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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros associados
É com grande satisfação e sensação de alívio que estamos de portas abertas,
recebendo a família minastenista, conforme autorização da prefeitura e cumprindo
as recomendações sanitárias das autoridades públicas de saúde, que norteiam o
rigoroso protocolo de bioproteção, elaborado por nossa equipe de medicina. Desse
modo, e contando com a participação efetiva de cada um, esperamos garantir
total segurança às pessoas que circulam em nossas dependências – associados,
funcionários, atletas, parceiros e fornecedores, nessa retomada progressiva das
atividades. Tenho acompanhado de perto a movimentação nas três Unidades do
Minas e no Náutico e percebo, que os sócios têm aderido satisfatoriamente às
regras adotadas em prol da saúde de todos. A colaboração de cada indivíduo é
de suma importância para que os níveis de transmissão da doença permaneçam
controlados, e a vida possa seguir seu curso, mesmo com as limitações impostas
pela nova realidade que estamos vivendo.
Neste momento de tantas mudanças, a tecnologia tem sido uma grande aliada para
todos nós. E os associados contam com o aplicativo do Minas, que disponibiliza
Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE
todas as informações sobre o Clube, incluindo a consulta à ocupação das Unidades,
para que o sócio possa programar seu lazer, já que, conforme os protocolos municipais, cada Unidade tem lotação limitada de acordo
com sua área. Também são encontradas no aplicativo informações específicas sobre cada curso, como horários e locais de aulas e
outras orientações relevantes, sem falar da carteirinha virtual de acesso às portarias, que garante rapidez, segurança e bioproteção,
uma vez que evita o contato das mãos, bastando aproximar o celular do leitor infravermelho da catraca.
Aproveitando o segundo fim de semana de funcionamento do Clube, reinauguramos o Espaço Teen, que, com novo patrocinador,
passou a se chamar Espaço Teen Newton, ampliando para o pilar Lazer nossa parceria já consolidada nos pilares Educação, por meio
do Acompanhamento Escolar, e Esporte, com o apoio à nossa equipe de vôlei masculino. No Espaço Teen Newton, localizado no
Minas I, os adolescentes minastenistas de 13 a 17 anos contam com opções atrativas de entretenimento, lazer, inovação, tecnologia
e interação.
Boas novidades também vêm do Programa Minas Tênis Solidário, que, neste mês, iniciará o projeto de contação de histórias virtual,
o “Conta com a Gente”, para levar momentos agradáveis de entretenimento e reflexão aos idosos dos lares cadastrados no nosso
programa. E não podemos deixar de parabenizar a iniciativa dos associados integrantes do Grupo de Jovens do Minas Solidário,
que estão ajudando os filhos dos funcionários do Clube nas aulas on-line, enquanto as escolas não são reabertas, em função da
pandemia. É louvável ver nossos jovens se preocupando e se solidarizando com as dificuldades das crianças na aprendizagem virtual
e dos pais que não têm as habilidades ou mesmo tempo para acompanhar seus filhos nos estudos.
Nesta primeira edição impressa da nossa revista, depois de seis meses produzindo somente a versão digital, publicamos os balanços
de 2019 e do primeiro semestre de 2020 do Minas Tênis e do Minas Náutico, que foram aprovados por unanimidade nas reuniões dos
Conselhos Deliberativos das duas agremiações, realizadas no final de setembro. O associado poderá perceber que, mesmo com as
dificuldades geradas pelos reflexos da pandemia em todos os segmentos produtivos, mantivemos o equilíbrio financeiro dos clubes,
inclusive concedendo desconto de 25% nas taxas condominiais, ao longo de cinco meses, em 2020.
Vivemos uma nova realidade e pedimos aos associados que continuem seguindo as três regras de ouro de bioproteção – usar
máscara, manter o distanciamento e higienizar as mãos com frequência. Os clubes estão sendo fiscalizados pelos órgãos municipais
de saúde e o descumprimento dos protocolos pode acarretar a suspensão do alvará de funcionamento. Ou seja, a atitude dos sócios
é decisiva para que o Minas se mantenha aberto.
Citando Michael Jordan: “O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos”.

Abraço a todos, RICARDO VIEIRA SANTIAGO

>> Envie sugestões e críticas sobre a Revista:
revista@minastc.com.br
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Sua atitude é decisiva

Sócios devem seguir as normas de bioproteção para o Clube continuar aberto

As três Unidades do Minas Tênis Clube foram reabertas em
26 de setembro/2020, conforme autorizado pelo Decreto
nº 17.434, publicado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH)
em 18 de setembro último. As atividades do segmento clubístico da capital foram suspensas pela administração municipal
em 20 de março último, devido à pandemia de Covid-19 (Decreto nº 17.304, de 18/3/2020).
Nos seis meses em que esteve fechado para os associados, o
Minas se adaptou a todas as medidas de prevenção à disseminação do novo coronavírus, estabelecidas pelo poder público federal, estadual e municipal e pela Organização Mundial
de Saúde (OMS). Foi feita a readequação de espaços para garantir o distanciamento de segurança e adquiridos materiais
e equipamentos de proteção. Um amplo projeto de comunicação foi elaborado e implementado, visando orientar e informar
os associados sobre todas as medidas de bioproteção nos
vários ambientes dos clubes. Os funcionários passaram por
treinamentos e foram submetidos a testes de detecção do
novo coronavírus (PCR), antes do retorno ao trabalho.
Vale lembrar que ignorar as regras de prevenção à propagação
do novo coronavírus pode acarretar a suspensão do alvará de
funcionamento e a interdição do Clube. Por isso, é indispensável que cada associado cumpra as normas estabelecidas
em todos os ambientes das Unidades do Minas e do Náutico.
Destaca-se, ainda, que Resolução Especial publicada pela Diretoria do Minas (disponível no site minastenisclube.com.br, em
Institucional > Governança > Resoluções) prevê penalidades,
inclusive suspensão preventiva, ao associado que não cumprir as medidas de bioproteção no Clube e/ou desrespeitar o
funcionário que tentar orientá-lo.
As medidas de bioproteção estão sendo flexibilizadas periodicamente. Acompanhe as atualizações em minastenisclube.com.br
Confira, a seguir, as normas de utilização dos espaços dos
quatro clubes e aproveite bem o Minas de sua preferência.

• Para ter acesso ao Clube, é indispensável assinar o “Termo
de Responsabilidade”, disponível na Área do Associado
(socio.minastenisclube.com.br). O documento também
está sendo enviado eletronicamente para os associados.
Para quem já assinou o termo para frequência à Academia,
não é necessário assinar novamente.
• Nas portarias, a temperatura corporal de todos é medida. Em caso de temperatura igual ou superior a 37,8º
C, o(a) associado(a) é orientado(a) a voltar para casa,
seguir as orientações de isolamento social por, no mínimo, 14 dias ou procurar a assistência médica de
sua confiança.

Regras de ouro
• O uso de máscara é obrigatório em todas as dependências
das Unidades, inclusive nas áreas de mesas e espreguiçadeiras. A máscara somente pode ser retirada durante refeições e hidratação e dentro das piscinas.
• Lave as mãos com água e sabão ou passe álcool 70% sempre que tocar uma superfície que não foi desinfetada. Dispensers de álcool 70% estão instalados em vários pontos
das Unidades.
• Respeite as marcações de distanciamento e de fluxo de circulação e as orientações de utilização dos equipamentos e
instalações.
• Mantenha distância mínima de 2 metros de outra pessoa,
em todos os ambientes.
• Respeite a capacidade de ocupação indicada nas placas
afixadas em todas as dependências das Unidades, inclusive
nos elevadores e nas piscinas.
• Nos diversos ambientes das Unidades, o mobiliário foi reduzido, para manter a distância de segurança. A posição
das mesas e cadeiras não pode ser alterada.

ÃO

ILIZAÇ

O À FLEXIB

TERMO

DE ADESÃ

Acesso ao Clube
• O Clube está aberto em condições especiais, com número limitado de acessos simultâneos, sendo 2.500
no Minas I; 1.200 no Minas II; e 600 no Minas Country.
Se a capacidade máxima for atingida, será organizada
uma fila de espera, com demarcação de distanciamento. No Minas I, a fila será na rua da Bahia (hall do Centro Cultural). No Minas II, a fila será no Estacionamento
(rua Oriente).
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• Todas as instalações das três Unidades estão sendo higienizadas e desinfetados em intervalos menores.

Alimentos & Bebidas
• Os restaurantes e lanchonetes das três Unidades estão
com capacidade de atendimento reduzida, a fim de garantir
a distância de segurança entre as pessoas.
• Nas áreas de alimentação, as mesas e cadeiras foram reposicionadas e não devem ser deslocadas.

CAPA
• Está autorizada a venda de bebidas alcoólicas, conforme
regulamentação específica da PBH, às quartas, quintas e
sextas-feiras, a partir das 17h; aos sábados, domingos e
feriados a partir das 11h.

Piscinas
• É proibido o uso de máscara dentro das piscinas.
• Os associados devem manter suas máscaras a 5 metros,
no mínimo, de distância das bordas das piscinas e dentro
de alguma embalagem.
• Logo após sair da piscina, os associados devem enxugar o
rosto e recolocar a máscara adequadamente.
• Nas piscinas com raias, somente podem nadar duas pessoas em cada raia.
• Dentro das piscinas sem raias, os associados devem manter a distância de segurança de 2 metros.
• Grades foram colocadas nas áreas de piscinas, visando o
controle de acesso e da ocupação máxima indicada nas
placas nos espaços.
• Os associados devem usar chinelos nos Parques
Aquáticos.

Quadras e campos
Futsal, Futebol de Campo e
Soçaite, Basquete, Vôlei, Tênis e Peteca

• É obrigatório usar máscara e manter distância de 2 metros
entre as pessoas, dentro dos vestiários.
• A rouparia está funcionando com capacidade reduzida.
• Não serão disponibilizados kits de banho (toalha, sabonete
etc.).

Jogos de Salão
Sinuca & Carteado
• É obrigatório usar máscara, higienizar as mãos com álcool
70%, frequentemente, e manter distância de 2 metros entre
as pessoas.
• Para garantir a capacidade segura de ocupação do Salão de
Sinuca, algumas mesas de sinuca foram interditadas.
• No Salão de Carteado, cada mesa pode ser ocupada, no
máximo, por quatro pessoas.
• Nos dois espaços, as mesas e cadeiras foram reposicionadas, visando o distanciamento seguro, e não devem ser
deslocadas.

Serviços
• Funcionamento de terça a sexta-feira, das 11h às 20h; sábado, das 9h às 17h.
• Entrada permitida apenas no horário agendado (por telefone ou presencialmente).
• Uso obrigatório de máscara.

• Não é permitida aglomeração dentro e fora das quadras e
campos.

• Não serão fornecidos roupões, toalhas e chinelos; leve seu
material.

• Os sócios devem, obrigatoriamente, usar máscara dentro e
fora das quadras e campos e manter distância de 2 metros
entre si.

• É obrigatório deixar o local imediatamente no final da sessão ou, se for o caso, depois do banho.

• Somente está dispensado o uso da máscara em jogos individuais de Tênis e Peteca. Nas partidas de duplas destas
modalidades, é obrigatório o uso da máscara.
• Não serão contratados árbitros para as partidas das modalidades esportivas de lazer.
• Não serão fornecidos coletes.

• O tempo do intervalo entre cada sessão foi aumentado,
para que seja feita desinfecção de mobiliários e ambientes.
• É proibido consumir alimentos e bebidas no local.
• Jornais e revistas não serão disponibilizados.

Serviços suspensos temporariamente
• Saunas Masculinas e Femininas.

Vestiários
• Os vestiários femininos e masculinos nas três Unidades estão funcionando com capacidade reduzida, incluindo chuveiros, e com controle de acesso.

Espaços interditados
• Churrasqueiras (Minas Country)

X
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“Uma dádiva”

Primeiros minastenistas a entrarem no Clube contam o que sentiram ao voltar
Com a reabertura do Minas Náutico, em 3 de setembro
último, e das três Unidades do Minas Tênis, em 26 de
setembro, a vida voltou às dependência do Clube com
a presença das famílias minastenistas. O clima, desde
então, é de leveza e alegria, mesmo com as rigorosas
medidas sanitários que devem ser seguidas por todos
os associados, a fim de preservar a saúde de todos,
prevenindo a propagação do novo coronavírus.
Para atender aos protocolos das Prefeituras de Nova
Lima e de Belo Horizonte, cada Clube tem limite total
de ocupação de pessoas simultaneamente. No Minas
Náutico, podem estar, ao mesmo tempo, 750 associados. Na Unidade I, o limite é de 2.500; no Minas II, de
1.200; e no Country, de 600 sócios. O controle é feito
pelo sistema e, se o limite máximo é alcançado, organiza-se uma fila de espera para entrada de sócios,
à medida que outros saírem. Os associados podem
acompanhar a ocupação de cada Unidade e do Náutico
pelo aplicativo do Minas, disponível nas versões iOS e
Android. Assim, é possível programar a ida a qualquer
um dos clubes, sem ter que pegar fila.
No primeiro dia de reabertura do Náutico, uma quinta-feira, 144 sócios acessaram o clube, com registro
de 52 sócios simultaneamente, ao meio-dia. Já na reabertura das três Unidades do Minas Tênis, um sábado, entraram no Minas I, no total, 2.753 associados,
sendo que, ao meio-dia, 663 minastenistas estavam no
Clube. O Minas II recebeu 1.704 associados, com 659,
simultaneamente, às 12h. E na Unidade Campestre, no
mesmo dia, passaram 742 sócios, com registro de 524,
simultaneamente, às 11h. É importante que os minastenistas acompanhem esses números pelo aplicativo
para ter tranquilidade na entrada aos clubes.
Para abrir os registros de acessos, os primeiros sócios chegaram cedinho às portarias, passando a fazer
parte dessa história que está recomeçando. Para comemorar o retorno, a reportagem da Revista do Minas
perguntou aos primeiros associados a entrar em cada
uma das três Unidades e no Minas Náutico: qual é a
sensação de voltar ao Clube depois de seis meses? E
do que você mais sentiu falta?
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“A sensação é de recomeço. O retorno ao Clube mostra que
tudo passa e que, com resiliência e aos poucos, a gente vai
enfrentando as adversidades. Eu me senti muito segura ao
chegar ao Minas e ver todas as medidas. E o mais importante é todo mundo contribuir e respeitar, para que o Clube siga
aberto, e a gente, saudável. Nesse tempo, senti muita falta
de começar meu dia nadando; eu vinha quase todos os dias
cedinho. E senti muita falta também das atividades para os
meus filhos. A reabertura dos clubes é, de certa forma, reinseri-los no contexto da sociedade, o que é muito importante
para eles”.
Ivana Andrade Madeira Teixeira - Minas I

CAPA

“Eu estava muito ansiosa para usufruir das piscinas maravilhosas do Minas, entrar na água depois de seis meses foi uma dádiva!
Parecia que eu estava levitando! Eu me senti como uma criança. Ficar esse tempo todo sem vir ao Clube foi terrível, e a sensação
de estar aqui de novo é sentir que a vida está voltando aos poucos. Além das piscinas, senti falta também do contato com os
amigos associados, principalmente aos fins de semana, quando a gente passava a manhã toda reunidos, conversando e se divertindo. E agora, de volta, me sinto segura. O protocolo foi passado com excelência aos funcionários, que nos receberam com muita
paciência e respeitando com afinco todas as medidas. Foi um ótimo retorno!”
Wilcima Resende de Oliveira - Minas II

“Com seis meses em casa, eu já estava ficando estressado,
então, voltar para o Clube é uma questão de saúde mental
para mim. Aqui, posso relaxar, caminhar na piscina, e assim,
cuido da cabeça e do corpo, além de me sentir seguro ao ar
livre. Meu negócio é jogar futebol, no Country, e sinuca: encaro
como terapia. Era a prática dessas modalidades que eu estava sentindo mais falta, além de encontrar os amigos”.
Roberto Braz Peluso - Minas Country
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CAPA

“A sensação de estar de volta é ótima! Eu me sinto muito segura
ao ver o Clube preparado, com todas as medidas implementadas
para nos receber, com álcool gel espalhado por toda parte, os
funcionários bem orientados e cuidando de tudo. Assim, me sinto
bem para voltar a frequentar o Náutico quase todos os dias. Eu
estava com muita falta de fazer atividade física, especialmente a
musculação, que é o que pratico na Academia”.
Keila Maria de Pinho - Minas Náutico

“A sensação de voltar ao Clube é a mesma de rever uma pessoa que se ausentou
durante um período, é aquela sensação de suprir, ‘matar’ a saudade. E foi ótimo
ver e apreciar as melhorias que foram bem implantadas pela Diretoria no período
que ficamos distantes. Senti falta dos esportes de lazer que estava acostumado
a praticar, como o remo, e o convívio com os outros sócios em outras atividades,
como o tênis e o beach tennis. É muito bom estar de volta”.
Miguel Lins Coimbra - Minas Náutico/Área Náutica
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VOCÊ FICOU EM CASA PORQUE FOI NECESSÁRIO.
AGORA, VAI FICAR POR PURO PRAZER.

