
BIBLIOTECA DO CENTRO 
CULTURAL UNIMED-BH MINAS
O novo espaço do conhecimento da cidade já está 
aberto ao público. Para fazer empréstimo de livros basta 
se cadastrar no balcão de atendimento. Páginas 28, 29, 30 e 31.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Cara família minastenista

Renovando nossos votos de que 2022 seja pleno de prosperidade e ale-
gria para todos os associados, é com muita disposição que iniciamos 
mais um ano de trabalho, à frente da gestão do Clube. Esperamos conti-
nuar contando com o apoio de vocês e reforçamos nosso compromisso 
com a prestação de serviços de excelência, atendendo aos anseios dos 
vários segmentos do nosso quadro social. Estejam certos de que segui-
remos cumprindo a missão do Minas, que é “assegurar aos associados 
plena satisfação e alegria de viver por meio do lazer, do esporte, da 
cultura e da educação”.

E começamos o ano ainda comemorando a entrega, em dezembro, da 
biblioteca e das duas salas de cinema do Centro Cultural Unimed-BH 
Minas, que ampliam não somente o acesso da população à literatura e 
à sétima arte, mas fortalecem o protagonismo do Minas como polo de 
disseminação e democratização da cultura na capital. A biblioteca já está 
funcionando, e os cinemas serão inaugurados, este mês, com um festival de filmes em homenagem a outro patrimô-
nio cultural de Belo Horizonte: o Clube da Esquina. Confira todas as informações nesta edição. 

Seguindo no clima de festa, queremos cumprimentar, mais uma vez, os alunos dos cursos de formação esportiva e 
artística e os atletas da base pelas promoções, homenagens, dedicação e talento, que marcaram os vários eventos re-
alizados no Clube, no final de 2021. A determinação e a alegria dos nossos jovens esportistas e artistas nos inspiram 
e emocionam, pois nos fazem crer que estamos moldando um futuro promissor para o nosso Minas. Também cum-
primentamos os familiares pelas conquistas dessa garotada que desponta como uma nova geração de minastenistas 
de coração! Agradecemos o apoio e a confiança em nossa filosofia de trabalho, que valoriza a participação da família 
como forma de incentivo ao desenvolvimento dos nossos jovens.

A confiança também dá o tom da entrevista do governador Romeu Zema, concedida com exclusividade para esta 
edição da Revista do Minas. Além do balanço dos três anos de sua gestão, o chefe do executivo estadual revela pla-
nos de desenvolvimento de setores que impactam diariamente a vida da população mineira, nela incluídos os 80 mil 
associados do Clube, como saúde, educação e segurança pública. Confira nas páginas 13 a 15. 

Finalizando, queremos enaltecer e agradecer, mais uma vez, a participação vital dos associados, voluntários ou não, 
no sucesso do Minas Tênis Solidário, nosso programa de responsabilidade socioambiental. Unindo o engajamento 
dos minastenistas nas campanhas e ações transformadoras, por meio das doações de bens e contribuições finan-
ceiras (o programação não tem dotação orçamentária do Clube) e a atuação dedicada dos voluntários na execução 
das atividades, estamos fazendo a diferença na vida de muita gente, principalmente nas comunidades em situação 
de vulnerabilidade social. Esperamos continuar juntos nessa caminhada, fazendo o bem a quem precisa e, como a 
solidariedade revigora, a nós mesmos. 

Citando Santa Teresa de Calcutá: “Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. 
Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota”.

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

>>

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

Forte abraço! RICARDO VIEIRA SANTIAGO

O melhor do Minas é você
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SUPERINTENDENTE EXECUTIVO
Yuri Costa Dolabella

EXPEDIENTE

MINAS I

Central de Atendimento ................................3 5 1 6 . 1 0 0 0
Gerência de Unidade  ....................................3 5 1 6 . 1 1 0 1
Academia do Minas  ......................................3 5 1 6 . 1 0 4 9
Aluguel de Salão de Festas  ..........................3 5 1 6 . 1 3 3 2
Assessoria de Relações Institucionais  ........3 5 1 6 . 2 1 6 1
Axial  ..............................................................3 3 7 0 . 4 7 7 0
Barbearia  ......................................................3 5 1 6 . 1 1 5 9
Departamento de Fisioterapia  ......................3 5 1 6 . 1 1 7 0
Drogaria Araujo  ............................................3 2 7 0 . 5 6 2 2
Enfermaria  ....................................................3 5 1 6 . 1 1 1 1
Estacionamento  ...........................................3 5 1 6 . 1 1 5 6
Gerência de Educação  ..................................3 5 1 6 . 2 0 4 2
Gerência de Negócios e Marketing  ..............3 5 1 6 . 1 3 3 0
Gerência de Cultura  ......................................3 5 1 6 . 1 0 2 7
Gerência de Recreação e Lazer  ....................3 5 1 6 . 2 0 6 0
Lanchonete Central  ......................................3 5 1 6 . 1 3 2 3
Loja Minas Store  ..........................................3 2 2 1 . 8 1 9 0
Minas Tênis Solidário  ...................................3 5 1 6 . 2 0 9 0
Optical Express .............................................3 6 5 3 . 5 9 0 0
Ouvidoria  ......................................................3 5 1 6 . 1 3 7 0
Perdidos e Achados  .....................................3 5 1 6 . 1 1 5 5
Portaria rua Espírito Santo  ...........................3 5 1 6 . 1 1 4 0
Portaria rua da Bahia  ...................................3 5 1 6 . 1 1 4 1
Portaria rua Antônio de Albuquerque  ...........3 5 1 6 . 1 1 4 3
Portaria da Sala de Jogos  ............................3 5 1 6 . 1 1 4 2
Restaurante  ..................................................3 5 1 6 . 1 3 1 0
Sinuca  ...........................................................3 5 1 6 . 1 1 0 8
Sauna Feminina  ............................................3 5 1 6 . 1 3 5 3
Sauna Masculina  ..........................................3 5 1 6 . 1 3 0 7
Setor de Tênis  ...............................................3 5 1 6 . 1 1 4 9
Track&Field  ...................................................2 5 5 1 . 7 4 0 7

MINAS II

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

MINAS COUNTRY 

Central de Atendimento ................................3 5 1 7 . 3 0 5 0
Enfermaria  ....................................................3 5 1 7 . 3 0 9 0

MINAS NÁUTICO 

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

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

Com a cadeira de transferência para piscina, você torna o seu empreendimento 
acessível a pessoas com necessidades especiais de locomoção.

Indicada para hotéis, academias, centro de reabilitação, clínicas médicas e 
fi sioterápicas, além de empreendimentos privados. É um equipamento compacto, 
com manuseio simples e de fácil e rápida instalação.

Para melhorar o seu acesso a ambientes com escadas e desníveis, disponibilizamos 
também, uma linha completa de home lifts, plataformas e cadeiras elevatórias. 
Acesse o site e saiba mais.

Construindo um futuro sem barreiras

ACESSIBILIDADE 
E INCLUSÃO: 
UM DIREITO DE 
TODOS.



8 • Janeiro de 2022 • REVISTA DO MINAS   

Como acontece tradicionalmente, a última reunião anu-
al do Conselho Deliberativo do Minas é marcada pela 
entrega do Escudo de Ouro do Mérito Minastenista, co-
menda concedida a pessoas que contribuem com rele-
vância para o desenvolvimento do Clube, e do Diploma 
de Atleta Ouro, que distingue atletas de destaque na 
vitoriosa trajetória esportiva minastenista. Em 2020, o 
evento não foi realizado por causa da pandemia do novo 
coronavírus. Em dezembro de 2021, em função das me-
didas sanitárias ainda em vigor, a cerimônia foi restrita 
aos conselheiros, diretores e homenageados. 

