivô estaria
disputando os playoffs do NBB. Como o campeonato foi cancelado no início de maio, o tempo que Shilton passava nas
quadras agora está sendo ao lado da esposa e filhos. “Estamos aproveitando para ficar ainda mais tempo em família. A
quarentena, inevitavelmente, obriga a isso. Como estou mais
em casa, a gente brinca mais, conversa mais, a gente assiste
mais filmes, séries”, comenta.

Segundo o pivô, o isolamento social não é fácil para pais e filhos. O convívio, porém, representa a oportunidade de conhecer melhor os mais jovens e ficar atento às suas necessidades.
“Se é complicado para os pais, para as crianças também é difícil. O mais importante é ter muita paciência. As crianças têm
muitas atividades, interação com os amigos, um mundo novo
que eles descobrem a cada dia. Esse período ajuda os pais
a se aproximarem dos filhos. É uma ótima oportunidade para
ouvir as necessidades, conhecer melhor os filhos, até para que
eles não fiquem tanto tempo no videogame, no celular. Vivemos um momento ruim, delicado, mas podemos tirar lições
importantes dele”, conclui o jogador.

A diversão não pode comprometer a educação dos filhos, que
têm as aulas escolares remotamente. Concluído os estudos, é o
momento de reunir a família para brincadeiras que permitem a
interação de todos. “O que mais estamos fazendo é aproveitar
os vários jogos de tabuleiro. Aqui em casa, todo mundo também
gosta muito de filme, que tem sido nosso segundo passatempo

REVISTA DO MINAS • Junho de 2020 • 37
PANTONE 180 C

L: 45
A: 53
B: 35

R: 190
G: 58
B: 52

C: 18
M: 91
Y: 87
K: 7

#: BE3A34

PANTONE 7517 C

L: 37
A: 27
B: 35

R: 133
G: 67
B: 30

C: 32
M: 76
Y: 100
K: 31

#: 85431E

LEI DE INCENTIVO

Boa notícia

CBC divulga Edital 08 que viabiliza equipe técnica e multidisciplinar para a base

O mês de maio tem sido de muito trabalho, mesmo que em
home office, para os profissionais do esporte do Minas. Os
departamentos da Gerência de Esportes se organizaram de
forma a atender os atletas as categorias de base, encaminhando atividades de preparação física e orientações técnicas, seja por meio de arquivos de planejamento semanal,
videoaulas, reuniões por aplicativos específicos, dentre outros formatos digitais. O Minas não para e busca se adaptar ao novo modelo de convivência social, imposto pela
pandemia de covid-19.

Em meio ao contexto internacional de incertezas, que resultou, inclusive, no adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio,
o maior evento esportivo do mundo, para o período de 23
de julho a 8 de agosto de 2021, a divulgação do Edital 08
pelo CBC dá ânimo aos clubes e renova a esperança do segmento esportivo quanto à retomada das atividades normais
num futuro breve.

Nesse contexto de proteção aos atletas e profissionais do
esporte nacional e atendendo à urgência em tempos de crise,
o Comitê Brasileiro de Clubes divulgou, em maio, o Edital 08,
destinado à viabilização de Equipe Técnica e Multidisciplinar
vinculada à formação de atletas olímpicos e paralímpicos
nos clubes, com aporte financeiro para apoiar os clubes filiados na contratação e ou manutenção de profissionais para o
próximo ciclo olímpico/paraolímpico – 2021 a 2024.
O Minas, que já executa o Projeto Formação de Atletas por
Meio do Investimento em Profissionais do Esporte – Termo
de Colaboração nº 64/2016, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), vigente desde 2017 e com término em
dezembro de 2020, vem custeando profissionais técnicos de
base, preparadores físicos e fisioterapeutas. Até o momento,
passaram pelo projeto 39 profissionais dentro das funções
técnicas aprovadas.

No Minas, os atletas de equipes de base contam com
profissionais custeados por projeto em parceria com o CBC
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Parceria pela saúde

Axial oferece condições especiais aos minastenistas para testes do novo coronavírus
A Axial Medicina Diagnóstica, empresa parceira
do Clube, com uma unidade localizada no Minas I,
ofereceu comodidade e condições especiais para
sócios do Minas Tênis e do Náutico fazerem testes
para diagnóstico da covid-19, doença causada pelo
novo coronavírus. Trezentos e cinquenta sócios foram ao Minas I para fazer a coleta de material para
os testes, nos dias 3 e 9 de maio, no Minas I. Os
espaços de atendimento foram cuidadosamente
preparados, priorizando as medidas de proteção de

distanciamento e cuidados sanitários, exigidas por
lei, evitando aglomerações de pessoas.
Foram disponibilizadas as opções de testes sorológicos (IgM) e (IgG) por meio de coleta de sangue,
com 10% de desconto em relação ao valor praticado
nas unidades da Axial; e o teste PCR, que consegue
identificar o material genético do vírus, chamado de
RNA, com a amostra da secreção nasal e da garganta do paciente, com 15% de desconto. Veja, a seguir,
algumas fotos da ação.