Vista de tirar o fôlego

Fotos do local

Por que o Ville Verdi é único: • Condomínio fechado na Zona Sul de BH
• Casas de 3 ou 4 quartos (suíte) • Lazer completo / Lazer privativo • Energia Solar • Sustentabilidade
• Conceito americano inovador • A 5 minutos do BH Shopping • Sistema de segurança

Lazer privativo único em BH

Sua família sempre segura

Cozinha aberta pra vida

Agende sua visita e venha viver onde ficar em casa é sempre maravilhoso.

villeverdi.com.br |

@villeverdi | 3504-0800
RESIDENCES

Que alívio!

Associados elogiam as medidas de proteção adotadas na Academia do Minas

Depois de pouco mais de cinco meses sem atividades no Clube, a Prefeitura de Belo Horizonte autorizou a retomada das
atividades das academias de ginástica, no dia 1º de setembro,
seguindo medidas de prevenção à propagação do novo coronavírus. No retorno às aulas, os minastenistas encontraram
as academias das Unidades I e II e do Náutico completamente adaptadas às nova realidade, incluindo a obrigatoriedade
de agendamento de aulas, mobiliário e equipamentos reposicionados, espaços delimitados, fluxos de circulação sinalizados, cartazes e adesivos com orientações sobre as regras de
bioproteção, dispensers de álcool 70 e de papel toalha instalados em todos os principais pontos das salas e muito mais.
A reportagem da Revista do Minas conversou com alguns
dos primeiros alunos a entrar na Academia do Clube, para
saber qual foi a sensação de poder voltar à rotina de atividades físicas e a opinião de cada um sobre as novas regras de
frequência aos cursos, que priorizam os cuidados com a
saúde de sócios e funcionários.
“Eu me senti muito acolhida por todos os profissionais do Clube e
da Academia do Náutico. Todos estavam muito bem preparados e
apesar de eu ser uma pessoa que tem muito medo de me expor ao
contato, devido ao coronavírus, estou me sentindo super segura.
Eu estou muito feliz de poder retornar ao Clube e às minhas atividades físicas.”

ADRIANA STOPPA, PRIMEIRA SÓCIA A ENTRAR NA ACADEMIA
DO NÁUTICO.

“A possibilidade de voltar à minha rotina de exercícios foi uma
felicidade tão grande, que parece até que eu fui premiado na loteria. Eu me sinto aliviado de voltar à prática da minha ginástica.
Venho à Academia três vezes por
semana e, além dos exercícios, é
um retorno ao meu convívio social. A equipe é maravilhosa!
CHAIM FRUCHTENGARTEN,
PRIMEIRO SÓCIO A ENTRAR NA
ACADEMIA DO MINAS II
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ACADEMIA

“A grande diferença na minha vida
neste período (de pandemia) foi a ausência da Academia do Minas. Agora
tenho o sentimento de que a vida está
voltando ao normal. Achei que os espaços na Academia estão muito bem
divididos e sinalizados e há muitas
pessoas fazendo a limpeza do local e
higienização dos aparelhos”.
LUCAS MARQUES HORTA, ALUNO DA
ACADEMIA DO MINAS I

Protocolo de bioproteção

Confira algumas das principais medidas de prevenção contra o novo coronavírus adotadas
na Academia do Minas, nas Unidades I, II e Náutico.
• O uso da máscara é obrigatório, inclusive durante
a prática das atividades na
Academia.
• Também deve ser usado o
álcool 70%, disponibilizado
em vários pontos da Academia.
• Os calçados devem ser
limpos no tapete sanitizante, colocado na entrada da
Academia.
• Os horários das aulas são
cumpridos sem tempo de
tolerância. No término da
aula, o aluno deve se retirar
da sala, seguindo o fluxo de
circulação. O salão de musculação tem entrada e a saída separadas.

• Não é permitida a permanência de alunos nos espaços da Academia fora do horário agendado para a aula.
• No final de cada aula, a equipe de limpeza do Clube entra para fazer a desinfecção
das salas.
•
Para garantir o distanciamento, foi reduzida a quantidade de equipamentos cardiovasculares disponíveis,
na Musculação. Os equipamentos inativos estão sinalizados.

• O salão de musculação
tem áreas delimitadas para
a execução das séries de
exercícios por cada aluno,
que deve usar apenas uma
área.
•
Não é permitido usar dois
equipamentos e/ou fazer
dois exercícios no mesmo
equipamento, alternadamente.
• Os alunos devem levar materiais de uso individual para
as aulas presenciais, como
toalha e garrafa de água.
Não são fornecidos copos
plásticos.
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Pilates on-line

Curso oferece a comodidade da prática virtual com acompanhamento

Evanilde Maria Martins destaca o conforto de fazer
o curso em casa

Desde o mês de agosto, o Minas oferece aos sócios uma nova
modalidade, adaptada à realidade imposta a todos pela pandemia
do coronavírus: o curso de Pilates on-line. O objetivo é proporcionar comodidade e segurança aos alunos, numa atividade indicada
para todos os públicos e que pode ser praticada em qualquer lugar,
com o acompanhamento necessário da equipe de instrutores do
Clube. Ainda há vagas disponíveis e as inscrições devem ser feitas
na Área do Associado do aplicativo ou do site do Minas. Assim que
fizer a matrícula, o associado se cadastra na plataforma mywellness (conforme e-mail com as orientações, enviado a cada sócio)
e baixa o aplicativo da Academia do Minas
O aluno matriculado agenda a avaliação do Pilates, que será feita
por chamada de vídeo com o instrutor. Durante a avaliação serão
definidos os exercícios personalizados, de acordo com a capacidade física e os objetivos (prevenção, reabilitação ou melhoria de
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desempenho) do associado. O resultado completo da avaliação
ficará disponível no App da Academia. O programa de aulas será
enviado semanalmente, para o aluno se exercitar em casa, no horário de sua conveniência e quantas vezes quiser.
“Além da prática da atividade ser totalmente personalizada às minhas necessidades, tenho a comodidade de fazer minha ginástica,
sem ter que me deslocar até o Clube. O maior benefício para mim
é o conforto. Eu termino a aula, tomo banho na minha casa, tomo
meu café e vou fazer as atividades do meu trabalho”, comenta
Evanilde Martins, destacando também a praticidade de ter suas
informações no aplicativo da Academia. “O aplicativo da Academia também é muito bom, pois conseguimos ver o gasto calórico
e a nossa evolução. Fica tudo registrado lá e podemos acessar a
qualquer hora e ver as aulas gravadas. Estou muito satisfeita e pretendo permanecer na aula on-line”, afirma a minastenista.

ARQUIVO PESSOAL

ACADEMIA

Escolha seu plano
O curso on-line tem duas modalidades: individual e em trio, com
possibilidade de aulas ao vivo com o instrutor, uma vez, duas
vezes ou quatro vezes por mês, com duração de 50 minutos
cada. Independentemente do plano contratado, o aluno receberá um programa de treinamento por semana. Da mesma forma
do Pilates presencial, o método utilizado combina a integração
entre corpo, mente e espírito e abrange princípios inerentes à
modalidade, como concentração, centralização, respiração,
controle, fluidez e precisão.
Nos vídeos e fotos encaminhados semanalmente, todos os movimentos são descritos de forma clara e completa, com instruções detalhadas, para auxiliar na correta execução. Além disso,
os alunos podem marcar aulas ao vivo com o instrutor, diretamente pelo aplicativo da Academia, recebendo orientações
em tempo real. A marcação da aula ao vivo é de acordo com o
plano contratado e com a disponibilidade de vagas.
A associada Nísia Duarte Faria está fazendo o curso há mais de
um mês e elogia a qualidade das aulas. “Optei pela aula individual, porque achei mais interessante para a minha necessidade. A instrutora fica voltada só para mim e consegue ver detalhes, que nas aulas em trio não é tão possível. Estou gostando
tanto que, sinceramente, não tenho vontade de retornar para as
aulas presenciais. Mais uma vez, o Minas ganha ponto. A qualidade e o nível dos professores são indescritíveis!”, comenta.

Valores das mensalidades
Curso

Pilates on-line
em Trio

Pilates on-line
Individual

Planos

Mensalidades

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

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

Nísia Faria Duarte está satisfeita com
o novo curso on-line
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Na palma da mão

Associados devem agendar suas aulas no aplicativo da Academia do Minas

As Academias das Unidades I e II retomaram as atividades
do curso de musculação, em 1º de setembro, e dos cursos
de atividades coletivas, ioga, mat Pilates e acqua fit, em 15
de setembro, conforme autorização da Prefeitura de Belo
Horizonte. Já no Náutico, todas as atividades da Academia
foram retomadas em 1º de setembro, segundo decreto da
Prefeitura de Nova Lima. Esse primeiro mês de reabertura foi
marcado pela alegria dos associados pela volta às Academias
e pelo respeito às medidas de bioproteção durante a prática
dos exercícios. Uma delas é o distanciamento social. E para
controlar o número de pessoas nas salas, simultaneamente,
as aulas presenciais devem ser agendadas pelo aplicativo
da Academia. O cadastro do aluno no app pode levar até 24
horas para ser ativado.
Os sócios devem lembrar que, para passar pelas portarias,
é necessário aceitar as condições do Termo de Responsabilidade, documento disponível na Área do Associado
(socio.minastenisclube.com.br) e nas portarias.

Veja, a seguir, como agendar suas aulas nas Academias das
Unidades I e II e do Náutico e os horários de funcionamento.

Como agendar as aulas
1. Baixe o app da Academia do Minas pelo QR Code que
aparece na próxima página ou diretamente na Play Store
(Android) e na Apple Store (iOs). O app é grátis.
2. Crie sua conta mywellness, informe seu e-mail (o mesmo
cadastrado no Minas) e complete todos os dados.
3. Cada aluno deverá ter seu e-mail individual (mesmo que
seja dependente), que deve ser o mesmo cadastrado na
Central de Atendimento. Caso não se lembre do e-mail,
entre na Área do Associado (socio.minastenisclube.com.
br) para recuperá-lo.
4. O cadastro no aplicativo da Academia pode levar até 24
horas para ser ativado.
5. Entre no app da Academia, acesse a grade de horários
disponíveis na Unidade de sua preferência.
6. Escolha sua aula e clique em “reservar”.
7. Caso não possa comparecer, clique em “excluir reserva”.

Sobre os agendamentos
• Os horários para agendamento de aulas nos cursos da Academia são disponibilizados aos alunos com sete dias de
antecedência.
• O aluno pode agendar até duas modalidades de aulas por
dia. Por exemplo: numa terça-feira, é possível agendar uma
aula de musculação e outra de ioga.
• O aluno pode agendar até cinco aulas por semana (de segunda-feira a domingo).
• Em caso de lotação, o aluno pode se inscrever em fila de
espera e aguardar alguma desistência.
• O cancelamento do agendamento pode ser feito até duas
horas antes do início da atividade.
• Em caso de três faltas sem aviso prévio ou três cancelamentos fora do prazo, o aluno fica impedido de fazer agendamentos por sete dias.
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ACADEMIA

Funcionamento das Academias
Unidades I e II
Salão de Musculação: de segunda a sexta-feira, das 6h às 22h; sábados e feriados, das 7h às 17h; e domingos, das 8h às 15h.
Atividades Coletivas: de acordo com a grade de horários das aulas, disponível no app da Academia, na Área do Associado
(socio.minastenisclube.com.br) e nas Recepções da Academia.

Minas Náutico
Musculação e Salão Multifuncional: segunda a sexta-feira, das 7h às 14h e das 15h30 às 21h30; sábados, domingos e feriados,
das 9h às 13h.
Atividades Coletivas: segunda a quinta-feira, das 7h às 12h e das 16h às 20h; sexta-feira, das 7h às 11h; sábados, das 9h às 12h.

Play Store (Android)

Apple Store (IOS)

Baixe o app da Academia. É grátis.
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Saúde Mental
Ninguém precisa ficar sozinho.
Faça a diferença: esteja presente,
mesmo que à distância .