Foram distinguidos com o Escudo de Ouro, Samuel Flam, 
presidente da Unimed-BH, Marcelo de Salles Pimentel 
e Arnaldo Cunha Lisboa, ambos funcionários do Minas 
há quase quatro décadas. Já o Diploma de Atleta Ouro 
foi concedido ao judoca Pedro Guedes Ferreira Lúcio, 
campeão brasileiro e medalhista em importantes com-
petições internacionais, nos anos 2000, e ao nadador 
Nicolas Nilo de Oliveira, integrante da seleção brasileira 
nos Jogos Olímpicos de Pequim/2008, Londres/2012 e 

Conselho concede comenda a parceiro, atletas e funcionários pela participação na história do Clube 
Homenagens de ouro

O presidente Ricardo Vieira Santiago e o homenageado 
Marcelo Pimentel

O vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira e Liana 
Lobato, representante de Pedro Guedes, atleta ouro do Minas

Rio/2016 e detentor de medalhas e recordes em compe-
tições nacionais e internacionais.

O presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, fez a 
entrega do Escudo de Ouro do Mérito Minastenista a 
Marcelo de Salles Pimentel, funcionário do Clube há 38 
anos. Graduado em Educação Física, o homenageado 
iniciou sua carreira profissional no Minas em 1º de ju-
nho de 1984, cumprindo, com dedicação e competên-
cia, seu compromisso de contribuir para a promoção 
da saúde dos associados. Marcelo também é um dos 
idealizadores da equipe de corrida de rua do Clube, 
que começou acanhada, em meados dos anos 1990, 
e, atualmente, reúne cerca de 500 minastenistas, na 
faixa de 15 a 80 anos.

“Sou grato ao Minas pelo meu crescimento profissio-
nal e pelo apoio necessário em meu trabalho para 
traçar planos de uma vida mais saudável para meus 
queridos alunos e corredores. Agradeço também pela 
alegria de conviver com pessoas tão incríveis”, afirma 
Marcelo Pimentel.



INSTITUCIONAL

Nos anos 2000, o judoca Pedro Guedes foi campeão das 
etapas da Copa do Mundo na Bósnia e na Suíça, medalha 
de bronze na Copa Jigoro Kano (atualmente, Grand Slam 
de Tóquio), vice-campeão pan-americano e mundial por 
equipes, campeão brasileiro e do Troféu Brasil Interclu-
bes. Em 2009, deixou a carreira de atleta para se tornar 
treinador e, atualmente, aos 41 anos, dirige a seleção 
olímpica masculina da Alemanha. Como estava com a 

equipe alemã em competição nos Emirados Árabes, na 
data da reunião do Conselho do Minas, Pedro foi repre-
sentado na cerimônia por sua cunhada Liana Lobato, que 
recebeu a placa especial das mãos do vice-presidente 
Carlos Henrique Martins Teixeira.

Samuel Flam, Nicolas Nilo e Arnaldo Lisboa não pude-
ram comparecer ao evento e receberão os diplomas e 
placas em datas a serem agendadas oportunamente.

A reunião foi encerrada com um brinde por mais um ano de 
trabalho e pela chegada de 2022

Pedro Guedes, em 2007, na Copa Jigoro Kano, em Tóquio, 
quando conquistou a medalha de bronze

Encontro de lideranças
Os presidentes do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) 
e da Confederação Brasileira de Clubes (Fenaclubes), 
respectivamente Paulo Maciel e Arialdo Bôscolo, visi-
taram o Minas, no último mês, onde foram recebidos 
pelo presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, e 
pelo vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixei-
ra. Durante o encontro, os dirigentes fizeram um ba-
lanço das atividades do segmento clubístico nacional 

em 2021 e conversaram sobre ações e expectativas 
para este ano. O presidente da Federação dos Clubes 
do Estado de Minas Gerais (Fecemg), Marcolino de 
Oliveira, o presidente do Conselho da entidade, An-
tônio Eustáquio da Rocha Soares, o presidente do 
Olympico Club, Walney Almeida, e o superintendente 
executivo do Minas, Yuri Dolabella, também participa-
ram da reunião.
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Sempre empenhado em prestar serviços de excelên-
cia aos sócios, o Minas está disponibilizando, desde 
o último mês, o atendimento digital da Secretaria do 
Clube, que inclui pedidos de inclusão e/ou exclusão de 
dependentes e ressarcimento de valores. Para fazer 
a solicitação, basta entrar na Área do Associado do 
site minastenisclube.com.br e seguir as orientações 
do programa que é de fácil navegação. “O objetivo é 
garantir comodidade e agilidade aos sócios, que, fa-
zendo os pedidos no site, não terão que enfrentar fila, 
nem se deslocar até uma das Centrais de Atendimento 
do Clube”, destaca o vice-presidente, Carlos Henrique 
Martins Teixeira. 

As solicitações podem ser encaminhadas por titulares 
e dependentes. Os prazos de resposta são informados 
no protocolo do pedido. Até o momento, as respostas 
estão sendo enviadas aos sócios pelo e-mail que consta 
na Secretaria do Clube. Por isso, é importante manter o 
cadastro atualizado. E a caixa de “spam” deve ser confe-
rida sempre. Em caso de dúvidas, basta ligar 3516-1000 
ou 3516-2000 e selecionar a opção 3.

Passo a passo para fazer uma solicitação 
digital à Secretaria

1) Entre no site minastenisclube.com.br

Minastenistas já podem fazer solicitações de serviços diretamente na Área do Associado do site
Secretaria digital

4) Clique em “Meus Protocolos”, no menu lateral esquerdo.

3) Informe e-mail e senha cadastrados na Secretaria do 
Minas. Caso não tenha esses dados cadastrados, clique 
em “Registrar”. 

2) Clique em ÁREA DO ASSOCIADO.

5) Será exibida a lista de solicitações já realizadas, caso 
ela exista. Clique em “Novo Protocolo”.
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SERVIÇOS

6.1) Algumas solicitações têm formulário padrão, sendo exibido o link para visualizá-lo e baixá-lo.

6) Selecione o tipo de solicitação e descreva o que deseja.

7) Clique em enviar.

Pronto! Sua solicitação foi registrada. Aguarde o e-mail de resposta. Lembre-se de verificar sua caixa de spam.



CONQUISTE UM DIPLOMA DE HIGH 
SCHOOL AMERICANO E TENHA ACESSO 

FACILITADO A UNIVERSIDADES NOS 
ESTADOS UNIDOS

MATRÍCULAS ABERTAS!
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ENTREVISTA

Começar o ano com boas notícias eleva os ânimos e 
fortalece a confiança em dias melhores. E são esses os 
propósitos da Revista do Minas ao trazer, logo na pri-
meira edição de 2022, uma entrevista exclusiva com o 
governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O chefe do 
executivo estadual revela planos de desenvolvimento 
de setores que impactam diariamente a vida da popu-
lação mineira, nela incluídos os 80 mil associados do 
Clube, como saúde, educação e segurança pública. Ele 
também faz um balanço de sua gestão, destacando a 
recuperação e o equilíbrio das contas e a atração de 
investimentos que garantem o crescimento econômi-
co de Minas Gerais, gerando mais empregos e a oferta 
de mais e melhores serviços públicos aos cidadãos. 
“Os últimos três anos foram muito difíceis, principal-
mente os dois últimos em que estamos enfrentando 
a pandemia e muitas vidas se perderam. Mas nunca 
perdemos a esperança de um futuro melhor. E é essa 
esperança que me dá a certeza de que 2022 será dife-
rente”, destaca o governador.