Parceria com a Axial garante comodidade e desconto aos associados na realização de testes para diagnóstico
do novo coronavírus
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Rico acervo

FOTOS: CENTRO DE MEMÓRIA DO MINAS TÊNIS CLUBE

Álbum com fotos de mais de 70 anos, que pertenceu a Leda Gontijo, é doado ao Minas

Encontro dos tenistas do Minas, no Salão da Sede. Ao centro,
sentada, de vestido escuro e brincos e sapatos claros, está
Leda Gontijo; na segunda fila, à esquerda, destaca-se o
professor Augusto Gagetti, precursor do tênis no Minas

O Centro de Memória do Centro Cultural Minas Tênis Clube
(CCMTC) recebeu um álbum de fotografias que pertenceu a
Leda Selmi Dei Gontijo (Juiz de Fora, 1915 / Belo Horizonte,
2019), doado por sua filha, Lucciana Gontijo. Artista plástica,
aluna do mestre Guignard, Leda Gontijo foi personagem marcante da história do Minas, como tenista e apaixonada pelo
esporte e esposa de Paulo Gontijo, o presidente do clube nos
anos de 1947 a 1951.
No álbum, estão fixadas 24 fotografias, todas em preto e branco, de autoria não identificada, datadas entre 1949 a 1952, que
registram eventos em espaços do Minas, como a Sede Social
(Restaurante, varanda panorâmica e Salão de Festas) e nas
antigas quadras de tênis. Algumas fotos têm como cenário o
interior da casa de Paulo e Leda Gontijo, localizada na rua Caraça, no bairro da Serra, onde, em inícios dos anos de 1960, se
hospedou o pintor Alberto Guignard.
“As fotografias são fontes documentais consistentes, que revalorizam o Acervo Histórico do Centro de Memória do CCMTC.
Os conteúdos de informação intrínsecos ao álbum de D. Leda
Gontijo são de diferentes ordens, além de expressar o costume
de reunir fotos e organizá-las em álbuns, muito comum no século passado. Ao mesmo tempo, o acervo guarda a memória
social de um segmento de habitantes de Belo Horizonte, na
transição dos anos de 1940 para 1950 – do seu lazer, hábitos e

Grupo de pessoas em confraternização, no Restaurante do
Minas, na década de 1950. Paulo e Leda Gontijo estão nas
terceira e quarta cadeiras, da esquerda para a direita

modos de vestir. E traz também importantes registros de equipamentos e espaços arquitetônicos ícones do Minas, alguns
dos quais não existem mais, como as quadras de tênis”, afirma
Silvana Maria Cançado Trindade, coordenadora do Centro de
Memória do CCMTC.
Para Silvana, quaisquer que sejam as vertentes de análise, todas elas convergem para o nome de Leda Gontijo, que fez a
seleção das fotografias que eram para ela, por algum motivo,
merecedoras de serem exibidas no álbum, identificou as datas,
as cenas, os nomes dos retratados e, principalmente, guardou
o álbum por mais de 70 anos. “Reconhece-se o mérito do trabalho de D. Leda, o qual assegurou a produção de uma fonte
histórica. Acervos doados, por isso, trazem e terão sempre a
aura de quem os colecionou”, ressalta Silvana.
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A alegria vai voltar...
Com muito lazer, festas e
shows, no Minas, para você
e sua família!

Como não sentir
#saudade da Cozinha ao
Vivo, da Happy Hour...
São tantas emoções!

Como não sentir
#Saudade das delícias do
Cozinha Ao Vivo?

Olha a cobra! É mentira!
Olha a saudade da nossa
Festa Junina! É verdade!
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Estamos ansiosos para
vc voltar.

Você faz muita
falta aqui!

O melhor do
Minas é vc.
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Contra o novo coronavírus

Pequenas ações podem fazer toda a diferença!

Medidas para entrar em casa

Medidas para dentro de casa

Ao voltar para casa, não toque
em nada antes de se higienizar

Não compartilhe copos,
talheres e outros artigos
de uso pessoal

Tire os sapatos

Limpe e desinfete diariamente
superfícies de alto contato.

Desinfete as patas do seu
pet após passear com ele

Tire a roupa e coloque-a em
uma sacola plástica no cesto
de roupa, para depois lavála com alvejante
Deixe bolsa, carteira,
chaves etc. em uma caixa
na entrada

Tome banho! Se não puder,
lave bem todas as áreas
expostas

Limpe seu celular e os óculos
com sabão e água ou álcool

Limpe as embalagens que
trouxer de fora antes de
guardá-las

(Interruptores, mesas, encostos de
cadeira, puxadores etc.)

Manter os quartos
ventilados

Lave roupas, lençóis
e toalhas com mais
frequência

Ao tossir ou espirrar, cubra
a boca/nariz com o braço
ou lenço descartável

Mantenha-se hidratado
e com o sono em dia

Lave frequentemente
as mãos ou use
álcool gel

Lembre-se que não é possível fazer uma desinfecção total, o objetivo é reduzir o risco.