Fique bem! Saiba mais:
saude.mg.gov.br/saudemental
@saudemg

CURSOS

Volta às aulas

Cursos esportivos e culturais são reiniciados seguindo o protocolo de bioproteção

A sócia Gislaine Santos retornou ao curso de tênis, consciente das regras de bioproteção

As aulas dos cursos de formação esportiva e cultural do Minas, para alunos acima de 13 anos (inclusive), foram reiniciadas no dia 1º deste mês. Quando for autorizado o retorno das
aulas para as demais faixas etárias, os alunos serão comunicados com a devida antecedência.
A fim de atender a todos os alunos e, ao mesmo tempo, cumprir as normas de bioproteção, poderão ser oferecidos horários e locais alternativos de aulas,. Neste primeiro momento,
o aluno deverá dirigir-se ao local original das aulas de seu
curso. No Minas Náutico, foi reaberto apenas curso de Tênis,
uma vez que a Prefeitura de Nova Lima somente autorizou,
por enquanto, a prática de atividades esportivas orientadas
ao ar livre.
As informações específicas sobre cada curso estão disponíveis no Aplicativo do Minas. Basta abrir o app, clicar em Ser-

Regras de ouro
A participação de cada associado é indispensável para evitar
a propagação do novo coronavírus no Clube. Todos devem seguir as três regras fundamentais de proteção da saúde: usar a
máscara de forma correta; manter distância mínima de 2 metros de outras pessoas; higienizar as mãos constantemente
com água e sabão ou com álcool 70%.
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viços e, na sequência, em Cursos e Academias; selecionar o
usuário/aluno; depois, Meus Cursos e Academia; e clicar no
curso desejado.
Destaca-se que todas as medidas de prevenção à propagação
do novo coronavírus foram adotadas nas quadras, ginásios,
parques aquáticos e demais espaços das três Unidades, cumprindo o Protocolo de Bioproteção elaborado pela equipe de
Medicina do Minas, com base nas regras estabelecidas pelas
autoridades sanitárias municipais, estadual e federal e pela
Organização Mundial da Saúde (OMS).
As recomendações e normas de proteção contra a Covid-19
estão divulgadas em cartazes e banners e sinalizadas em todos os ambientes dos clubes, além de terem sido encaminhadas aos alunos por meios eletrônicos e publicadas nas mídias
digitais do Minas.

MINAS 4.0

Tempos modernos

Carteirinha digital garante aos sócios segurança e agilidade nas portarias

O Minas está reaberto, e os associados,
felizes em poder retornar às Unidades,
após seis meses de interrupção das atividades. Segurança é palavra de ordem no
Clube, e todas as medidas sanitárias preconizadas pelas autoridades públicas de
saúde foram adotas nas Unidades para
evitar a propagação do novo coronavírus.
O uso de máscaras, o distanciamento
entre as pessoas e os cuidados com a
higiene são as armas contra a Covid-19,
em todos os locais.

Portanto, não é possível fazer um print
da tela para leitura do QR Code, sendo
necessário acessar a carteira digital
do aplicativo no momento da entrada.
Então, cada sócio, titular ou dependente,
deve ter o aplicativo instalado no seu
celular. Disponível em iOS e Android, o
app pode ser baixado na Apple Store e

na PlayStore, com acesso exclusivo para
sócios do Minas e do Náutico. Para abrir
o app, é preciso informar o CPF ou o NPF
(número da carteira social). Por isso, os
associados devem manter seus dados
cadastrais atualizados nas Centrais de
Atendimento. Aproveite que o Clube
reabriu e atualize já!

Antes da pandemia, os associados acessavam as três Unidades do Minas e o
Náutico encostando sua digital nas catracas das portarias ou passando as carteirinhas físicas. Agora, recomenda-se
que todos utilizem a carteirinha digital do
aplicativo do Minas, que é a forma mais
higiênica, rápida e segura de entrada ao
Clube. O funcionamento dela é simples:
na tela principal do aplicativo, basta clicar na carteira digital, que mostrará um
QR Code na tela; aproximar o celular ao
leitor infravermelho da catraca, que lerá o
código e fará a liberação da entrada.
O código de acesso da carteirinha digital
é atualizado no app a cada 30 segundos.

Beatriz Cristina Oliveira só usa a carteirinha
digital para entrar no Clube: “é seguro,
simples e rápido”

Ela recomenda
Beatriz Cristina Oliveira é uma das sócias que passou a usar a carteirinha digital do
app após a reabertura das Academias. “Antes da pandemia, eu sempre usei a minha
digital para entrar no Clube. No primeiro dia que entrei na Academia, tentei usar a
digital na catraca, mas, de tanto passar álcool gel, ela não foi reconhecida. Ao meu
lado, vi um sócio usando o aplicativo para entrar e percebi o quanto era rápido e simples. Assim, resolvi testar e foi ótimo! Agora, só entro no Clube usando a carteirinha
digital. É muito seguro, já que a gente evita o contato com a catraca, e muito ágil e
prático”, salienta a minastenista.
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Fique em dia

Confira as normas sobre mensalidades e licença dos cursos esportivos e artísticos e Academia

Com a volta às aulas, foi retomada também a cobrança das
mensalidades dos Cursos de Formação Esportiva, Cursos Artísticos e da Academia. Para possibilitar o retorno gradual dos
associados, o Clube elaborou normas específicas, incluindo o
benefício de licença por 30 dias com isenção de mensalidade
para alunos que tenham idade igual ou superior a 60 anos,
ou para os que tenham até 59 anos e alguma comorbidade,
que não se sintam preparados para reiniciar as atividades no

curso. O pedido deve ser feito até 20 de outubro. Para quem
não pretende voltar este ano às aulas, há a possibilidade de se
licenciar até 30 de junho de 2021.
A seguir, estão detalhadas as regras de cobrança e de pedido
de licença, que são aplicadas aos alunos de todos os Cursos
Esportivos, Artísticos e da Academia, que valem também para
o Minas Náutico.

No cálculo do valor da mensalidade
será considerado o desconto família,
quando aplicável.

O aluno que não quiser retornar
deve fazer o cancelamento da vaga
pelo aplicativo do Minas ou na Área
do Associado do site
minastenisclube.com.br ou presencialmente nas Centrais de Atendimento.

Os pedidos de cancelamento feitos
no período entre 1º a 31/10 serão
cobrados, mas será creditado o valor
proporcional à data de cancelamento,
no boleto com vencimento em 15/11.

Mesmo se o/a aluno/a faltar às aulas
durante o mês de outubro, a cobrança
será considerada devida até a data do
cancelamento, e o valor proporcional
será devolvido no boleto com vencimento em 15/11.

O/A aluno/a que tiver idade igual ou
superior a 60 anos ou os que tenham
até 59 anos e alguma comorbidade,
que não se sentir em condições de
retornar às atividades em 1º/10, terá
o benefício de isenção de 30 dias da
mensalidade de outubro. Para tanto,
deverá solicitar o benefício até o dia
20/10/2020, nas Centrais de Atendimentos ou na recepção da Academia.

Para ter a licença, em função de
comorbidade, o/a aluno/a com
menos de 60 anos deverá apresentar
atestado médico.

A concessão da licença resulta no
bloqueio do acesso do/a aluno/a às aulas. Porém, o curso continuará sendo
considerado para o desconto família.

A isenção da mensalidade será formalizada no boleto com vencimento
em 15/11.

Após o término do período de
benefício, a cobrança será retomada
automaticamente.
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CURSOS E ACADEMIA
sua inscrição nesta fila será automaticamente cancelada.
Caso o/a sócio/a ainda tenha interesse no curso em questão, deverá se inscrever na fila de espera.

Regras - Licença Covid
O/A aluno/a maior de 60 anos ou com menos de 60 anos e alguma comorbidade (comprovada com atestado médico) que sentir a necessidade de mais de 30 dias de licença poderá solicitar
outro benefício: a inscrição na fila de espera prioritária, ou fila
de licenciados Covid, que funciona conforme as regras abaixo.

•

A mudança do status da fila de licenciados Covid para
“ativo” poderá ser feita na Central de Atendimento ou na
recepção da Academia.

•

Quando o/a sócio/a se inscreve na fila de licenciados
Covid, seu curso fica inativo, e a vaga é liberada para
matrícula de outro sócio. O status de sua inscrição na
fila de licenciados será de “hibernado”.

•

A ordem da fila de licenciados ativos terá como referência a data da solicitação da ativação de sua posição na
fila. Assim que houver vaga, o/a associado/a será chamado/a prioritariamente.

•

A fila de licenciados Covid com o status de “hibernado”
terá vigência até 30/06/2021. A qualquer momento, durante este período, o/a sócio/a poderá solicitar a ativação
de sua posição na fila de licenciados Covid. Isto é, o status da sua posição na fila de licenciados Covid deixa de
ser “hibernado” e passa para “ativo”. Assim, quando tiver
vaga na turma em questão, ele será chamado, prioritariamente, em relação à fila de espera.

•

A chamada para a vaga será feita por SMS e e-mail. Por
isso, o/a sócio/a deverá manter seu cadastro sempre atualizado no Clube, para não perder a chamada e a vaga.

•

Depois de ser informado/a sobre a vaga disponível, o/a
sócio/a terá até 10 (dez) dias para fazer a matrícula com
isenção da taxa, no site minastenisclube.com.br ou no aplicativo do Minas ou presencialmente na Central de Atendimento. Depois desse prazo, perderá sua vaga na turma.

Se no vencimento do prazo da licença (30/06/2021) o status do/a sócio/a na fila de licenciados ainda for “hibernado”,

Mais informações podem ser obtidas na Central de Atendimento das Unidades I, II e Country e do Náutico.

•
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NOVIDADE ON-LINE

Minas lança site mais moderno, com versões mobile e desktop e foco na experiência do usuário

O investimento em infraestrutura e na implementação de todas as medidas para conter a Covid-19 não foi a única preocupação
da Diretoria do Minas nos últimos meses. Atento às mudanças do comportamento dos usuários na internet e nas diferentes
maneiras de se consumir conteúdo, o Clube lança, neste mês, seu novo site, que tem como foco a experiência do seu público.
Desenvolvido pela PlanB Comunicação, agência também responsável pelo planejamento estratégico de mídias sociais do
Minas, o novo portal tem como principais novidades o design responsivo, adaptável a todos os dispositivos e telas, a navegação
por interesse, conteúdos separados por cor, com navegabilidade mais intuitiva, destaque para fotos e vídeos e a inclusão de
menu exclusivo e 100% acessível para pessoas com deficiência. Tudo criado com o que há de mais inovador e moderno no
mercado de tecnologia.

>> Para todos os dispositivos e telas

Agora, será muito mais fácil acompanhar o Minas, com suas
versões em desktop e mobile!

>> Conteúdo separado por cores!

A arquitetura do novo portal foi desenhada com a divisão dos
quatro pilares de atuação do Minas – esporte, cultura, educação e lazer – e demais setores, com destaque especial para o
Minas Tênis Solidário e a área de Negócios. As cores definem
essa distribuição do conteúdo, proporcionando uma experiência mais intuitiva e ágil para o usuário. Basta olhar a cor dos
ícones, tarjas ou detalhes da página, que é possível identificar
o pilar relacionado ao assunto.
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Assim, no projeto visual, todas as páginas de caráter institucional têm a cor Azul Royal, como as informações sobre
as três Unidades, o Náutico, o Minas Tênis Solidário, a Governança, que inclui estrutura organizacional, estatuto, finanças, dentre outros assuntos relacionados à administração do
Clube. No menu, a área de Negócios também está nessa cor,
para lembrar a todos que ela é da alçada institucional, e o
Amarelo está presente nas páginas internas. Nas páginas dos
quatro pilares, o conteúdo de esporte está em Azul Clássico,
já que esporte representa o DNA do Minas; a educação, que
inclui cursos artísticos, de formação esportiva e da Academia, está em Verde, a cor da saúde; as atividades de lazer
estão em Laranja, a cor da diversão e da sociabilidade; e todo
o conteúdo de cultura está em Vinho, cor da liberdade e do
movimento por meio da arte.

NOVO SITE

>> Home: foco para o dia a dia

Na home do site, o foco é mostrar o que acontece no dia a
dia do Minas. Por isso, ela é feita de notícias! No topo, há
as cinco principais notícias do dia, seguidas de uma notícia
de destaque de cada um dos pilares e da área institucional
(Minas Tênis Solidário ou Negócios). Ao rolar a tela, cada pilar
ganha seu próprio destaque, com sua cor marcante de fundo,
mostrando mais notícias. Depois, vem o destaque para o
conteúdo da área de Negócios e, por fim, a Agenda, com todos
os eventos do dia. A Agenda também pode ser acessada pelo
menu, no topo da página.

>> Navegação por interesse: quem
define o que verá primeiro é o usuário

O novo site é uma ferramenta viva! As primeiras notícias que
aparecem para um usuário não são, necessariamente, as
mesmas que aparecem para o amigo dele. O site rastreia,
pelo comportamento da pessoa no site e o número de cliques
em cada página, quais são suas áreas de maior interesse. E
assim, organizará o conteúdo de acordo com a prioridade e o
perfil dela. Incrível, não é mesmo?

>> Mais vídeos e mais imagens

O novo site do Minas tem textos ágeis, muitas fotos e, agora, os vídeos ganham muito destaque. Tudo feito para atrair
ainda mais todos os segmentos de associados, torcedores,
amantes da cultura e parceiros, com integração das mídias e
das diferentes maneiras de produção e entrega de conteúdo.

>> Inclusão: 100% acessível para
pessoas com deficiência

Uma das grandes preocupações do Clube na produção do
novo site foi a inclusão das pessoas com deficiência no universo minastenista. Para tanto, o site tem menu e conteúdo
100% acessível. Para abri-los, basta clicar no símbolo de acessibilidade. No desktop, ele está localizado no canto direito do
menu oficial, no topo da página. Já na versão mobile, o ícone
está no canto inferior direito.
O novo site do Minas foi pensado para que os associados, fãs,
torcedores, consumidores de cultura, patrocinadores e parceiros tenham experiências incríveis e se conectem ainda mais
com o Clube. Seja bem-vindo!

>> Páginas internas: foco nos detalhes

Com a entrega das notícias na home, o foco das páginas internas está nas atividades oferecidas, mostrando toda a grandiosidade do universo minastenista e como os serviços são
organizados nos pilares e demais áreas de atuação do Clube.
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Lazer & inovação

Minas e Newton inauguram espaço exclusivo de atividades para sócios de 13 a 17 anos

O vice-presidente do Minas, Carlos Henrique Martins Teixeira, o presidente Ricardo Santiago, a reitora da Newton, Camila Ribeiro
Romeiro, e o diretor de Lazer Gustavo Zech Celho

Os adolescentes minastenistas agora contam com uma área
exclusiva de atividades, onde poderão conhecer e praticar
atividades ligadas a robótica, impressão 3D, games e outras
inovações tecnológicas. O Espaço Teen Newton, localizado na
Unidade I, ao lado do Espaço da Criança, foi inaugurado no dia
3 deste mês de outubro, o segundo sábado de reabertura do
Clube, já recebendo os associados de 13 a 17 anos, interessados nas novidades.
No evento, estiveram presentes o presidente do Minas,
Ricardo Vieira Santiago, o vice-presidente Carlos Henrique
Martins Teixeira, o diretor de Lazer Gustavo Zech Coelho e a

Diversão com segurança
Para frequentar o Espaço Teen Newton, os associados devem seguir as regras do Protocolo de Bioproteção, elaborado pela equipe de medicina do Minas, com base nas recomendações das autoridades públicas de saúde, visando
conter a disseminação do novo coronavírus. Veja, a seguir,
as regras:
1 – O espaço é dividido e demarcado em sete áreas de utilização.
2 – A única entrada é pelo Piso 3, em frente à Piscina Coberta;
a saída é pelo Piso 2. Os colaboradores do Minas controlam
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reitora da Newton, Camila Ribeiro Romeiro. “Para o Minas, essa
parceria é motivo de fortalecimento do pilar Lazer, atrelado
à educação, ao oferecer aos jovens novas experiências no
universo da tecnologia, promovendo o pensamento inovador”,
comenta o presidente minastenista.
A reitora Camila Ribeiro Romeiro destacou que o Espaço
Teen Newton oferece aos jovens minastenistas informação
e tecnologia, com a possibilidade de cocriação. “Aqui, o adolescente pode fabricar produtos e equipamentos que são do
universo dele. Com o Espaço Teen, a gente chega ao adolescente com o que é relevante, necessário e apropriado para a
idade dele”, afirma.
a ocupação do espaço, liberando os sócios apenas para os
locais demarcados. Não é permitida a circulação no espaço.
3 – O uso de máscara é obrigatório.
4 – Antes de entrar no espaço, é obrigatório higienizar os pés,
no tapete sanitizante, e as mãos, com álcool 70%.
5 – Durante o período de permanência no espaço, deve ser
mantida a distância mínima de dois metros entre os usuários.
7 - O espaço é desinfectado em intervalos regulares (10h às
10h30; 13h às 13h30; e 16h às 16h30). Nesses intervalos, os
adolescentes que desejarem retornar às atividades devem
aguardar do lado de fora do local.