Romeu Zema, governador do Estado de Minas Gerais

“2022 será diferente” 

Qual é a situação atual das contas do Estado de Minas 
Gerais? 

Primeiro, é importante dizer que, ao assumirmos a ges-
tão, encontramos o estado falido – com uma dívida de 
mais de R$ 100 bilhões. Desde o início, estamos traba-
lhando para equilibrar as contas e arrumando a casa. 
Os resultados começam a aparecer. Minas Gerais ba-
teu, em 2021, a marca histórica de R$ 189 bilhões em 
atração de investimentos. Esse recorde alcançado pelo 

 “Minas Gerais bateu, 
em 2021, a marca 

histórica de R$ 189 
bilhões em atração de 

investimentos”
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com recursos estaduais, totalizando 
cerca de R$ 607 milhões para o de-
senvolvimento de 94 projetos. 

Em relação à segurança pública, 
o que tem sido feito para garan-
tir mais tranquilidade às famílias 
mineiras?

Desde o início do meu governo, nós 
estamos empenhados em deixar 
o Estado cada vez mais seguro, e 
estamos conseguindo. De acordo 
com os dados divulgados pelo Sis-
tema Nacional de Informações de 
Segurança Pública e pelo Ministé-
rio da Justiça e Segurança Pública 
em 2021, Minas Gerais é o estado 
mais seguro do país. Vale lembrar 
que, de janeiro a outubro de 2021, 
o número de homicídios consuma-
dos caiu quase 9% em relação ao 
mesmo período de 2020. Já o rou-
bo consumado apresentou queda 
de 26% no mesmo período. 

Haverá Carnaval nas cidades 
que aderiram ao Programa Mi-
nas Consciente?

O aumento da cobertura vacinal 
tem permitido a flexibilização das 
medidas de segurança contra a 
covid-19, como mostram as alte-
rações no Protocolo de Eventos 
da Secretaria de Estado de Saúde. 
Posso afirmar que a situação do 
Carnaval só vai ser decidida ao lon-
go deste mês de janeiro. A gente 
precisa estar com mais de 90% da 
população imunizada com as duas 
doses da vacina e, também, temos 
que saber mais sobre essa nova 
variante, a Ômicron. Os protocolos 
planejados para a época do Carna-
val serão propostos levando-se em 
consideração o cenário da pande-
mia, que é constantemente ava-
liado pelos nossos técnicos. É im-

neiros, que vão receber aproxima-
damente R$ 7 bilhões de recursos 
que não foram transferidos pelo 
Estado entre 2009 e 2020. 

E quais melhorias podem ser des-
tacadas na educação em Minas 
Gerais? 

Minas Gerais reverteu a tendência 
de queda e voltou a crescer no IDEB, 
inclusive alcançando a maior nota 
de sua história no ensino médio. 
Criamos o Programa Mãos à Obra 
na Escola, que já destinou mais de 
R$ 360 milhões para 2139 obras 
previstas em 1327 escolas. Nós 

também disponibilizamos R$ 800 
milhões para a aquisição de equipa-
mentos diversos e mobiliários para 
as escolas estaduais. O último in-
vestimento em itens como estes foi 
realizado há oito anos. A partir deste 
ano, o Estado dará o maior salto da 
sua história no número de unidades 
de ensino integral da rede estadual. 
Serão 210 novas escolas, que vão 
se juntar às 391 unidades que já 
disponibilizam o ensino médio em 
tempo integral. Também criamos o 
Programa de Apoio às Universida-
des. Ao todo, 11 universidades fe-
derais mineiras serão contempladas 

“Assim como o 
Minas é destaque 
internacional no 
esporte, também 

caminha para 
ser referência em 

projetos culturais” 

nosso governo demonstra a efici-
ência das políticas de desenvolvi-
mento econômico do estado. Em 
três anos, Minas contabilizou um 
montante que supera em 26% o 
total previsto em atração de inves-
timentos estimados para os qua-
tro anos de gestão, que era de R$ 
150 bilhões. Mesmo passando por 
uma pandemia, em 2021 foram 
atraídos para Minas Gerais R$ 101 
bilhões em investimentos, baten-
do o recorde anterior que foi de R$ 
56 bilhões, em 2019. 

Quais foram os principais avan-
ços promovidos na área da saúde 
e quais são os planos de melhoria 
em 2022?

Além de priorizar a vacinação, 
para enfrentar a pandemia, nosso 
governo entregou cerca de 1700 
equipamentos para tratamento dos 
pacientes com covid-19. Implanta-
mos a nova política de repasses a 
hospitais por qualidade de serviço, 
prevista no programa Valora Minas, 
que aumentará em R$ 1 bilhão os 
recursos. Minas está repassando 
verbas para conclusão de obras pa-
ralisadas, como Unidades Básicas 
de Saúde, implantação de SAMU 
regional e a retomada dos paga-
mentos do financiamento estadual 
da Atenção Primária à Saúde, que 
estava sem receber recursos desde 
2014. Estamos adquirindo 100 to-
mógrafos para os hospitais de to-
das as regiões do estado. Outra no-
tícia boa é que vamos investir, em 
2022, R$ 200 milhões em cirurgias 
eletivas. Milhares de mineiros es-
tão na fila para fazer cirurgia. Essa 
fila cresceu por conta da pandemia, 
mas vamos atuar para resolver o 
problema. Também assinamos um 
acordo com os 853 municípios mi-
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Cuidadores de Idosos
Nutricionista
Fisioterapia
Fonoaudiólogo
Equipe Multiprofissional

ENTREVISTA

“A partir deste ano, 
o Estado dará o 

maior salto da sua 
história no número 

de unidades de 
ensino integral” 

O senhor gostaria de deixar uma 
mensagem para os leitores da Re-
vista do Minas?

Os últimos três anos foram muito 
difíceis, principalmente os dois úl-
timos em que estamos enfrentan-
do a pandemia e muitas vidas se 
perderam. Mas nunca perdemos 
a esperança de um futuro melhor. 
E é essa esperança que me dá a 
certeza de que 2022 será diferen-
te. Quando assumi, encontrei um 
estado falido. Três anos depois, já 
conseguimos colocar o trem nos 
trilhos. Agora, nosso desafio é ace-
lerar esse trem. Aos poucos, a vida 
dos mineiros está melhorando. Te-
nho certeza de que, em 2022, vai 
melhorar ainda mais. Um ótimo 
ano novo para todos!

o Minas é destaque internacional 
no esporte, também caminha para 
ser referência em projetos culturais 
para todo o Brasil e para o mundo. 
Quem ganha com isso são os mi-
neiros. Parabéns à direção do clube 
por essa bela iniciativa.

portante lembrar que todo evento 
de Carnaval é de responsabilidade 
das prefeituras. Mas o Estado quer 
dar todo o apoio, principalmente no 
que diz respeito às orientações.

O Minas Tênis Clube inaugurou 
em dezembro a biblioteca do seu 
Centro Cultural, que já conta com 
teatro, galerias de arte, centro de 
memória, salas multimeios e cine-
mas. Como o senhor vê essa ini-
ciativa do Clube?

Vejo com muito entusiasmo essa 
iniciativa. A cultura e a educação 
andam juntas e são essenciais 
para a transformação da vida das 
pessoas. Esse é um investimento 
que tem um retorno imensurável. 
Tenho certeza de que, assim como 
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Os voluntários com o Troféu Inspiração, concedido pela Fenaclubes ao Programa Minas Tênis Solidário

Diretoria homenageia voluntários pela dedicação ao Minas Tênis Solidário
O bem inspira

O Dia Internacional do Voluntariado, 5 de dezembro, foi 
comemorado no Clube, durante um café da manhã ofe-
recido aos voluntários do Programa Minas Tênis Solidá-
rio (PMTS), no salão da sede social. O evento também 
foi uma forma da diretoria agradecer aos associados e 
seus convidados que estão engajados nas campanhas 
e ações transformadoras do programa. 

Durante o descontraído encontro no salão da sede so-
cial, na Unidade I, o presidente Ricardo Vieira Santia-
go apresentou aos voluntários minastenistas o Troféu 
Inspiração, com o qual o Programa foi premiado pela 
Confederação Brasileira de Clubes (Fenaclubes), em no-
vembro último, em reconhecimento às ações de apoio 
a comunidades e pessoas em situação de vulnerabili-
dade social, durante os meses críticos da pandemia do 
novo coronavírus. “Nosso programa de responsabilida-

de social está crescendo e fazendo a diferença na vida 
de muita gente. A pequena semente que plantamos já é 
uma árvore frondosa, e hoje estamos colhendo os fru-
tos.”, afirmou o presidente. 

A gestora Denise Lobão exaltou os resultados positivos 
obtidos pelo programa, destacando a dedicação dos mi-
nastenistas. “Ao longo dos últimos dois anos, os voluntá-
rios superaram as dificuldades impostas pela pandemia 
e conseguiram realizar um trabalho brilhante. Mas, é des-
de 2017, quando reestruturamos o Minas Tênis Solidário, 
que estamos caminhando juntos. O Programa não tem 
orçamento do Clube e, por isso mesmo, o engajamento 
dos voluntários é que nos permite viabilizar a estrutura 
necessária para as campanhas e atividades sociais, le-
vando bens materiais e muito carinho e atenção a quem 
precisa. Muito obrigada a todos!”, enfatizou.

Doe cartelas e tampinhas 
Está de volta a Campanha Consciência Ambiental para arrecadação de carte-
las vazias de medicamentos (blisters) e tampinhas plásticas, que podem ser 
entregues em qualquer uma das portarias das Unidades do Clube, até o dia 
31 de janeiro. As doações serão encaminhadas para a Associação Voluntária 
de Combate ao Câncer do Hospital de Amor de Barretos, em São Paulo. As 
tampinhas e cartelas são vendidas e os recursos ajudam na manutenção da 
instituição e no tratamento dos pacientes com câncer. 

Tradição de sucesso
A Feira de Natal do Programa Minas Tênis Solidário, realizada em 
dezembro, no salão do Centro de Facilidades da Unidade I (CF5), 
manteve o sucesso dos anos anteriores. Ao longo de três dias, os 
associados e o público em geral puderam fazer suas compras, nos 
57 estandes de produtos variados, incluindo artesanato, itens de 
decoração, utilidades para a casa, delícias gourmet, roupas, aces-
sórios. A organização e a segurança do ambiente, a qualidade dos 
produtos e os bons preços foram aprovados pelos consumidores. 
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A promoção da saúde é um dos resultados inerentes 
à atuação do Minas. O Clube oferece aos associados 
as mais variadas opções de atividades físicas, que 
podem ser praticadas com orientação, nos cursos 
e academias, ou livremente, nas quadras e piscinas 
das modernas praças de esportes das Unidades. E, 
para incentivar os minastenistas a buscarem sempre 
mais saúde para o corpo e a mente, este espaço tra-
rá, mensalmente, informações, entrevistas, dicas e 
orientações. Na coluna de estreia, a médica cardiolo-
gista Maribene Bahia de Oliveira, que também é sócia 
do Clube, fala sobre a importância da prática de exer-
cícios para o bom funcionamento do coração. “A ati-
vidade física é essencial para a manutenção da saúde 
do coração, diminuindo a mortalidade e o risco de do-
enças como infarto, insuficiência cardíaca, acidente 
vascular cerebral, entre outros, com impacto positivo 
direto na qualidade de vida”, ressalta a especialista, 

Prática de atividades físicas diminui mortalidade e risco de doenças cardíacas
Coração forte

que atua no CTI do Hospital São Francisco de Assis 
e do Hospital Universitário Ciências Médicas, é mem-
bro da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e da 
Sociedade Mineira de Cardiologia (SMC), professora 
do Curso Intensivo de Revisão em Cardiologia Clínica 
e apresentadora do quadro “Saúde em Evidência”, no 
programa Eu, Tu, Elas, no YouTube e em outras plata-
formas digitais.

Como as atividades físicas ajudam a promover a saú-
de do coração?

A saúde do coração está relacionada ao quanto você 
é ativo no seu dia a dia. A atividade física promove 
muitas modificações positivas na saúde cardiovascu-
lar, com resultados diretos no coração, como a dimi-
nuição na resistência dos vasos do corpo, melhorando 
a circulação sanguínea. Assim, a irrigação pelas arté-
rias coronárias fica mais abundante, possibilitando a 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE

formação de novos vasos. E a musculatura cardíaca 
melhora a função e o desempenho. No coração que 
já é doente, como na insuficiência cardíaca, a ativida-
de física ajuda a protegê-lo, facilitando a remoção de 
organelas celulares (mitocôndrias) disfuncionais das 
células cardíacas, promovendo também a melhora da 
circulação e tornando as artérias mais eficientes para 
levar o sangue para os mais diversos órgãos do cor-
po. A atividade física também melhora o controle dos 
níveis elevados do colesterol LDL (vilão) e aumenta o 
colesterol HDL (bom), além de ajudar no controle da 
pressão arterial, melhorando os níveis principalmente 
nos pacientes que já são hipertensos. 

E quais são as atividades físicas mais benéficas para 
o coração dos adultos?

Qualquer atividade física conta como benéfica para o 
coração do adulto e sua saúde cardiovascular. Alguns 
estudos mostram que não é necessário ter período mí-
nimo de 10 minutos de duração para obter os benefícios 
da atividade física, o tempo total é o que importa. Isso 
significa que qualquer mudança no seu dia a dia, como 
estacionar mais longe da loja, subir escadas em vez de 
pegar o elevador, mesmo que sejam alguns minutos de 
atividade, contribui para os benefícios gerais, lembran-
do que para se considerar um individuo não sedentário, 
deve-se fazer no mínimo 150 minutos por semana de 
atividade física. As atividades mais benéficas para a 
saúde do coração são as aeróbicas com moderada a 
grande intensidade, conhecidas como atividades car-
diovasculares, como natação, funcional, esteira, judô, 
modalidade intensa da ioga, tênis, futebol, entre outras. 
Devo ressaltar que é importante associar a essas ativi-

dades a prática de musculação pelo menos duas vezes 
por semana para fortalecimento muscular.

Existem atividades físicas específicas para fortale-
cer o coração das crianças? 