LAZER

Associadas conferem os gatinhos feitos na impressão 3D

A robótica é um dos atrativos do novo espaço para os adolescentes

Xeque-mate

Equipe minastenista é campeã de edição on-line do Torneio Interclubes de Xadrez

Os enxadristas Gustavo, Erich e Alberto mostram os troféus conquistados no Torneio Interclubes

Os associados Alberto Coutinho, Erich Douglas, Gustavo
Soares e Rômulo Alvarenga venceram a disputa por equipes da edição on-line do Torneio Interclubes de Xadrez,
organizada, em agosto último, pela Associação Atlética do
Banco do Brasil (AABB), de Belo Horizonte, na plataforma
digital Lichess – exclusiva para jogos on-line da modalidade. Na categoria individual, Gustavo foi o vice-campeão, e
Alberto garantiu a terceira colocação.

neio presencial, entendemos como positiva essa iniciativa

“Como este ano não foi possível participarmos de um tor-

realizada em um clube”, conta Alberto Coutinho.

de um torneio on-line, para interagir e jogar com os amigos
minastenistas e dos outros clubes”, afirma Gustavo Soares. Para Alberto Coutinho, a experiência foi boa, mas não
substitui o prazer do jogo presencial. “Essa foi a primeira e,
esperamos, a única edição on-line. Porque o bom mesmo
é jogar presencialmente com os colegas. Inclusive, já estamos planejando o próximo torneio, em que cada etapa será
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CULTURA

Letra em cena on-line

Duas sessões do programa literário do Minas Tênis Clube, “Letra
em Cena. Como Ler...”, serão transmitidas, em outubro, pelo canal oficial do Clube no Youtube (youtube.com.br/minastcoficial).
No dia 13, às 20h, o jornalista José Eduardo Gonçalves, curador
do programa, entrevista o autor Luiz Ruffato, sobre a obra do escritor mineiro de Uberaba Campos de Carvalho (1916 – 1998). O
autor publicou somente seis obras, entre 1941 e 1964 e, segundo
especialistas, é o primeiro escritor surrealista do Brasil. Sua obra
mais importante é o romance “A Lua Vem da Ásia”, lançado em
1956. A leitura de textos será feita pelo ator Glicério do Rosário.

Campos Carvalho é
considerado o primeiro
escritor surrealista do Brasil

DIVULGAÇÃO

“Campos de Carvalho começou a escrever ainda sob os efeitos
da Segunda Guerra Mundial, principalmente da bomba atômica,
por conta da Guerra do Vietnã e dos movimentos antirracistas
dos Estados Unidos. Portanto, é um autor que estava escrevendo
num momento muito parecido com o nosso. As reflexões que ele
traz em seus livros são muito próximas das que podemos fazer
nos nossos dias”, comenta Luiz Ruffato.

DIVULGAÇÃO

Campos de Carvalho e Sérgio Sant’anna serão os temas das edições deste mês

Serviço
Letra em cena on-line
Transmissão:
youtube.com.br/minastcoficial
Campos de Carvalho
Data: 13/10, terça-feira
Horário: 20h
Sérgio Sant’anna,
vítima da Covid-19, será
analisado por Bia Lessa

Sérgio Sant’anna
Data: 22/10, terça-feira
Horário: 20h

Já no dia 27, também às 20h, a atriz e
diretora Bia Lessa analisará a obra do
carioca Sérgio Sant’anna (1941-2020).
O ator Odilon Esteves fará a leitura de
textos do escritor. Com 50 anos de carreira e 20 livros publicados de contos,
poemas, romances e novelas, a principal
PATROCÍNIO DO CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE:

REALIZAÇÃO:

característica de sua obra, de acordo
com especialistas, é o caráter experimental. Sua estreia na literatura foi em 1969,
com a publicação “O sobrevivente”. Por
conta desse livro, Sant”anna participou
do International Writing Program da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos.

Além de diversos prêmios nacionais, o
autor teve seus livros traduzidos para o
alemão, o italiano, o francês e o tcheco.

Para receber informações sobre o programa Letra em Cena, faça sua inscrição no site da Sympla.

APOIO:
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O paraíso é aqui pertinho

Além de ser cercado pela natureza exuberante, Country tem nova e moderna área de lazer

Nova área de lazer do Country: conforto e tranquilidade para os sócios

O Minas Country é um oásis em plena área urbana da capital
mineira. Localizado a apenas 8 km de distância do Minas I,
aos pés da Serra do Curral, o Country é cercado por mais de
130 mil m² de mata atlântica, reconhecida pelo estado como
reserva particular de preservação natural (RPPN). E o que já
era bonito e agradável, um verdadeiro paraíso, ficou melhor.
Em agosto, foi concluída a construção da nova área de lazer
no primeiro nível do clube, conforme o Plano Diretor do Clube, garantindo mais conforto e comodidade aos associados.
“Mesmo durante a suspensão das atividades do segmento

clubístico por decreto municipal, devido à pandemia de Covid-19, as obras não foram interrompidas, pois sabemos que
obra parada é dinheiro perdido”, afirma o diretor de Obras do
Minas, José Cláudio Vieira Nogueira.

Facilidades da nova área de lazer do Minas Country

das, lanches, salgados e porções. E o sistema de registro
dos pedidos será por meio de comandas eletrônicas e do
aplicativo Minas Tênis Clube, garantindo mais agilidade. A
lanchonete tem, ainda, cozinha, sanitário para funcionários e depósito.

Lanchonete, varanda e vestiários: estão localizados nos dois
blocos da edificação com área total de 401,38 m². No espaço
também há uma varanda coberta com mesas e cadeiras, que
proporcionam mais conforto aos associados na hora do almoço e do lanche no Clube.
A área de atendimento da nova lanchonete tem 24,82 m²,
com amplos balcões. No variado cardápio constarão bebi30 • Outubro de 2020 • REVISTA DO MINAS

Assim, com a reabertura do Clube, em setembro, além da
alegria de voltar às suas atividades ao ar livre, os minastenistas ganharam de presente novas opções de lazer integradas à natureza. E, claro, com todos os cuidados necessários
para a prevenção da disseminação do novo coronavírus.

A família minastenista contará com dois vestiários masculinos, dois femininos, incluindo espaços para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Uma ampla rouparia serve a
todos os vestiários.

PDMTCC

Na nova lanchonete, mais espaço, mais variedade de produtos e melhor atendimento

Piscina semiolímpica e deck: a nova área de lazer tem amplo deck com 1.943 m². A piscina semiolímpica é aquecida e tem 1,20 m de profundidade, 20 m de largura e 25 m
de comprimento, com lâmina d’água de 506 m², escada de

acesso para pessoas com mobilidade reduzida e plataforma
de acesso de cadeirantes. Junto ao deck e à piscina infantil
há duchas, área molhada infantil com escorregador e playground com tanque de areia.

O novo playground agradou à criançada

Espaço da Criança
Exclusivo para associados de até 12 anos, o Espaço da Criança da nova área de lazer do Country está temporariamente fechado, em cumprimento às medidas sanitárias estabelecidas
pelas autoridades de saúde pública. Mas, quando for liberada
a abertura, certamente a garotada terá muitas atividades recreativas e lúdicas no novo espaço.

O complexo de diversão infantil da Unidade Campestre tem
área coberta de 157,0 m², e espaços para artes, atividades pedagógicas e jogos, além de Espaço Baby. No local, os minastenistas também contam com copa, sanitário e fraldário. Na área
externa, há um playground com 48,0 m² e caixa de areia. Logo à
frente da edificação, há uma piscina infantil com duas profundidades – 60 cm e 20 cm – e fontes de água para recreação, onde
os pequenos poderão brincar com toda segurança.
REVISTA DO MINAS • Outubro de 2020 • 31

Conta com a gente!

Contação de histórias vai mexer com imaginário dos idosos

Tem coisa mais prazerosa que ser transportado para dentro de
uma narrativa por meio da imaginação? A partir de outubro o Programa Minas Tênis Solidário vai proporcionar momentos de entretenimento e encantamento para as pessoas assistidas pelos lares
de idosos cadastrados. Idealizado pela voluntária Marília Gomes
de Carvalho, o projeto “Conta com a gente” levará aos idosos, duas
vezes por semana, uma experiência única e virtual, despertando-lhes a imaginação e promovendo a reflexão. As sessões serão
gravadas pela minastenista e disponibilizadas para os lares que
tiverem a estrutura necessária para assistir às apresentações.
De acordo com Marília Carvalho, as primeiras histórias compartilhadas serão as do autor Rubem Alves, que abordam, de
forma sutil, a superação das dificuldades. “Minha ideia é começar com ‘Como nasceu a alegria’, que fala da vida de uma
florzinha que aprendeu a sorrir e recebeu de presente um
delicioso perfume, que ficaria com ela e com todas as outras
flores que levassem a vida com um sorriso. A ideia é propor
aos idosos uma reflexão de como podemos transformar o
choro e a tristeza em riso e alegria”, conta a minastenista.

Jovens solidários

Voluntária Marília Gomes de Carvalho, idealizadora do projeto
“Conta com a gente”

Grupo de Jovens oferece reforço escolar aos filhos dos funcionários do Minas
estão suspensas. Em alguns casos, os pais não estão aptos, ou não têm disponibilidade de tempo para auxiliar os
filhos. O reforço escolar é feito por meio de chamadas de
vídeo do WhatsApp, que é considerada a forma mais acessível de contato, já que muitas crianças não têm computador
em casa.
A princípio, as aulas de reforço estão sendo conduzidas
pelos voluntários do Grupo de Jovens, mas, caso a demanda aumente, existe a possibilidade de firmar uma parceria
com os voluntários do Grupo Educação.
O minastenista Gabriel Dutra Gouvêa e a aluna Ester
Rodrigues Cezar

Desde meados de setembro, os voluntários do Grupo de
Jovens do Programa Minas Tênis Solidário têm auxiliado
os filhos dos funcionários do Minas nos estudos. O projeto
é uma iniciativa de Nicolas Moreira, um dos membros do
Grupo, e a proposta é orientar as crianças que estão com
dificuldades nas aulas on-line, já que as presenciais ainda
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Os associados interessados em participar do projeto devem
enviar e-mail para ana.sales@minastc.com.br ou entrar
em contato com o Programa Minas Tênis Solidário, pelo
telefone 3516-2090. Os funcionários do Clube podem inscrever suas crianças no Departamento de Recursos Humanos do Minas, pelo telefone 3516-2135, ou pelo e-mail
fernanda.rezende@minastc.com.br

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Setembro dourado
Minas Tênis Solidário doa frascos de vidro para Banco de Leite Humano

O cantor Maurinho Sá, o presidente Ricardo Santiago, Denise Lobão, Ana Paula Vallerini e Fábio Jardim

O presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, e os gestores do Programa Minas Tênis Solidário Denise Lobão e Fábio
Jardim estiveram no Hospital Sofia Feldman, no último mês,
para entregar os 222 frascos de vidro com capacidade para
250ml e 500ml, adquiridos com os recursos da campanha
sócio/doador. “Os frascos têm grande importância, tanto no
armazenamento do leite humano cru, quanto no processo da
pasteurização. Com a utilização e o processo ao qual são
submetidos, o vidro se enfraquece e quebra. Então, eu gostaria de registrar o nosso muito obrigado ao Minas Tênis Soli-

dário pela doação”, disse Ana Paula Lage Guimarães Vallerini,
uma das gestoras do Hospital Sofia Feldman.
Na oportunidade, o cantor Maurinho Sá foi convidado pelo
Comitê Gestor, para fazer a segunda serenata para os profissionais de plantão no Hospital. As músicas animaram
os funcionários e pacientes e várias pessoas pediram canções específicas, levando alegria ao ambiente. A primeira
serenata aconteceu em junho, em outra ação solidária do
programa do Minas no Sofia Feldman.
REVISTA DO MINAS • Outubro de 2020 • 33

ENTREVISTA

José Francisco Filho, ex-jogador do Minas e da seleção brasileira,
atual subsecretário de Esportes do Estado

Pelé do Vôlei: referência nacional,
campeão do esporte e da vida

Nascido em Belo Horizonte, no dia 19 de março de 1958, José
Francisco Filho, o Pelé do Vôlei, tem uma bonita história de
superação e conquistas. Ainda na infância, perdeu o pai aos
cinco anos e precisou ir para a antiga Febem, hoje Fundação
Casa. Aos 12 anos, já trabalhava como trocador de ônibus
e, aos 15, começou a ter contato com o esporte, fato que
mudou completamente os rumos da sua vida.

esportivo do mundo. Ao todo, foram 165 jogos com a cam-

Pelé teve rápida ascensão no vôlei e se tornou-se um ídolo
brasileiro. Defendeu o Minas nas décadas de 1970 e 1980,
quando conquistou seus principais títulos: tricampeão brasileiro e bicampeão sul-americano, sendo eleito o melhor
atacante da Liga Nacional por sete vezes, e também foi vitorioso com a camisa da seleção brasileira: tetracampeão
sul-americano, bronze na Copa do Mundo de 1981 e bronze
também nos Jogos Pan-americanos de Indianápolis, em
1987. Em 1988, já estava convocado para os Jogos Olímpicos de Seul, mas uma lesão no tornozelo direito, faltando
20 dias para a competição, o deixou de fora do maior evento

de base, revelando nomes como Lucarelli, Maurício Borges,

isa verde e amarelo.
Pelé encerrou a sua carreira jogando na Itália, um dos mais
fortes campeonatos do mundo, em maio de 1992. Em agosto do mesmo ano, fundou a Escola de Vôlei Pelé, que já formou mais de 10 mil alunos. Fora das quadras, foi assistente
técnico do time adulto do Minas e treinador das categorias
Otávio e Flávio. Nos últimos anos, tem se dedicado à política, foi vereador de Belo Horizonte de 2012 a 2016, e está à
frente da Secretaria Adjunta de Esportes do Estado desde
junho de 2019.
Casado com Yolanda, pai de Rafael e Bárbara, e avô de Sara
e Ana Júlia, Pelé do Vôlei é conselheiro do Minas e uma
referência no vôlei nacional, como atleta e formador de
campeões, além de prova viva da importância do esporte
como instrumento de inclusão social.
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ENTREVISTA
Como começou sua carreira no vôlei e até quando você jogou?