A atividade física na infância é extremamente importante, 
ainda mais no contexto atual que estamos enfrentando, 
com as crianças muito tempo em frente às telas, senta-
das e comendo. Fortalecer o coração da criança é fácil. 
Qualquer atividade que ela faça fortalece o coração. Para 
a criança deixar de fazer parte do grupo dos sedentários, 
ela precisa gastar 2.200 calorias por semana em atividade 
física, seja natação, futebol, vôlei, tênis ou simplesmente 
brincar de correr com os amigos, andar de bicicleta. Es-
sas atividades de intensidade moderada aumentam a ca-
pacidade cardiopulmonar, entre outros benefícios, como 
a formação de ossos e músculos mais fortes.

No verão, quais são os cuidados necessários para a 
saúde do coração?

Nosso estado de hidratação é fundamental para man-
ter o funcionamento dos nossos órgãos e sistemas. 
No período de calor, perdemos mais líquidos pelas 
funções vitais, como o suor, transpiramos mais, e 
através da urina e das fezes. A hidratação abundante 
deve ser priorizada, uma vez que a perda de líquidos 
aumenta o risco de desidratação. E a desidratação 
pode causar taquicardia, acidente vascular cerebral, 
hipotensão, principalmente nos pacientes que já têm 
alguma doença, como hipertensão, que usam diuréti-
co. Aqueles que usam vasodilatadores para tratamen-
to de doença coronariana também têm maiores chan-
ces de hipotensão e necessitam manter a hidratação 
mais vigorosa nos dias quentes.
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Para oferecer os melhores serviços e atendimento de 
excelência aos alunos, a Academia do Minas Náutico 
investe, constantemente, em equipamentos e aparelhos 
cada vez mais modernos. A última aquisição é a balan-
ça de bioimpedância, utilizada para fazer a análise da 
composição corporal do aluno, por meio de uma corren-
te elétrica de baixa amplitude e alta frequência, infor-
mando os níveis de gordura, hidratação, massa magra e 
massa muscular, água intra e extracelular, saúde celular, 
taxa metabólica basal e IMC.

Os dados fornecidos pela balança orientam os profis-
sionais do Clube na prescrição personalizada de exer-
cícios, conforme a modalidade que o sócio irá praticar, 
tornando os treinamentos mais efetivos e seguros. Vale 
ressaltar que, além da análise de bioimpedância, na ava-
liação física feita na Academia do Náutico estão inclu-
ídos os testes de força e aeróbico e a análise postural.

Mais informações na Central de Atendimento ou pe-
los telefones 3517.3000 / 3517.3001 ou pelo e-mail 
centraldeatendimento@minastc.com.br. Os sócios 
também podem falar diretamente com os professo-
res da Academia do Náutico.

Balança de bioimpedância da academia amplia a precisão da avaliação física dos alunos
Ficha personalizada

CURSOS NÁUTICO

Novidades nos cursos
O beach tennis vem ganhando mais adeptos a cada dia, em todo o país. No Mi-
nas Náutico, além das seis quadras de altíssimo nível, entregues pela diretoria 
em maio último, foi aberto em dezembro um curso da modalidade. O sucesso 
foi imediato e, neste mês, os alunos terão aulas normalmente.

Outra novidade no Náutico é o Curso de Verão de Tênis, no período de 4 a 21 
de janeiro, com aulas individuais, para alunos de 5 a 75 anos. Há opções de 
horários entre 8h e 18h, de terça a sexta-feira, e pacotes de quatro, oito ou 12 
aulas. O objetivo é proporcionar aos sócios a oportunidade de aprender a jogar 
ou aperfeiçoar sua técnica durante as férias.

Ainda falando de tênis, a fim de atender as demandas dos sócios por vagas, 
foram criadas mais oito turmas, com várias opções de horários, para alunos a 
partir de 5 anos. Em dezembro, foi feita uma chamada de sócios que aguarda-
vam na lista de espera.

Mais informações sobre os cursos do Minas Náutico podem ser obtidas presencialmente na Central de Atendimento 
ou pelos telefones 3517.3000 / 3517.3001 ou pelo e-mail centraldeatendimentonautico@minastc.com.br

A sócia Tatiane Reche, na balança de bioimpedância, uma das 
etapas da avaliação física na Academia do Náutico



   REVISTA DO MINAS • Janeiro de 2022 • 21

LAZER

Diretoria Social lança novo evento musical, aos domingos, com ritmos para todos os gostos
Minas Tênis Music

A banda Route 66, de Augusto Pio e Leonardo Araújo, é atração no Minas Tênis Music 

e clássicos de todos os tempos serão embalados pelo 
Musical A3, no dia 30 de janeiro. Leve os familiares e os 
amigos e divirta-se!

Minas Tênis Music 
Todos os domingos – 14h
Piso 3 do Centro de Facilidades (CF3) – Minas I

9 de janeiro
Carlin Alves - Trio de forró

16 de janeiro
Route 66 - clássicos rock internacional

23 de janeiro
Mamuré - roda de samba, bossa nova e chorinho

30 de janeiro
Musical A3 – boleros e clássicos da MPB

A partir deste mês, os associados que gostam da boa 
música dançante têm compromisso marcado todos os 
domingos, às 14h, no piso 3 do Centro de Facilidades 
(CF3), na Unidade I. A Diretoria Social renovou o evento 
“Música na Lanchonete”, que passa a ser denominado 
“Minas Tênis Music”, apresentando programação mais 
ampla de estilos musicais, com atrações diversificadas, 
que vão agradar a todos os segmentos de sócios.  Não 
serão contratados dançarinos. Neste mês estão confir-
madas quatro edições do Minas Tênis Music. 

No dia 9, o trio Carlin Alves movimenta os minastenis-
tas com o melhor do forró. Os clássicos do rock inter-
nacional estão na trilha sonora do dia 16, a cargo da 
banda Route 66. Quem gosta de roda de samba, bossa 
nova e chorinho não pode perder a apresentação do 
grupo Mamuré, no dia 23. E os apaixonados por boleros 
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Colônia de Férias “Aventura na Selva”
No período de 10 a 28 de janeiro, a diversão está garantida para sócios e convidados 
de sócios, na faixa de 4 a 13 anos, na Colônia de Férias “Aventura na Selva”, de se-
gunda a sexta-feira, das 9h às 17h30, nos Minas I, Country e Náutico. A programação 
inclui atividades aquáticas, gincanas, oficinas de artes, acampamento com boate, 
passeios e muito mais. As inscrições podem ser feitas nas Centrais de Atendimento, 
e os valores por semana são R$ 700 (sócios) e R$ 910 (convidados de sócios).

Projeto Verão 
E toda a família minastenista está convidada para participar do Projeto Verão 2022, 
de 8 de janeiro a 6 de fevereiro. No Minas I, na piscina de caminhada, próxima ao Es-
paço da Criança, aos sábados e domingos, das 11h às 12h, instrutores de educação 
física conduzirão animadas aulas de hidroginástica. Já no Minas II, as atividades 
serão realizadas apenas aos domingos, das 11h às 12h, na piscina de aprendizagem.

Com a flexibilização das medidas sanitárias, autorizada pelas autoridades públicas, as atividades no Minas estão sen-
do retomadas gradualmente, inclusive no setor de recreação. E, neste mês, estão imperdíveis os eventos das agendas 
infantil, do Espaço Teen e das equipes de esporte recreativo. 