O que você destacaria da sua experiência no vôlei italiano?

O inicio da minha carreira foi muito difícil. Fui interno na

Na época em que joguei na Itália, lá era o voleibol mais forte.
Os melhores atletas de vôlei do mundo jogavam na Liga Itali-

Febem (atual Fundação Casa) dos 5 aos 12 anos, perdi meu
pai, e minha mãe não tinha como criar os dez filhos sozinha.
Antes, a Febem formava cidadão, hoje é uma instituição falida. Na minha época, trabalhávamos e estudávamos. Quando
saí, fui trabalhar como trocador e comecei no esporte com
15 anos. Sou grato a esse período por lá, porque eu não tinha

ana. O poderio ofensivo das equipes era muito forte. Foi uma
experiência muito importante, não só como atleta, mas na
minha vida pessoal. Uma cultura diferente para mim e toda
a minha família, para a minha esposa Yolanda e meus filhos,
que na época eram pequenos.

onde comer e dormir. Comecei a jogar em 1975, agarrei uma

Qual foi o jogo mais importante da sua carreira?

oportunidade que apareceu. Minha irmã jogava vôlei e eu me

O jogo no Macaranãzinho, em 1984, pela final do brasileiro, entre

interessei pelo esporte, às vezes a acompanhava ao Olympi-

Fiat/Minas e Atlântica-Boavista. Estávamos perdendo por 2 sets

co e fui chamado pelo técnico Barroso para jogar no Guaíra

a 0 e viramos para 3 a 2. É um dos jogos mais longos da história,

Clube. Em um ano no Guaíra, me destaquei e fui chamado para

com 4h15min. O time do Atlântica era praticamente a seleção

o Olympico Club. Também me destaquei nos brasileiros e nos

brasileira, com Bernard, Bernadinho, Renan e Badalhoca, e con-

mineiros, e o Minas me chamou. Joguei pelo Clube de 1976 a

seguimos desvendá-los dentro do Maracanãzinho lotado.

80, quando fui para o Atlético. Nessa época, eu trabalhava em
um período na Telemig e treinava em outro período. A empresa tinha o projeto “Adote um atleta”, que nos permitia trabalhar

“Hoje, faço esse
trabalho voluntário
(ser conselheiro)
com muito prazer
para que o Minas
continue sempre
crescendo”

meio horário e jogar. Depois, em 1984, quando voltei para o
Minas, o presidente Sânzio Mendes dava ênfase ao esporte e
então todos podiam apenas jogar. Isso foi fundamental para
o time ser tricampeão brasileiro e bicampeão sul-americano.
Fiquei no Minas até 1987 e depois fui para o time Sadia. Por
fim, joguei na Itália, no Banca Popolare di Sassari, em 1990
e 1991, e encerrei a minha carreira por lá, em maio de 1992.

“O Minas foi minha
vida, onde me
destaquei e que
abriu as portas do
mundo para mim”

Dos tempos de jogador, do que você mais sente falta, atualmente?
Eu parei com 36 para 37 anos, acredito que parei no momento
certo. Hoje, me perguntam muito se sinto falta daquela época,
mas conquistei todos os meus objetivos no esporte, então, não
sinto tanta falta. Minha vida, hoje, é estar com a minha família,

Quais foram os técnicos que marcaram sua carreira?

curtir meus netos e viajar. Meu hobby é estar no sítio que con-

Os maiores técnicos que trabalhei foram no Minas, o Young
Wan Sohn e o Pacome. A presença deles foi muito importante
na minha carreira, foram pessoas que me ajudaram muito.

struí, em Matozinhos, onde passo alguns dias da semana. Fu-
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turamente, é onde pretendo morar. Graças a Deus, conclui bem
as minhas etapas e hoje estou bem com a minha vida.

ENTREVISTA
Além de sócio, você é conselheiro do Minas. Como você en-

utados para fomentar o esporte no nosso estado, por meio

cara o desafio de ser um representante dos associados, uma

dos municípios e entidades e associações esportivas, princi-

vez que é o Conselho Deliberativo que elege e diretoria, aprova

palmente, nesse momento difícil em que o estado está. Já faz

suas propostas e as contas semestrais e anuais?

dois anos que não tem o Jimi, Jogos do Interior de Minas, e o

Para mim, é uma honra, porque fui o primeiro negro a jogar no

nosso planejamento é voltar com essa competição. Mas, com

voleibol do Minas e o primeiro negro no Conselho também. A

essa pandemia, o esporte foi nocauteado. Fomos os primeiros

minha trajetória no esporte me deu credibilidade a ser convi-

a ‘fechar’ e vamos ser os últimos a voltar. Meu sonho é con-

dado para fazer parte do Conselho e das decisões do Clube.

seguir parceiros para voltar com o Jimi (Jogos do Interior de

Tenho prazer de ser sócio do Minas, meus filhos foram criados

Minas), vamos continuar lutando no pós-pandemia.

dentro do Clube, e para mim é uma honra e um prazer sentar
e discutir as contas, propostas e tudo ligado ao Clube. Tudo
que eu consegui no esporte foi proporcionado pelo Minas. Era

O que você diria para incentivar os jovens negros a não desistirem de seus sonhos?

um sonho poder dar qualidade de vida para minha mãe, meu

Vou dar um exemplo meu. Hoje, chamam de bullying, mas na

maior ídolo, e eu consegui. Até hoje o pessoal me para na rua

minha época não tinha isso, éramos humilhados mesmo. Sem-

e me pergunta ‘Você lembra de tal jogo?’ Às vezes, nem eu
lembro e o público na rua lembra. É uma honra muito grande
poder contribuir nas decisões para o Minas. O Clube foi minha
vida, onde me destaquei e que abriu as portas do mundo para
mim. Hoje, faço esse trabalho voluntário com muito prazer
para que o Minas continue sempre crescendo.

pre pedi sabedoria a Deus para não retrucar as pessoas que me
chamavam de macaco e negão, porque, se eu retrucasse, eu
perderia todas as minhas oportunidades. Eu levava na ‘brincadeira’ para manter as oportunidades que eu tinha. Passei aos
meus filhos também para não ficarem presos a isso. Hoje, todos
têm muito mais direitos, a mídia acompanha muito mais, é diferente e todo mundo ‘está de olho’. Diria aos jovens para seguir em

“Meu sonho é
conseguir parceiros
para voltar com
o Jimi, vamos
continuar lutando
no pós-pandemia”
À frente da Secretaria Adjunta de Esportes desde junho/2019,
o que o senhor destaca no trabalho realizado e em andamento?
O vice-governador Paulo Brant me convidou para ser o
secretário de esportes e estamos desenvolvendo um trabalho
muito bom, dando sequência nas ações principais como, por
exemplo, os Jogos Escolares, que envolve 50 mil atletas adolescentes, o Bolsa Atleta e a Geração Esporte e Melhor Geração

frente, mesmo com todas as dificuldades pelo caminho.

“Sempre pedi
sabedoria a Deus
para não retrucar
as pessoas que me
chamavam de macaco
ou negão, porque,
se eu retrucasse,
perderia as minhas
oportunidades”

(terceira idade). Também temos dado sequência em emendas
parlamentares, porque é importante ter essas ações dos dep-
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Momentos da carreira de Pelé do Vôlei no Minas

Equipe do Minas de 1978

Pelé no ataque em jogo da final do Brasileiro de 1984, entre
Fiat/Minas e Atlântica Boavista

Pelé do Vôlei com a camisa
minastenista, em 1986

Em entrevista após o título de 1985

Fernando Pavan, Pelé e Young Wan Sohn, em 1985

Pelé em jogo de uma excursão a Europa, em 1984

Equipe tricampeã brasileira, em 1986

Pelé como técnico das categorias de base do Minas, em 2006
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“É muito bom voltar”

Equipes da base retornam aos treinamentos com alegria de disposição

Mantendo distância e de máscara, Manoela é orientada pela técnica Lídia Mello, integrante do Projeto 64 CBC

A pandemia de covid-19 parou o mundo. E com o esporte
não foi diferente! Em março, quando o novo coronavírus
chegou com mais força ao Brasil, a Prefeitura de Belo Horizonte decretou o fechamento dos clubes. Seis meses, as
atividades são retomadas, com autorização da PBH, para
alegria da garotada das equipes da base do Minas, a partir de 12 anos. Durante o período de isolamento social, os
atletas participaram de atividades on-line, ministradas pelos treinadores das equipes. Os treinos virtuais estão mantidos para os atletas menores de 12 anos e para aqueles
que optaram em aguardar um pouco mais em casa.
Para receber os atletas com toda segurança, o Minas elaborou um rigoroso Protocolo de Bioproteção, baseado nas
regras sanitárias preconizadas pelas autoridades públicas
de saúde, incluindo a recomendação às famílias da realização do teste PCR nos seus filhos. Todos os espaços es-

portivos do Minas – quadras, ginásios e parques aquáticos
– estão adaptados à nova realidade, que exige distanciamento, uso de máscara e higienização constante das mãos
com água e sabão ou álcool 70%.
Manoela Araújo Lanna, 12 anos, atleta da equipe Infantil 1
de natação teve 100% de frequência nas atividades on-line,
durante a quarentena. Ela afirma que estava com saudades
da piscina do Minas, já se adaptou à nova rotina presencial
e segue as normas de bioproteção. “O retorno presencial
tem sido ótimo! É muito bom voltar às piscinas! Minha
adaptação foi bem tranquila, pois quando estava paralisado continuei ativa, fazendo todos os treinos on-line. Senti
muita falta das piscinas e da equipe, e está sendo ótimo
voltar com segurança e com todos os cuidados necessários que o Minas tem nos proporcionado devido à pandemia”, afirma Manoela.
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O judoca Vitor Bergman, da equipe Sub-13, também sentiu
muita falta do tatame e garante que logo estará adaptado à
nova realidade do esporte. “O retorno tem sido muito divertido e tem nos trazido muito aprendizado, mesmo estando
em uma época complicada como a que vivemos hoje. Essa
falta de contato com outros atletas durante a parada mostrou o quanto o judô é importante para mim. Agora, essa
adaptação vai demorar um pouco, mas logo estará tudo
normal. Eu senti muita falta de treinar no Minas. O tatame
é um lugar simbólico e ter esse contato nos deixa mais
fortes”, ressalta o jovem judoca.

Recursos Incentivados
O Minas recebe recursos para o desenvolvimento do esporte de base, por meio de projetos aprovados na Lei Federal
nº 11.438/2006 e na Lei Estadual nº 20.824/2013 e pelo
Comitê Brasileiro de Clubes, pela nova Lei Pelé. Mesmo
durante a pandemia, foi oferecido todo o suporte necessário aos profissionais vinculados aos projetos incentivados,
garantindo em parte ou o valor integral dos salários, e executados os projetos relativos à aquisição de materiais e
equipamentos esportivos.
São desenvolvidos pelo Minas os projetos Formação de
Atletas por Meio do Investimento em Profissionais do Esporte - nº 64, Termo de Execução nº 23/2019 Formação e
Desenvolvimento de Atletas por Meio da Integração das
Ciências do Esporte - nº 71000.032442/2019-81; Formação Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Masculino
Sub-15 a 19 A II - nº 2017.01.30; Formação Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Feminino Sub-21 III - nº
2017.01.34; Formação Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Feminino Sub-14 a 18 III - nº 2017.01.50; Formação
e Desenvolvimento de Atletas da Natação - nº 2018.02.34;
Formação Desenvolvimento de Atletas do Basquete e Futsal - nº 2018.02.45.

O judoca Vitor Bergman: “senti muita falta de treinar no Minas”

Doping acidental

Entidade nacional de controle e Minas promovem palestra para pais e atletas

O Minas promoveu, em parceria com a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), uma palestra para
atletas e seus familiares, comissão técnica e equipe multidisciplinar sobre o tema “Doping Acidental”. O objetivo do
evento, realizado por meio de plataforma on-line em setembro, foi informar e capacitar os atletas e familiares sobre
a importância dos cuidados para evitar o doping acidental.
A palestra fez parte do Programa Escola de Pais, Atletas
e Profissionais do Esporte, que visa atualizar os protagonistas do esporte minastenista. A médica do Clube Carla
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Tavares mediou o debate, que contou com palestrantes da
ABCD e do painel de ética esportiva e dopagem da Associação Internacional de Jogos Mundiais (IWGA) para falar
sobre o tema. O nadador olímpico Miguel Valente falou sobre a importância do “jogo limpo” entre atletas e, por fim,
os participantes puderam fazer perguntas e esclarecer dúvidas. Ao todo, 199 pessoas acompanharam o bate-papo.
O vídeo da palestra está disponível para quem não pode
participar. Basta solicitar o link pelo e-mail: claudio.olivio@
minastc.com.br.

LEI DE INCENTIVO

Sem disputas

SAIBA
MAIS

CBC comunica o cancelamento dos Brasileiros Interclubes em 2020

Apesar da volta aos treinos da base, o calendário competitivo
de 2020 segue indefinido, em função dos reflexos da pandemia
do novo coronavírus. A maioria das competições foi cancelada
pelas federações das modalidades, assim como ocorreu em
nível nacional, com os Campeonatos Brasileiros Interclubes
(CBIs), promovidos pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). Em
5 de outubro, o CBC divulgou comunicado sobre as competições, o “Ato Convocatório nº 10, no qual consta a decisão de
não realizar os CBIs até que haja vacina contra a Covid-19. Confira, a seguir, o trecho que trata do tema.
12. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS SOBRE OS CBI
12.1. Nenhum CBI contará com o apoio do CBC até que sobrevenha Ato do Ministro de Estado da Saúde dispondo sobre
o fim da pandemia mundial decorrente do Novo Coronavírus,
consoante previsto no art. 1º, § 2º, da Lei nº 13.979/2020.
12.2. Os CBI constantes do calendário esportivo aprovado pelo
Colegiado de Direção para o ano de 2021, previstos para serem
realizados antes do término da pandemia mundial do Novo Coronavírus, poderão, a critério da Confederação ou Liga Esporti-

va Nacional, ser postergados para data futura, para que contem
com o apoio do CBC.
12.3. Excepcionalmente ao previsto no item 12.1. deste Ato
Convocatório, a critério da Diretoria do CBC, poderá ser deferida
a realização de CBI de categorias adultas, desde que a Confederação ou Liga Esportiva Nacional assuma o pagamento de
todos os custos relativos aos cancelamentos ou remarcações
de passagens aéreas e/ou hospedagens de todos os atletas e
comissão técnica dos Clubes, e dos membros de arbitragem e
coordenação técnica da Confederação ou Liga Esportiva Nacional, beneficiários de passagens aéreas e/ou hospedagens pelo
CBC.
12.3.1. Como garantia do adimplemento da obrigação assumida no item 12.3., o CBC poderá exigir fiança bancária da Confederação ou Liga Esportiva Nacional.
12.4. A Diretoria do CBC poderá editar Resolução sobre o iníciode execução do calendário dos CBI para o ano de 2021, após
o começo da vacinação contra o Novo Coronavírus, podendo
rever qualquer disposição prevista neste capítulo.
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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

BASQUETE

De volta à quadra

Equipe minastenista se adapta à nova realidade para o próximo NBB
horário é de uma equipe, e é possível
fazer o distanciamento de seguranças.
As salas estão totalmente sinalizadas,
temos rolos de papel, lixeira, álcool 70
e desinfetante”, explica Paulo Alberto.
Nesta temporada, o período de preparação física para o NBB será menor:
cinco semanas. Apesar do desafio,
Paulo Alberto de Paula acredita que
o time estará muito bem já no início
da competição. “Corremos contra
o tempo, antecipei algumas ações.
Converso muito com o treinador (Léo
Costa), para a gente adequar cada
dia de trabalho, não podemos perder
nenhum dia de treinamento. Todo dia
tem que ser de ganho. Vai ser um
desafio grande, mas eles estarão em
excelente forma física no início do
NBB”, conclui.