Agenda de eventos recreativos no Minas contempla associados de todas as idades 
Alegria de viver

Saúde & boa forma 
Depois do recesso de final de ano, no dia 6 deste mês serão retomadas as atividades de integração psicomotora mo-
nitorada, realizadas de segunda a sexta-feira, nos Minas I e II, gratuitamente. Os exercícios têm foco em equilíbrio, 
orientação espaço-temporal, memória, ritmo, coordenação motora, esquema corporal, lateralidade, alongamento e 
treinamento funcional. Não é necessário fazer inscrição. Confira os locais, escolha um horário e mexa-se!

Integração psicomotora monitorada

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

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

Oficinas de ginástica
Os associados também podem participar gratuitamente das oficinas de ginástica, que acontecem de segunda a 
sexta-feira, às 10h, no Piso 3 do Centro de Facilidades (CF3), no Minas I, e às 9h30, no Minas II. Confira a progra-
mação de janeiro.

Minas I - 10h - CF 3

Minas II - 9h30 - Gramado 

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

2ª feira Ginástica Dance
3ª feira Coordenação e Equilíbrio
4ª feira Ginástica Dance
5ª feira Respiração e Relaxamento
6ª feira Ginástica Dance
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Corrida de rua
Os associados que integram a equipe de corrida de rua Unimed-BH Minas já voltaram aos treinos e às competições. 
Em dezembro, os minastenistas participaram, com muita disposição, da tradicional Volta da Pampulha, obtendo bons 
resultados. E no dia 23 deste mês, o compromisso é a Corrida de Verão, na Pampulha, das 7h às 10h. 

A equipe tem caráter recreativo e reúne, atualmente, cerca de 500 minastenistas. Para mais informações sobre como 
fazer parte do grupo, ligue 3516-1300 ou compareça à sala da Recreação, no piso 4 do Centro de Treinamento JK, no 
Minas I. Confira, a seguir, a agenda de treinos e eventos em janeiro.

Equipe Unimed-BH Minas | Janeiro 2022

DIA EVENTO LOCAL HORÁRIO

10 (segunda) meet point Belvedere 18h às 20h

11 (terça) meet point Minas I 7h às 9h

12 (quarta) meet point Belvedere 18h às 20h

13 (quinta) meet point Minas I 7h às 9h

15 (sábado) meet point Belvedere 7h às 10h

17 (segunda) meet point Belvedere 18h às 20h

18 (terça) meet point Minas I 7h às 9h

19 (quarta) meet point Belvedere 18h às 20h

20 (quinta) meet point Minas I 7h às 9h

22 (sábado) meet point Minas I 7h às 9h

23 (domingo) Corrida de verão Pampulha 7h às 10h

24 (segunda) meet point Belvedere 18h às 20h

25 (terça) meet point Minas I 7h às 9h

26 (quarta) meet point Belvedere 18h às 20h

27 (quinta) meet point Minas I 7h às 9h

29 (sábado) meet point Belvedere 7h às 10h

31 (segunda) meet point Belvedere 18h às 20h

LAZER

A equipe Unimed-BH Minas participou, em dezembro, da tradicional  a Volta da Pampulha
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Natação máster 
O Minas oferece aos associados a oportunidade de participar da equipe de natação máster do Clube, que treina na 
piscina olímpica da Unidade II, de segunda a sexta-feira. O início das atividades, passado o recesso de final de ano, 
será no dia 10 de janeiro. A equipe tem caráter recreativo. Para saber como participar, o associado pode ligar para 
3516-1300 ou comparecer à sala da Recreação, no piso 4 do Centro de Treinamento JK, no Minas I.

Treinos

Piscina olímpica Minas II
2ª e 3ª feira 6h15 e 7h10
4ª, 5ª e 6ª feira 6h15, 7h e 7h45

Treinos

A partir do dia 10 deste mês, a equipe de triathlon retoma suas atividades, que incluem treinos de natação e corrida. 
Para se informar sobre como fazer parte do grupo, os sócios devem procurar o setor de Recreação, que funciona no 
piso 4 do Centro de Treinamento JK (3516-1300), ou falar diretamente com o instrutor de natação Eduardo Teixeira, 
na piscina olímpica do Minas I.

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

Corrida
A equipe de triathlon treina junto com a equipe de corrida de rua Unimed-BH Minas (veja a agenda na página 23).

Triathlon
A equipe minastenista de triathlon, que também tem ca-
ráter recreativo, fez bonito na etapa do Rio de Janeiro 
do tradicional Circuito Rei e Rainha do Mar, disputado 
em dezembro, na Praia de Copacabana. O Minas foi 
representado na competição por 27 associados, e oito 
deles foram ao pódio, sendo dois vice-campeões gerais 
de provas; quatro campeões e duas vice-campeãs em 
categorias de provas.

Isabela Orzil Cançado Amorim, vice-campeã geral - 
Classic 2,5 km / natação feminina 

Rodrigo Pimenta Focas, vice-campeão geral - 5km de 
natação (PcD)

Luiz Renato Topan, campeão da categoria 55 a 59 anos - 
Super Challenge 10km / natação masculina - 5º lugar geral 

Gabriela Autran Dutra Nicácio, campeã da categoria 40 
a 44 anos - Super Challenge 10km / natação feminina – 
6º lugar geral

Ericka Fonseca Sales, campeã da categoria 30 a 34 
anos - Classic 2,5km / natação feminina - 13º lugar geral

Os minastenistas comemoram os bons resultados no Circuito 
Rei e Rainha do Mar

Eduardo Soares Kanazawa, campeão da categoria 35 a 39 
anos - Sprint 1 km / natação masculina - 11º lugar geral

Paula Magalhães Duarte, vice-campeã da categoria 20 a 
24 anos - Classic 2,5km / natação feminina - 15º lugar geral 

Aretuza Simão Viana, vice-campeã da categoria 45 a 49 
anos - Beach Biathlon feminino - 23º lugar geral
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Espaço Teen
Os associados com idade entre 13 e 17 anos têm motivos de sobra para frequentar o Espaço Teen, no Minas I, em 
janeiro. A agenda de atividades do mês inclui oficina de string art, na qual os jovens minastenistas aprenderão a fazer, 
em placas de MDF, desenhos incríveis com cordas, alfinetes e fios; e a oficina de luminárias, que já é um sucesso. 
E para quem gosta de jogos de tabuleiro e videogames, são muitas as opções disponíveis permanentemente. É só 
chegar, escolher o jogo ou o game e se divertir! 

Atividade Data Horário

Oficina de 
string art

1º a 15/1 Segunda a sexta-feira, 
das 13h às 19h; 

sábado e domingo, 
das 10h às 16h.Oficina de 

luminárias 
16 a 31/1

Videogames 
e jogos de 
tabuleiro

Permanentes
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SEGURANÇA
COM O ALERTA

DE SAÍDA 
DE PISTA.

PERFORMANCE
COM O MOTOR 

TURBO 200 FLEX.

NO TRÂNSITO, SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS.

O SUV QUE PULSA COM VOCÊ ACABA DE FAZER
O NOSSO CORAÇÃO BATER MAIS FORTE.

FIAT PULSE. ELEITO O CARRO DO ANO DE 2022 E O MELHOR MOTOR ATÉ 2.0.

MONTE O SEU.

FCFI0009_PRG019_FIAT_PULSE_AF_ANU_MINAS_TENIS_CLUBE_22,5x32cm.indd   1FCFI0009_PRG019_FIAT_PULSE_AF_ANU_MINAS_TENIS_CLUBE_22,5x32cm.indd   1 12/16/21   6:54 PM12/16/21   6:54 PM
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No Minas, o esporte é paixão que passa de geração para 
geração e ganha força com a participação dos associa-
dos em competições nacionais e internacionais de diver-
sas modalidades. Nos últimos meses, mais três minaste-
nistas brilharam em pódios pelo país afora, contribuindo 
para manter a vitoriosa trajetória esportiva do Clube. 