Novo sistema
de disputa
Paulo Alberto de Paula acompanha o treino físico do ala/pivô Felipe Queirós

“Será uma temporada bem diferente
das anteriores”. É assim que Paulo
Alberto de Paula, preparador físico
da equipe de basquete do Minas, enxerga o Novo Basquete Brasil (NBB)
2020/21. A partir do dia 14 de novembro, 16 equipes iniciam a busca pelo
título nacional mais importante da
modalidade. A pandemia da Covid-19
mudou o mundo, mas isso não significa que o time mineiro ficou parado. Na
busca pelo lugar mais alto do pódio,
o Minas se adaptou à nova realidade
para entrar em quadra na melhor forma possível.
Os jogadores se apresentaram no
Clube no dia 28 de setembro. O acompanhamento físico, porém, começou

bem antes. Paulo Alberto conta que,
individualmente, os atletas já trabalhavam para a temporada. Mesmo
com dificuldades, os minastenistas
não estavam parados. “Eles ficaram
praticamente seis meses sem jogar.
Treinavam em casa, mas eram treinos
com limitação de equipamentos, de
espaço. Pedi que alguns atletas chegassem antes. Para os que não puderam, enviei um programa de treinamento”, comenta o preparador físico.
As medidas de bioproteção estão sendo rigorosamente seguidas nos treinos
físicos do Minas. “Diminuímos a quantidade de atletas nas salas de preparação
física. Já chegamos a ter mais de 60,
mas hoje o limite é 16. Com isso, cada

A 13ª edição do NBB terá algumas
mudanças. O primeiro turno será disputado em etapas sediadas, ou seja,
em grupos. Assim, os times se enfrentam entre si, em uma mesma cidade,
o que facilitará o cumprimento das
medidas de prevenção à Covid-19. A
melhor logística para as equipes é estudada pela organização da Liga Nacional de Basquete (LNB).
Já no segundo turno, a forma de disputa dependerá da situação da pandemia no Brasil. Em caso de melhora, o
sistema convencional volta a ser adotado, com sorteio para definir quem
será a equipe mandante. Se a situação for a mesma da primeira etapa,
o segundo turno também será disputado em grupos, com os 12 primeiros
colocados avançando aos playoffs.
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FUTSAL

Maratona pela LNF

Minas percorre mais de 800 km de ônibus para fazer três jogos em cinco dias

Para Peri Fuentes, resultados do Minas mostram a força da equipe que disputa a LNF 2020

A pandemia de Covid-19 afetou a vida e o trabalho de pessoas em todo o mundo. No Brasil, os efeitos também foram
sentidos na comunidade esportiva. Enquanto algumas competições eram suspensas ou canceladas, outras precisavam
ser adiadas. Assim aconteceu com a Liga Nacional de Futsal
(LNF) 2020. Com estreia marcada para março, o Minas só entrou em quadra seis meses depois. Para recuperar o tempo
perdido e cumprir o calendário de jogos, a equipe minastenista teve o mês de setembro repleto de compromissos. Planejamento e entrosamento da comissão técnica foram fundamentais para cumprir a maratona de três jogos em apenas
cinco dias.
O primeiro desafio do Minas foi em São José do Campos. Da
capital mineira até a cidade no interior de São Paulo foram
613km de estrada. Com boa atuação, os minastenistas venceram o São José por 7 a 4. Na sequência, o Minas entrou
no ônibus para rodar mais 93km. Em São Paulo (SP), os comandados do técnico Peri Fuentes empataram com o Corinthians por 1 a 1. A última parada foi na cidade de Votorantim,
a 103km da capital paulista. Por lá, o Minas fez grande partida
contra o Magnus, mas acabou superado pelo adversário por
5 a 4.
Ao todo, foram 809km para disputar os três jogos em cinco
dias. “Por todas as dificuldades que a pandemia causou às
equipes, fomos competitivos em todos jogos. Obviamente
que temos muitas situações a corrigir e melhorar, mas fomos
muito bem”, comenta o técnico Peri Fuentes.

Na situação vivida pela equipe minastenista, todo tempo era
precioso. Assim, o fisioterapeuta Felipe Pereira trabalhava
nos hotéis e durante as viagens de ônibus para recuperar o
elenco. “Nós levamos alguns equipamentos para recuperação e tratamento. São portáteis, usamos no ônibus, com os
atletas que estavam mais cansados. Então, dentro do ônibus,
já fazíamos a recuperação. Nos hotéis que ficamos, tivemos
atividades regenerativas com os atletas, em uma área aberta”,
conta Felipe.
Segundo Rodrigo Santiago, preparador físico do time mineiro,
houve planejamento para que o Minas enfrentasse a maratona de jogos. Entre os pontos adotados estava a conscientização dos atletas a respeito da importância dos momentos de
descanso. “Os membros da comissão técnica conversaram,
optamos pelo melhor rodízio possível dos atletas. Fizemos
uma recuperação, junto com a parte da fisioterapia e nutricional, já que temos apoio da equipe multidisciplinar do Minas.
Eles passavam a informação, e a gente procurava passar para
os atletas a necessidade de descanso, alimentação, hidratação e do aspecto cognitivo. Quando terminávamos os jogos,
ficávamos em um hotel da cidade e viajámos somente no outro dia, depois do café da manhã, para que os atletas tivessem
a noite de sono e pudessem se recuperar do stress do dia
anterior”, relata Rodrigo.
Confira a tabela de jogos e mais informações sobre a equipe
na LNF 2020, acesse www.minastenisclube.com.br.
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GINÁSTICAS ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM

De olho em Tóquio

Ginastas voltam aos treinos focados em 2021, sem descuidar das medidas de bioproteção

Atletas e comissões técnicas estão de volta aos treinos, cumprindo as regras de bioproteção

O esporte foi um dos segmentos mais afetados pela pandemia
do novo coronavírus, em todo o mundo. Os Jogos Olímpicos
foram adiados para 2021 e diversas competições importantes
previstas para este ano estão suspensas ou canceladas. Cerca de seis meses após a chegada da Covid-19 ao Brasil e sem
treinos presenciais, as equipes Adultas de ginástica artística
e de trampolim do Minas estão de volta ao Ginásio Professor
Antonio Mendes Macedo, no CTJK, no Minas I. Sem campeonatos previstos para novembro e dezembro próximos, não
resta outra saída a não ser focar no calendário de 2021.
Seguindo um rigoroso protocolo de biossegurança elaborado
pela equipe de medicina do Minas, com base nas recomendações das autoridades de saúde, os ginastas retornaram aos
treinos, em setembro, preparando-se para brigar pelos pódios
em 2021 e, principalmente, por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que serão disputados entre 23 de julho e 8 de
agosto. Com chance de representar o Minas e o Brasil na mais
importante competição esportiva do planeta, Rayan Castro,
da equipe de ginástica de trampolim, comemorou a volta aos
treinos presenciais.
“Reiniciamos os treinos de forma mais leve, já que ficamos
quase seis meses sem contato com os aparelhos. É uma situação muto diferente e, ainda, estamos nos adaptando. Eu sen44 • Outubro de 2020 • REVISTA DO MINAS

ti muita falta do trampolim. Nunca, em toda a minha, eu tinha
ficado tanto tempo longe do ginásio. Agora, é focar no retorno
para recuperar o tempo parado. Aqui no Minas, as normas de
segurança estão bem rígidas, mas eu acho superimportante
seguir tudo certinho para que a gente consiga diminuir esse
problema para voltar ao normal o quanto antes. Estou de olho
no calendário e espero voltar a competir o mais rápido possível para tentar conquistar uma vaga nos Jogos Olímpicos”,
comenta o ginasta.
Na equipe de ginástica artística, Leonardo de Souza fala do retorno aos treinos e elogia os protocolos de segurança criados
pelo Minas. “Tem sido um retorno completamente diferente.
Ficamos muito tempo afastados dos ginásios e o período de
readaptação, principalmente na parte física, será um mais
pouco demorado. Precisamos reaprender a fazer ginástica e,
para isso, estamos fortes no treinamento. Para voltar a competir em alto nível, precisaremos de um tempo maior. Nosso
planejamento é começar 2021 bem para entrarmos fortes nas
competições. Agora, é treinar bastante e seguir as normas de
segurança do Clube. Tudo aqui está sendo muito trabalhado
na melhor forma. Acredito que não haveria uma maneira melhor de retornar ao Clube. Todos os protocolos estão sendo
seguidos à risca e isso é muito importante para todos nós”.

JUDÔ

De volta

Campeão nos tatames do Brasil e do mundo é o novo treinador da equipe Sub-18

Hugo Pessanha é o novo treinador da equipe Sub-18 do Minas

Medalha de ouro na Copa do Mundo da Inglaterra, em 2009,
Hugo Pessanha está de volta ao Minas. Após defender as cores com sucesso do Clube (2009 a 2015) e da seleção brasileira (2006 a 2015), o carioca de 34 anos quer, agora, escrever
um novo capítulo na sua história e ajudar o Minas a se manter
entre as principais potências do judô brasileiro. Ele assume o
comando da equipe Sub-18 e será assistente técnico de Fúlvio
Miyata na equipe principal do Clube.
Hugo saiu do Minas em 2015 e, em 2017, se aposentou dos
tatames. Desde então, se dedicou aos estudos, se formou em
Educação física e trabalhou em uma academia de musculação e crossfit, modalidade em que ele se especializou pela
similaridade de treinos intensos do judô.

É campeão!

As competições presenciais de judô ainda estão suspensas
por causa da pandemia de Covid-19. Assim, a Federação Mineira de Judô (FMJ) realizou, em setembro, o Campeonato Mineiro de Judô Funcional, e o Minas Tênis Clube foi o campeão

De volta ao clube onde teve os melhores momentos da carreira, Hugo tem a missão de formar campeões e ele conhece
bem o caminho do pódio. “Representei o Minas durante nove
anos da minha carreira. Eu fui muito feliz aqui, foi o trecho
mais importante e com mais resultados da minha trajetória.
Eu me sinto imensamente feliz em voltar ao cenário do judô,
principalmente por ter a oportunidade de representar um clube com a grandeza do Minas, que sempre figura entre os melhores do Brasil. Estou capacitado para atender as demandas
e vou fazer o meu melhor para levar o Clube ao patamar que
ele merece. Fiz isso como atleta e, agora, está na hora de outra geração assumir esse papel e eu estarei do lado de fora
do tatame, dando apoio, orientação e incentivo para que isso
aconteça”, destaca o novo treinador do judô minastenista.
da disputa virtual com 23 medalhas, sendo 11 de ouro, nove
de prata e nove bronzes. Em segundo lugar ficou a Associação Esportiva e Recreativa Usipa, com cinco ouros, duas pratas e dois bronzes. Na terceira posição ficou o Barroca Tênis
Clube, com quatro ouros e uma prata.

Desafio Minas x Alagoas
Foi entregue, no último mês, aos judocas do
Minas (foto) o prêmio de participação na disputa on-line “Desafio Minas Tênis Clube x Federação Alagoana de Judô”, realizado em julho.
Dez minastenistas estiveram frente a frente, na
tela do Zoom, em uma competição funcional
que movimentou o cenário nacional.
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VÔLEI FEMININO

Bola em jogo

Itambé/Minas está pronto para a disputa do Mineiro e do Troféu Super Vôlei

O Campeonato Mineiro, entre os dias 20 a 22 deste mês, marca a estreia da equipe Itambé/Minas, na temporada 2020/21.
A competição será disputada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Na sequência, acontece o primeiro desafio nacional, o
Troféu Super Vôlei Banco do Brasil, de 28 a 31 de outubro, no
Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema (RJ).
O torneio abre o calendário nacional e reúne os oito primeiros
colocados da Superliga 2019/20, encerrada sem campeão devido à pandemia de Covid-19.
Itambé/Minas inicia a temporada como atual campeão da
Superliga Feminina e do Campeonato Sul-americano. O objetivo da equipe é buscar títulos e, neste momento de retomada, o foco está em ganhar ritmo. “A primeira coisa, neste
momento, é começar a jogar. Antes da Superliga teremos
duas competições fortes e vamos tentar ganhar esses torneios, como sempre tem que ser. Porém, o mais importante

é fazer jogos oficiais. Devido à pandemia, todos nós paramos
por um período muito longo, foram quase sete meses, nunca houve uma parada tão grande como essa. Então, acredito
que o mais importante é voltar a viver o clima de luta pela vitória. Treinamos bastante nos últimos dois meses e estamos
prontos para voltar à quadra e representar o Itambé/Minas
da maneira mais forte”, comenta o técnico Nicola Negro, que
comanda a equipe pelo segundo ano seguido.
O treinador minastenista conta, ainda, que todos precisarão aprender a fazer jogos com os ginásios vazios, já que
não há previsão de reabertura para os torcedores. “Será
uma situação bem diferente. Estamos habituados a sentir
o calor dos torcedores, especialmente aqui, no Brasil. Será
diferente, mas temos que aprender a jogar com essa falta,
esperando poder ter, em breve, as arenas cheias novamente”, finaliza Nicola.

Para o técnico Nicola Negro, as equipes terão que aprender a jogar sem o calor da torcida

No fechamento desta edição, a tabela do Campeonato Mineiro ainda não havia sido confirmada pela Federação Mineira de
Vôlei (FMV), organizadora do torneio.
Já no Troféu Super Vôlei Banco do Brasil, organizado pela
Confederação Nacional de Voleibol (CBV), a estreia da
equipe minastenista, que encerrou a fase de classificação da Superliga 2019/20 na terceira posição, será no dia
28/10, às 21h30, contra o São Paulo/Barueri, que ficou em
sexto lugar. O duelo terá transmissão, ao vivo, do Sportv.
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No mesmo dia, às 19h, jogam Sesc-RJ/ Flamengo (2º) e
Fluminense (7º). Já no dia 29/10, o Dentil/Praia Clube (1º)
enfrenta o Curitiba Vôlei (8º), às 19h. Na sequência tem
Sesi Vôlei Bauru (4º) x Osasco Audax (5º). Os vencedores
dos quatro confrontos se enfrentam, nas semifinais, no dia
30/10, quando serão conhecidos os finalistas. A decisão
nacional será no dia 31 deste mês. Acesse o novo site do
Minas (minastenisclube.com.br) e fique por dentro das notícias sobre a Itambé/Minas.
PATROCÍNIO DO CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE:

REALIZAÇÃO:

APOIO:

Você sabe o que é a
vitamina uai da Itambé?
É o jeitinho mineiro.
É viver com alegria.
É família reunida.
É fazer tudo com
carinho e dedicação.

VÔLEI MASCULINO

Força no ataque

Com o apoio de parceiros, Fiat/Minas anuncia o retorno do oposto Escobar

Escobar está
de volta ao
Clube após
quatro anos

O Fiat/Minas, contando com o apoio dos parceiros Fiat, Axial, Newton Paiva e Ícone, tem mais um reforço para o time masculino de
vôlei nesta temporada. Está de volta ao ataque da equipe o oposto
cubano Yadrian Escobar, que defendeu as cores minsatenistas nas
temporadas 2014/15 e 2015/16, sendo o maior pontuador da Superliga nas duas ocasiões. O jogador já está em treinamento com o
restante do grupo em preparação para as competições dos calendários regional e nacional.
Escobar destaca que está muito feliz em voltar para o Clube e confiante em uma boa temporada para a equipe. “Meu retorno ao Fiat/
Minas é algo que eu ainda não acredito, porque eu estou muito feliz
e aqui me sinto em casa. Voltei para o Clube que me recebeu quando
saí de Cuba. Mesmo de longe, sempre acompanhei e torci pelo Minas,
tenho coisas do Clube em minha casa. Vou dar o meu melhor, como
sempre, e acredito que vamos em busca de títulos. É difícil, mas vamos trabalhar duro para isso. Estou muito motivado”, afirma o atleta.
O oposto cubano também comenta sobre trabalhar novamente
com o técnico Nery Tambeiro e com um grupo jovem. “Estou muito contente por trabalhar com o Nery, já que o vejo como um pai
para mim e é quem me ajudou muito no vôlei. Lembro que eu era
novo quando cheguei ao Minas pela primeira vez e, agora, temos
também um grupo jovem. Hoje, posso acrescentar ao grupo, tenho mais conhecimento e tranquilidade, quero passar tranquilidade para o time nos momentos difíceis. Também contamos com
William, que é craque, com Gustavão, Jonatas e os atletas que já
estavam aqui. Acho que o grupo está bem formado e que vamos
fazer um bom trabalho”, comenta.

Ficha técnica
Yadrian Escobar Silva | Oposto | 12/7/1988 | 2,00m
Clubes que já defendeu:
Minas, Al Arabi (Qatar), Suntory (Japão),
Bolivar (Argentina) e Ziraat Bankasi (Turquia).
Principais conquistas:
• Campeão da Liga Argentina | Campeão da Copa		
Libertadores | Campeão da Copa do Rei (Qatar)
• Maior pontuador da Superliga por duas vezes		
e maior pontuador da Liga da Turquia
• Eleito MVP da Copa Libertadores
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Além de Escobar, o elenco do Fiat/Minas para a temporada 2020/21
está reforçado com o levantador William, o central Gustavão e o ponteiro Jonatas. Permaneceram na equipe o líbero Maique, os ponteiros
Nicolas Lazo e Henrique Honorato e o central Matheus Pinta. Também
estão no grupo os jovens atletas promovidos das categorias de base
Lucas (oposto), Paulo (oposto), Gustavo Orlando (levantador), Marcus
(ponteiro), Varela (ponteiro), Juninho (central) e Kelvi (central).
No comando da equipe permanece, pela sétima temporada consecutiva, o técnico Nery Tambeiro. Também seguem na comissão técnica o preparador físico Davidson Alves, o fisioterapeuta Leandro
Garcia e o estatístico Luciano Minossi. Fernando Martins é o novo
assistente técnico.
Até o fechamento desta edição, o Minas poderia estrear em jogos
oficiais da temporada 2020/21. Estavam previstas as disputas do
Campeonato Mineiro 2020 e do Troféu Super Vôlei Banco do Brasil, ambos na Arena MTC. Acompanhe as tabelas de jogos e os
resultados do time minastenista nas duas competições pelo site
minastenisclube.com.br.

ELEIÇÕES 2020

Minastenistas nas eleições

Confira a lista de nomes de associados que concorrerão no pleito deste ano
Como ocorre em anos eleitorais, o Minas publica a lista dos associados que são candidatos nos pleitos e responderam à mensagem divulgada nos canais de comunicação do Clube, enviando os dados para a Assessoria
de Comunicação. Este ano, as eleições municipais terão 1º turno em 15 de novembro e segundo turno em 29
de novembro. Relacionamos a seguir os nomes dos associados do Minas Tênis e do Minas Náutico, que concorrerão aos cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito em Belo Horizonte, Nova Lima e Contagem.

• Belo Horizonte

• Belo Horizonte

Candidatos a Prefeito

Candidatos a vereador

João Vítor Xavier - nº 23 - Cidadania
Marcelo Souza e Silva - nº 51 - Patriota

Alencar Carvalho - nº 10.789 - Republicanos
Cris Kumaira - nº 30.044 - Partido Novo

Rodrigo Paiva - nº 30 - Novo

Dani Savassi - nº 77.100 - Solidariedade

Candidatas a Vice-prefeita

Daniel Siriema - nº 70.888 - Avante

Patrícia Albergaria - nº 30 - Novo

Dr. Vicente Amorim - nº 17.297- PSL

Sandra Bini - nº 77 - Solidariedade

Gustavo Bentes - nº 51.777 - Patriota

• Nova Lima
Candidatos a Vereador
Nélio Aurélio de Souza - 65.777 - PC do B
Rafael Martins - nº 23.023 - Cidadania

• Contagem
Candidato a Vereador

Jose Henrique - nº 30.013 - Novo
Leo Burguês de Castro - nº 17.000 - PSL
Marcia Prudente - nº 43433 - PV
Rodrigo Bedran - nº 30.301 - Novo
Santuza Rodrigues - nº 65.252 - PCdoB
Tarcísio Caixeta - nº 18600 - Rede Sustentabilidade

Professor Paulo - nº 13.1310 - PT
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Já conferiu o novo
site do Minas?
Com navegação mais intuitiva e mergulhado no universo dos
nossos quatro pilares: Esporte, Cultura, Educação e Lazer, o portal
explora as sensações provocadas pelas cores do Clube, trazendo
uma proposta mais leve e moderna.
• Agora, temos navegaçã por interesse. É você
que define o que verá primeiro!
• 100% acessível para pessoas com deficiência!
• Conteúdos separados por cor.
• Para todos os dispositivos e telas.

www.minastenisclube.com.br

MEMÓRIA

Infância feliz

ACERVO CENTRO DE MEMÓRIA

Realizada há 45 anos, a primeira Festa das Crianças teve cães adestrados

Demonstração dos cães adestrados da PM, na Festa das Crianças, em 1975

Em 12 de outubro é celebrado o Dia das Crianças. Desde 1975,
o Minas Tênis Clube comemora a data dedicada à garotada,
oferecendo atrações diferenciadas e diversão de qualidade.
Em 2020, por causa da pandemia da Covid-19, não haverá a
tradicional Festa das Crianças no Minas.

ACERVO CENTRO DE MEMÓRIA

No primeiro evento realizado em homenagem aos seus associados mirins, em 1975, o Clube convidou os guardas da

Muitas brincadeiras na piscina, na Festa das Crianças em 1988

Foi a partir de 1988 que a festa passou a ser realizada também
no Gramado do Minas II, com muitas brincadeiras na piscina,
oficinas de artes e de pintura facial e distribuição de pipoca e
algodão doce. Já em 2019, o grande evento durou o dia inteiro
e contou com Simba, Rafiki, Timão e Pumba, personagens da
52 • Outubro de 2020 • REVISTA DO MINAS

ACERVO CENTRO DE MEMÓRIA

Companhia de Polícia Militar Independente de Policiamento
com Cães. No Gramado da Praça de Esportes da Unidade I, a
demonstração de adestramento dos cães policiais encantou
as crianças e até os adultos. Acomodados na rampa do Gramado, a garotada e seus familiares aplaudiam entusiasmadamente cada movimento, impressionados com a destreza e a
obediência dos lindos pastores-alemães.

Personagens da animação “O Rei Leão” e da série “Transformers” divertiram a criançada em 2019

animação da Disney “O Rei Leão”, e com Optimus Prime e BumbleBee, da série de filmes “Transformers”, e modernas atrações,
como bolão flutuante, Verticalize 4 em 1, Full Pipe e Arena Nerf.
A Festa das Crianças estará sempre nas lembranças da infância feliz dos minastenistas!

INSTITUCIONAL

Contas aprovadas

No exercício 2019, superávit líquido do Minas foi de R$ 16 milhões
O Conselho Deliberativo do Minas, órgão representante dos
associados, aprovou as contas da Diretoria referentes ao
exercício 2019, durante reunião ordinária, realizada em 28
de setembro último, nos termos do inciso B, artigo 40 do
Estatuto do Minas. Os registros contábeis do período foram
auditados pela KPMG Auditores Independentes e, ainda,
analisados e aprovados pela Comissão Fiscal do Clube.
Os principais números do balanço confirmam a gestão
eficiente e responsável do Minas. No período de janeiro a
dezembro de 2019, a soma dos recursos operacionais foi
de R$ 153.871 mil, e as despesas operacionais totalizaram
R$ 130.382 mil, antes das depreciações, gerando superavit
operacional da ordem de R$ 23.489 mil. Após as depreciações e o resultado financeiro líquido, o superavit líquido do
exercício foi de R$ 16.417 mil. O caixa líquido proveniente

das atividades operacionais foi no montante de R$ 24.441
mil, possibilitando investimentos no ativo imobilizado e intangível no valor de R$ 16.999 mil.
Vale ressaltar que, graças a essas reservas de caixa geradas
em 2019, foi possível ao Clube enfrentar as dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19, neste ano de 2020. O equilíbrio financeiro permitiu a concessão de desconto de 25% aos
associados nos meses de suspensão das atividades do Minas
e, ainda, fazer investimentos imprescindíveis para a preservação do patrimônio físico e dos recursos humanos que garantem a prestação de serviços de excelência aos minastenistas.
A seguir são reproduzidas algumas das principais informações
do Relatório Anual 2019, cuja versão completa está disponível no
site www.minastenisclube.com.br > Institucional > Governança

Minas Tênis Clube

01/01/2018
Reapresentado
3.624
9.140
3.534
447
3.809
371
532
1.069
735
23.261
4.272
4.272
33.966
274.532
980
309.478
313.750

Total do ativo

372.037

352.194

337.011

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Estoques
Valores vinculados
Patrocínios a receber
Partes relacionadas
Adiantamento a fornecedores
Despesas antecipadas
Outros ativos
Total do ativo circulante
Depósitos judiciais
Total do realizável a longo prazo
Investimento
Imobilizado
Intangível

09
10
11
12
13

14
15
16

2019

2.655
24.883
5.459
584
6.961
457
491
1.027
708
43.225
9.060
9.060
94
332.737
1.397
334.228
343.288

Consolidado
2018
Reapresentado
4.187
16.713
5.504
530
6.221
423
1.378
1.027
778
36.761
6.886
6.886
94
324.273
1.073
325.440
332.326

01/01/2018
Reapresentado
3.809
9.140
4.347
560
4.358
371
1.127
764
24.476
4.418
4.418
94
317.504
996
318.594
323.012

386.513

369.087

347.488

2019

7
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Total do ativo não circulante

2.260
22.350
4.261
449
6.677
457
31
478
947
662
38.572
8.596
8.596
40.742
282.762
1.365
324.869
333.465

Controladora
2018
Reapresentado
4.062
13.800
4.463
385
5.665
423
54
1.374
951
763
31.940
6.653
6.653
37.394
275.146
1.061
3 1 3 .6 0 1
320.254

Notas

Minas Tênis Clube

73

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanços
Balpatrimoniais
anços patrimoniais
Exercícios
de dezembro
de 2019
e 2018
Exercícios
findosfindos
em 31emde31dezembro
de 2019
e 2018
Em milhares
de reais
Em milhares
de reais

Minas Tênis Clube

17

4.077

Controladora
2018
Reapresentado
3.553

Empréstimos e financiamentos

18

1.449

1.355

1.475

3.716

3.738

1.550

Obrigações sociais e tributárias

19

12.888

11.877

11.144

13.492

12.451

11.617

697

628

796

697

628

796

920
6.903
331
1.361
28.626

928
5.556
478
1.473
25.848

904
3.888
288
1.994
25.975

920
7.178
1.386
32.506

928
6.106
1.532
29.341

904
4.413
2.026
28.597

Notas
Passivos
Fornecedores

2019

Recebimentos antecipados
20
12
13

2019
5.117

Consolidado
2018
Reapresentado
3.958

01/01/2018
Reapresentado
7.291

Fornecedores

17

839

-

-

839

-

-

Empréstimos e financiamentos

18

3.164

3.990

4.312

4.190

8.527

4.538

Obrigações sociais e tributárias

19

3.483

4.035

4.492

3.483

4.035

4.492

Recursos diferidos

20

7.034

7.991

8.757

7.034

7.991

8.757

Provisão para contingências
Recebimentos antecipados
Total do passivo não circulante

21

1.543
975
17.038

418
1.350
17.784

291
1.800
19.652

1.590
975
18.111

537
1.350
22.440

437
1.800
20.024

Patrimônio líquido
Patrimônio social

22
69.728

69.728

69.728

69.728

69.728

69.728

(50)

(50)

-

(50)

(50)

-

117.453
139.242
326.373

118.296
120.588
308.562

118.420
103.236
291.384

117.453
139.242
326.373

118.296
120.588
308.562

118.420
103.236
291.384

Quotas em tesouraria
Reservas
Superavit acumulado
Patrimônio líquido do controlador
Participação do não controlador
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido

-

-

-

9.523

8.744

7.483

326.373
372.037

308.562
352.194

291.384
337.011

335.896
386.513

317.306
369.087

298.867
347.488
8
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Demonstrações do resultado
Minasfindos
Tênisem
Clu31
bede dezembro de 2019 e 2018
Exercícios
Em milhares de reais

Minas Tênis Clube

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de reais

Notas
Recursos operacionais de
sócios
Contribuições condominiais
Recursos de serviços
Recursos operacionais de não
sócios
Taxa de utilização de espaços
Marketing e comunicação
Convênio de formação de
atletas
Promoções esportivas
Promoções culturais
Patrocínio e publicidade
Outros recursos
Total dos recursos
operacionais
Custos e despesas
operacionais
Despesas com pessoal
Despesas de operação
Despesas administrativas
Despesas com assistência a
militantes
Despesas de manutenção
Despesas de impostos e
taxas
Provisão para contingências
Resultado equivalência
patrimonial
Depreciação e amortização
Outros recursos operacionais
Total custos e despesas
operacionais
Superavit antes do resultado
financeiro líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido
Superavit líquido do exercício
Superavit do controlador
Superavit do não controlador

2019
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Controladora
2018
Reapresentado

Consolidado
2019

2018
Reapresentado

23
142.186
753
142.939

135.072
135.072

153.889
1.961
155.850

145.525
1.173
146.698

3.904
458

3.900
709

4.226
458

3.954
709

526
549
39
5.456
10.932

434
279
190
4.017
9.529

526
549
39
5.488
3
11.289

434
279
190
4.069
3
9.638

153.871

144.601

167.139

156.336

(74.075)
(36.414)
(4.963)

(70.563)
(32.391)
(4.653)

(79.064)
(39.276)
(5.241)

(74.907)
(34.755)
(4.842)

(13.606)

(13.614)

(13.606)

(13.614)

(2.845)

(3.137)

(3.178)

(3.311)

(1.407)
(1.370)

(1.267)
(232)

(1.677)
(1.308)

(1.491)
(232)

1.953
(7.929)
2.345

2.398
(7.700)
2.291

(9.285)
1.868

(8.467)
1.803

(138.311)

(128.868)

(150.767)

(139.816)

15.560
1.959
(1.102)
857
16.417

15.733
1.534
(1.158)
376
16.109

16.372
2.398
(1.895)
503
16.875

16.520
1.756
(1.605)
151
16.671

16.417
-

16.109
-

16.417
458

16.109
562

24

25
26
27
28
29
21
15
30

31

PARECER DA COMISSÃO FISCAL

Os signatários do presente, membros da Comissão Fiscal do MINAS TÊNIS CLUBE,
tendo, mensalmente, examinado os balancetes relativos ao exercício de 2019, são
de parecer que o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Superavit refletem a situação econômica e financeira da Entidade e estão, assim, em condições de receber
aprovação do poder social competente.