Conquistando três medalhas, sendo duas de ouro e uma 
de bronze, Cláudio Von Sperling foi um dos destaques 
do XII Campeonato Sul-americano de Natação Master, 
realizado em dezembro último, na piscina do Vasco 
da Gama, no Rio de Janeiro. Na categoria acima de 70 
anos, o minastenista foi o campeão dos 100 m livre e 
dos 400 m livre, ficou em terceiro lugar nos 50 m livre, 
além de garantir a quarta colocação nos 50 m costas. 

Minastenistas vencem o Sul-americano de Natação Master e o Brasileiro de Peteca 
Sócios campeões

ESPORTE RECREATIVO
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Já no 32º Campeonato Brasileiro de Seleções de Pete-
ca, realizado no Iate Clube de Brasília (DF), em outubro 
último, outros dois associados se sagraram campeões. 
Arnaldo Braga da Silva, 79 anos, faturou a medalha de 
ouro na categoria 70+ e ainda foi homenageado como 
o “atleta vencedor mais velho” da competição. Nas dis-
putas femininas, a minastenista Flávia Rocha Barros, 36 
anos, foi a campeã da categoria 30 a 39 anos.

Cláudio Von sperling, campeão sul-americano máster

Arnaldo Braga da Silva, 79 anos, campeão brasileiro de peteca

A minastenista Flávia Rocha Barros (à esquerda), campeã 
brasileira de peteca, em parceria com Juliete Brito
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Com acervo de mais de 6 mil títulos, novo espaço do conhecimento já está aberto ao público
Biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas
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Como parte da cerimônia, o ator Odilon leu trecho de um texto 
do autor mineiro Bartolomeu Campos de Queirós

Para o vice-presidente Carlos Henrique Martins Tei-
xeira, a biblioteca representa mais um motivo para 
comemorar o sucesso da parceria entre o Minas e a 
Unimed-BH, que teve início em dezembro de 2019, por 
meio do patrocínio da operadora de planos de saúde 
ao Centro Cultural. “O resultado da união de duas mar-
cas positivas só pode ser esse: mais uma iniciativa vi-
toriosa, que beneficia a população de Belo Horizonte, 
nela incluídos cerca de 80 mil associados do Clube”, 
destacou o dirigente minastenista.

O diretor de Cultura do Minas, André Rubião, falou do 
papel da biblioteca na formação de leitores e até de fu-
turos escritores. “Luiz Ruffato conta que descobriu os 
livros quando brincava de esconde-esconde na escola. 
Ele entrou na biblioteca para se esconder, e a astuta 
bibliotecária o chamou e lhe deu um livro. Nasceu ali 
um dos grandes nomes da literatura nacional. A Biblio-
teca do Centro Cultural Unimed-BH Minas leva para a 
sociedade a oportunidade de conhecer novos mundos, 
democratizando o acesso ao conhecimento”, afirmou 
André Rubião.

Momento histórico: a abertura da Biblioteca do Centro Cultural 
Unimed-BH Minas

J á contando com acervo de mais de 6 mil tí-
tulos nacionais e estrangeiros, voltados para 
leitores de todas as idades, a Biblioteca do 

Centro Cultural Unimed-BH Minas está aberta ao públi-
co em geral, sócios e não sócios do Clube, no piso 5 do 
Centro de Facilidades (CF5) da Unidade I, de segunda 
a sexta-feira, das 13h às 18h30. A cerimônia de inau-
guração foi realizada em 14 de dezembro último, com 
a participação de representantes do Clube, do Institu-
to Unimed-BH, das Secretarias Estadual e Municipal de 
Cultura e da cena literária da capital, além do ator Odilon 
Esteves, que fez a leitura de trecho do livro “Sobre ler, es-
crever e outros diálogos”, de autoria do escritor mineiro 
Bartolomeu Campos de Queirós (1944-2012).

“A biblioteca vem para agregar ao Centro Cultural. Com 
seu vasto acervo, ela terá papel fundamental no incenti-
vo à leitura e à educação”, afirmou a diretora comercial 
e de relacionamento institucional da Unimed-BH, Mercês 
Fróes, que também enfatizou a convergência da inicia-
tiva com o compromisso da Operadora em melhorar a 
qualidade de vida da comunidade em que está inserida. 
“Quando inauguramos uma biblioteca como essa, com 
mais de seis mil obras literárias, estamos cumprindo 
esse propósito e elevando, sobremaneira, a dimensão do 
cuidado que é a nossa essência”, enfatizou a diretora. 
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O presidente Ricardo Santiago, Mercês Fróes, Natalie Oliffson, a 
conselheira Silvia Rubião e o diretor André Rubião 

Rogério Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras; 
Carlos Henrique M. Teixeira, vice-presidente do Minas; André 
Baeta, diretor de tênis 

Além de cumprimentar o Minas e a Unimed-BH pela 
concretização do projeto da biblioteca, a diretora de ar-
ticulação e integração cultural da Secretaria de Cultura 
e Turismo de Minas Gerais, Natalie Oliffson, ressaltou 
a valorização do Centro Cultural. “Essa entrega vem 
enriquecer não só a comunidade minastenista, como 
também a comunidade de Belo Horizonte e a nossa 
Minas Gerais. E, como gestora do Circuito Liberdade, é 
uma alegria ainda maior saber que esse complexo está 
se tornando cada vez mais rico em opções culturais”, 
disse a diretora.

Concepção e projeto
A concepção e o acervo da biblioteca foram planeja-
dos por Cleide Fernandes, bibliotecária e gestora cul-
tural da Secretaria Estadual de Cultura e Turismo de 
Minas Gerais, e Fabíola Farias, profissional de Letras 
e pós-doutora em Ciência da Informação. O projeto 
arquitetônico é assinado por Isabela Vecci Abijaude.

Faça seu cadastro
Na edição de dezembro da Revista do Minas foram 
publicadas, detalhadamente, as informações sobre os 
procedimentos de cadastro que permite o empréstimo 
de livros. Aqueles que desejam apenas visitar o espaço, 
não precisam se cadastrar. O acesso à biblioteca é livre 
para sócios e não sócios. O regulamento completo está 
disponível no site minastenisclube.com.br.

Álamo Pinheiro, presidente do Conselho Regional de 
Biblioteconomia; Cleide Fernandes, bibliotecária; Lucas Amorim, 
da Diretoria do Livro Literatura e Bibliotecas da Secretaria de 
Cultura de Minas Gerais

As crianças têm espaço reservado na biblioteca
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O leitor cadastrado pode consultar o acervo no site da biblioteca
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APOIO REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO MASTER PATROCÍNIO

Para começar, buscamos na estante “O Projeto Decame-
rão: 29 histórias da pandemia (Editora Rocco, 2021)”, livro 
que reúne contos de autores consagrados, como Marga-
reth Atwood, Mia Couto, Charles Yu, o brasileiro Julián 
Fuks e outros, que se passam durante o lockdown global 
imposto pelo avanço do novo coronavírus, no início de 
2020. As histórias foram selecionadas pelos editores da 
New York Times Magazine, a partir da ideia da romancista 
canadense Rivka Galchen de fazer um novo “decamerão” 
inspirado na obra de Giovanni Boccaccio, escrita em 1353.