Subscrito e assinado em
Belo Horizonte, 17 de abril de 2020.

Francisco Moreira de M. Júnior

Ivan Ribeiro de Oliveira

Aroldo Pinto de Ávila

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Recursos diferidos
Valores vinculados
Partes relacionadas
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante

01/01/2018
Reapresentado
5.486

Minas Tênis Clube

74

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanços patrimoniais

Balanços
patrimoniais
Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares
de reais
Exercícios
findos em
31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de reais

INSTITUCIONAL

Minas Tênis Clube

Minas Tênis Clube
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Ênfase – Reapresentação dos valores correspondentes

KPMG Auditores Independentes
Rua Paraíba, 550 - 12º andar - Bairro Funcionários
30130-141 - Belo Horizonte/MG - Brasil
Caixa Postal 3310 - CEP 30130-970 - Belo Horizonte/MG - Brasil
Telefone +55 (31) 2128-5700
kpmg.com.br

Chamamos a atenção para a nota explicativa 4, que indica que os valores correspondentes
relativos aos balanços patrimoniais em 01 de janeiro de 2018 (derivado das demonstrações
financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017) e 31 de dezembro de 2018 e as
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos
fluxos de caixa e do valor adicionado relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018
apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como
previsto no CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro (IAS 8 –
Accounting Policies, Changes in accounting Estimates and Errors) e CPC 26(R1) - Apresentação
das Demonstrações financeiras (IAS Presentation of financial statements). Nossa opinião não está
ressalvada em relação a esse assunto.

Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes do exercício anterior

Aos Administradores e Quotistas do

Os valores correspondentes, individuais e consolidados, relativos aos balanços patrimoniais em
01 de janeiro de 2018 (derivado das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de
dezembro de 2017) e 31 de dezembro de 2018 e as demonstrações financeiras relativas às
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos
fluxos de caixa e do valor adicionado (informação suplementar), referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2018, preparadas originalmente antes dos ajustes apresentados na nota
explicativa 4, foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores independentes que
emitiram relatório de auditoria sem modificações, datado em 25 de março de 2019. Conforme
mencionado na nota explicativa no 4, esses valores correspondentes, foram alterados em relação
àquelas demonstrações financeiras anteriormente divulgadas, pelas razões mencionadas na
referida nota explicativa, esses ajustes não foram auditados por nós e nem por outros auditores
independentes. Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros
procedimentos sobre os referidos ajustes e sobre as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas da Entidade referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e, portanto,
não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre elas tomados em conjunto.

Minas Tênis Clube
Belo Horizonte – Minas Gerais
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Minas Tênis Clube
(Entidade), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado,
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira,
individual e consolidada, do Minas Tênis Clube em 31 de dezembro de 2019, o desempenho
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB).

Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da
Entidade, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações
financeiras da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações
estão reconciliadas as demais demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas
demonstrações do valor adicionado foram adequadamente preparadas, em todos os aspectos
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em
relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Entidade e sua controlada, de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

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

3

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda
liquidar a Entidade e sua controlada ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações.

- Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras
das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção,
supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de
auditoria.
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais
e consolidadas

Belo Horizonte, 23 de abril de 2020.

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

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-MG
Marco Túlio Fernandes Ferreira
Contador CRC MG-058176/O-0

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade e sua controlada.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

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

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Minas Náutico

Conselho aprova as contas de 2019; superávit líquido foi de R$ 2,4 milhões

Em cumprimento ao inciso II do artigo 34 do Estatuto do Minas Náutico, o Conselho Deliberativo aprovou, em reunião
realizada no dia 26 de setembro, as contas da Diretoria referentes ao exercício 2019. Os registros contábeis do período
foram auditados pela KPMG Auditores Independentes e analisados e aprovados pela Comissão Fiscal do Náutico.
Destacam-se no exercício os números positivos do exercício,
cujos recursos operacionais totalizaram R$ 13.268 mil. As despesas operacionais foram da ordem de R$ 9.147 mil antes das
depreciações, gerando superavit operacional de R$ 4.121 mil.

Minas Tênis Náutico Clube
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Minas Tênis Náutico Clube

Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Estoques
Valores vinculados
Partes relacionadas
Adiantamento a fornecedores
Despesas antecipadas
Outros ativos

Notas

2019

9
10
11
12
13

Total do ativo circulante
Depósitos judiciais

14

Total do realizável a longo
prazo
Imobilizado
Intangível

A gestão financeira transparente e comprometida com a evolução constante possibilitou ao Clube enfrentar os impactos
da pandemia do novo coronavírus, no 1º semestre de 2020,
incluindo a concessão do desconto de 25% aos associados
nos meses em que o Náutico esteve fechado por decreto municipal, que atingiu todo o segmento clubístico.

Minas Tênis Náutico Clube

Balanços patrimoniais
Exercícios
findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Balanços
patrimoniais
Em milhares
de findos
reais em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Exercícios
Em milhares de Reais

Ativos

Após as depreciações e o resultado financeiro líquido, o superavit líquido do exercício foi de R$ 2.411 mil. O caixa líquido
proveniente das atividades operacionais alcançou R$ 3.923
mil, possibilitando investimentos no ativo imobilizado e intangível no valor de R$ 2.224 mil.

15

Total do ativo não circulante
Total do ativo

Balanços patrimoniais
Exercícios
findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Balanços
patrimoniais
Em milhares
defindos
reais em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Exercícios
Em milhares de Reais

2018
Reapresentado

01/01/2018
Reapresentado

395
2.533
1.198
135
284
331
13
80
46

125
2.913
1.041
145
556
478
4
76
15

185
813
113
549
288
58
29

5.015

5.353

2.035

464

233

146

464

233

146

49.975
32

49.127
12

42.972
16

50.007

49.139

50.471

49.372

55.486

54.725

16
17
18
12
13

2018

01/01/2018

1.040
2.267
604
275
31
23
2

405
2.383
574
550
54
56
3

1.805
75
473
525
532
23
9

4.242

4.025

3.442

1.026
47

4.537
119

226
146

1.073

4.656

372

42.988

Patrimônio social
Quotas restituídas
Reservas
Superavit acumulado

2.199
2.935
23.482
21.555

2.195
2.935
21.838
19.076

2.160
2.935
20.212
16.048

43.134

Total Patrimônio líquido

50.171

46.044

41.355

45.169

Total do passivo e do patrimônio
líquido

55.486

54.725

45.169

Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Obrigações sociais e tributárias
Valores vinculados
Partes relacionadas
Credores diversos
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Empréstimos e financiamentos
Provisão para contingências

17
19

Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido

20

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Reapresentado
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas

Reapresentado

Passivos

22
6
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Minas Tênis Náutico Clube

Demonstrações do resultado
do resultado
ExercíciosDemonstrações
findos em 31 de dezembro
de 2019 e 2018
Exercícios
Em milhares
de reaisfindos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de reais

Notas
Recursos operacionais de sócios
Contribuições condominiais
Recursos de serviços

21

Recursos operacionais de não sócios
Taxa de utilização de espaços
Patrocínio e publicidade
Outros recursos

22

Total dos recursos operacionais
Custos e despesas operacionais
Despesas com pessoal
Despesas de operação
Despesas administrativas
Despesas de manutenção
Despesas de impostos e taxas
Provisão para contingências
Depreciação e amortização
Outros recursos operacionais

23
24
25
26
19

Total custos e despesas operacionais
Superavit antes do resultado financeiro
líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido

27

Superavit líquido do exercício

INSTITUCIONAL
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Demonstrações dos fluxos de caixa
Clube
ExercíciosMinas
findos Tênis
em 31 Náutico
de dezembro
de 2019 e 2018
Em milhares de reais

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercício findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de reais

2019

2018

2.019

Reapresentado

11.703
1.208
12.911

10.453
1.173
11.626

322
32
3
357

54
52
3
109

13.268

11.735

(4.989)
(3.375)
(278)
(333)
(270)
62
(1.356)
36

(4.344)
(2.868)
(189)
(174)
(224)
(767)
16

(10.503)

(8.550)

2.765

3.185

439
(793)

222
(446)

(354)

(224)

2.411

2.961

Superavit líquido do exercício
Ajustes para:
Depreciações
Amortizações
Provisão para contingência
Despesas de juros

2.411

Contas a receber
Estoques
Depósitos judiciais
Partes relacionadas
Valores vinculados
Despesas antecipadas
Outros ativos
Variação de ativos circulantes e não circulantes
Fornecedores
Obrigações sociais e tributárias
Pagamentos contingências
Valores vinculados
Credores diversos
Demais contas a pagar
Variação de passivos circulantes e não circulantes
Caixa gerado pelas atividades operacionais
Juros pagos
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades
operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários
Adições ao ativo imobilizado
Adições ao ativo intangível
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Obtenção de empréstimos e financiamentos
Pagamento de empréstimos e financiamentos
Quotas a integralizar
Venda de quotas
Cancelamento de quotas
Caixa líquido (utilizado nas) proveniente da atividades de
financiamento
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de
caixa
Caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício
No final do exercício
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de
caixa

1.350
6
(62)
587
4.292
(157)
10
(231)
124
272
(4)
(40)
(26)
635
30
(10)
(275)
(33)
(1)
346
4.612
(689)

2.018

Reapresentado

2.961

763
4
523
4.251
(228)
(32)
(87)
(669)
(7)
(18)
10
(1.031)
(1.400)
101
(28)
25
33
(6)
(1.275)
1.945
(389)

3.923

1.556

380
(2.198)
(26)
(1.844)

(2.913)
(6.918)
(9.831)

(3.525)
1.744
37
(65)

6.542
(57)
(1.746)
3.612
(136)

(1.809)

8.215

270

(60)

125
395

185
125

270

(60)
11

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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26
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Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

PARECER DA COMISSÃO FISCAL

Os signatários do presente, membros da Comissão Fiscal do MINAS TÊNIS NAUTICO
CLUBE, tendo, mensalmente, examinado os balancetes relativos ao exercício de
2019, são de parecer que o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Superavit
refletem a situação econômica e financeira da Entidade e estão, assim, em condições de receber aprovação do poder social competente.

Subscrito e assinado em
Belo Horizonte, 17 de abril de 2020.

Ignácio Valle Ribeiro

Ricardo Alberto Pardini

Ricardo Tolentino Trindade
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Ênfase – Reapresentação dos valores correspondentes

KPMG Auditores Independentes
Rua Paraíba, 550 - 12º andar - Bairro Funcionários
30130-141 - Belo Horizonte/MG - Brasil

Chamamos a atenção para a nota explicativa 3, que indica que os valores correspondentes relativos aos
balanços patrimoniais em 01 de janeiro de 2018 (derivado das demonstrações financeiras do exercício
findo em 31 de dezembro de 2017) e 31 de dezembro de 2018 e as demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 apresentados para fins de comparação, foram
ajustados e estão sendo reapresentados como previsto no CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de
Estimativa e Retificação de Erro e CPC 26(R1) - Apresentação das Demonstrações financeiras. Nossa
opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Caixa Postal 3310 - CEP 30130-970 - Belo Horizonte/MG - Brasil
Telefone +55 (31) 2128-5700
kpmg.com.br

Relatório dos auditores
independentes sobre as
demonstrações financeiras

Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes do exercício anterior
Os valores correspondentes relativos aos balanços patrimoniais em 01 de janeiro de 2018 (derivado das
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017) e 31 de dezembro de 2018 e
as demonstrações financeiras relativas às demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado (informação suplementar),
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, preparadas originalmente antes dos ajustes
apresentados na nota explicativa no 3, foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores
independentes que emitiram relatório de auditoria sem modificações, datado em 08 de abril de 2019.
Conforme mencionado na nota explicativa 3, esses valores correspondentes, foram alterados em relação
àquelas demonstrações financeiras anteriormente divulgadas, pelas razões mencionadas na referida nota
explicativa, esses ajustes não foram auditados por nós e nem por outros auditores independentes. Não
fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre os referidos
ajustes e sobre as demonstrações financeiras da Entidade referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2018, e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre elas
tomados em conjunto.

Aos Administradores e Quotistas do
Minas Tênis Náutico Clube
Nova Lima – Minas Gerais
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Minas Tênis Náutico Clube (Entidade), que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis
significativas e outras informações elucidativas.

Demonstrações do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
elaborada sob a responsabilidade da administração da Entidade, foi submetida a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Entidade. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está reconciliada as demais demonstrações
financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa
opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente preparada, em todos os aspectos
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e está consistente em relação às
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Minas Tênis Náutico Clube em 31 de dezembro
de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião

Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes
em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não
ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras
3
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Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
– Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
– Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
– Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.

– Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
– Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Belo Horizonte, 23 de abril de 2020.

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-MG
Marco Túlio Fernandes Ferreira
Contador CRC MG-058176/O-0
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