No Decamerão da Idade Média, um grupo de jovens se afas-
ta das cidades atingidas pela peste negra e se refugiam em 
uma casa de campo. No projeto atual, as histórias se pas-
sam durante o isolamento social imposto pela pandemia do 
novo coronavírus, mas mostram seus “bastidores” e reve-
lam muito mais sobre os impactos da covid-19 na socieda-
de. Os contos têm o comportamento humano como âncora 
e confirmam nosso susto diante de um vírus desconhecido, 
para o qual não havia vacina até a publicação da obra. 

Consulta remota
A lista do acervo da biblioteca pode ser consultada de 
forma remota, no site minastenis.i10bibliotecas.com.br. 
Assim, em qualquer lugar em que estiver, o leitor pode 
escolher o livro que deseja ler, usando o login e a senha 
que recebeu quando fez seu cadastro. Depois, é só ir 
até a biblioteca fazer o empréstimo. Mais informações: 
(31) 3516-1396 – biblioteca@minastc.com.br

Tem na biblioteca
Quer uma mãozinha para escolher um bom livro, que você pode retirar por empréstimo na Biblioteca do Centro 
Cultural Unimed-BH Minas, depois de fazer o seu cadastro? É só conferir, todos os meses, a partir desta edição, a 
dica de leitura nesta coluna.
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O Centro Cultural Unimed-BH Minas está se consolidando 
como o maior e mais moderno espaço de arte e conhe-
cimento da capital mineira. Na sequência da abertura da 
biblioteca, em dezembro, serão entregues ao público, 
neste mês, as duas salas de cinema do complexo, que 
já conta com teatro, museu, duas galerias de arte, salas 
multimeios e cafeteria e está localizado nos pisos 5 e 
6 do Centro de Facilidades do Minas I, na rua da Bahia. 
Cada sala de cinema tem capacidade para 42 lugares, 
mobiliário ergonômico confortável, sistema de exibição 
digital em alta definição e sistema de áudio dolby digital. 

Sendo o Minas também uma referência na história de 
Belo Horizonte, nada mais apropriado do que inaugurar 
os novos espaços oferecidos à cidade com um evento 
cinematográfico inédito, homenageando um patrimônio 
da cultura mineira: o Clube da Esquina. E assim será! Na 
mostra “Mais fundo que o mar: o cinema, a música e as 
esquinas”, marcada para acontecer no período de 26 de 
janeiro a 10 de fevereiro, serão exibidos 19 filmes que 
fazem parte da história dos integrantes do maior mo-
vimento da música de Minas Gerais. “É a primeira vez 
que o Clube da Esquina é retratado com base nos filmes 
que influenciaram o movimento. Da mesma forma, não 
temos conhecimento de outra mostra que tenha reuni-
do de forma tão abrangente o trabalho em cinema dos 
seus principais artistas, seja como atores ou autores 

Salas de cinema do Minas são inauguradas com mostra em homenagem ao “Clube da Esquina”
Na telona

das trilhas sonoras”, comenta Samuel Marotta, curador 
da mostra. A programação inclui clássicos do cinema 
nacional, como “Ele, o boto”, de Walter Lima Júnior, “Ca-
baré Mineiro”, de Carlos Alberto Prates, “Tostão, a fera 
de ouro”, de Ricardo Gomes Leite e Paulo Leander, e 
filmes estrangeiros que fizeram a cabeça da moçada, 
nas décadas de 1960 e 1970, entre eles “Jules e Jim”, 
de Francois Truffaut, “Fitzcarraldo”, de Werner Herzog”, 
e “Viva Zapata”, de Elia Kazan.

Os ingressos têm valor simbólico de R$ 2 (R$ 1 para 
sócios do Minas) e podem ser adquiridos na bilheteria 
do teatro, de segunda-feira a sábado, das 13h às 18h.

Mais atrações
Além dos filmes, a programação terá eventos com a par-
ticipação de integrantes do Clube da Esquina. Márcio 
Borges estará na sessão comentada da abertura, no dia 
26; Walter Lima Júnior fará uma master class, no dia 27; 
e Wagner Tiso dará o Curso de Trilha Sonora, nos dias 
28, 29 e 30 de janeiro.

Mais informações
A programação completa de filmes e eventos da mos-
tra “Mais fundo que o mar: o cinema, a música e as es-
quinas” será disponibilizada no site minastenisclube.
com.br. Mais informações, na Gerência de Cultura do 
Minas (3516-1023).

Patrocínio Master: Patrocínio: Clube da Cultura Minas Tênis Clube: Apoio Realização:

AMBASSADE 
DE FRANCE 
AU BRÉSIL

Patrocínio Master: Patrocínio: Clube da Cultura Minas Tênis Clube: Apoio Realização:

AMBASSADE 
DE FRANCE 
AU BRÉSIL

Patrocínio Master: Patrocínio: Clube da Cultura Minas Tênis Clube: Apoio Realização:

AMBASSADE 
DE FRANCE 
AU BRÉSIL

PATROCÍNIO MASTER
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ROSE, A DOMÉSTICA DO BRASIL 

Ingressos: R$ 80 e R$ 40 (meia). 
Classificação: 10 anos.
Duração: 80 minutos.

SEXTA E 
SÁBADO

20h
21 e 22

DOMINGO

21h
23

As férias de janeiro ficarão ainda mais divertidas e emo-
cionantes para a garotada que for assistir aos espetá-
culos “Rainha da Neve”, dias 15 e 16; “O Mágico de Oz”, 
dias 22 e 23; e “Rapunzel”, dias 29 e 30, sempre às 16h, 
no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. As pro-
duções são da Cyntilante, premiada companhia mineira 
que leva para o palco os clássicos da literatura mun-
dial, com trilha sonora cantada ao vivo pelos atores, em 
cenários mágicos. E a criançada também participa do 
espetáculo, ajudando a contar a história. 

Agenda de janeiro tem espetáculos infantis premiados e uma comédia sucesso de público 
Férias no teatro 

CULTURA

APOIOREALIZAÇÃOCLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBE

PATROCÍNIO MASTER

O MÁGICO DE OZ 

Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). 
Classificação: livre.
Duração: 55 minutos.

SÁBADO E 
DOMINGO

16h
22 e 23
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RAINHA DA NEVE

Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). 
Classificação: livre.
Duração: 45 minutos.

SÁBADO E 
DOMINGO

16h
15 e 16
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RAPUNZEL 

Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). 
Classificação: livre.
Duração: 45 minutos.

SEXTA E 
SÁBADO

16h
21 e 22

G
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Ainda na programação de janeiro do teatro, a comédia 
“Rose, a doméstica do Brasil” terá três sessões, nos dias 
21 e 22, às 20h, e no dia 23, às 21. Criado e estrelado pelo 
ator mineiro Lindsay Paulino e dirigido por Adriana Soa-
res, o espetáculo é sucesso nacional de público, e a per-
sonagem Rose tem milhares de fãs também na internet. 

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do te-
atro, de segunda-feira a sábado, das 13h às 18h, ou no 
site eventim.com. 
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higienização e conservação preventiva. Futuramente, 
os itens poderão ser integrados à exposição “Minas 
Tênis Clube: várias histórias”.

Parceria Minas e Aliança Francesa garante descontos e vantagens aos sócios 
Parle français

Engenheiro sanitarista de 100 anos faz doações de acervo ao Centro de Memória
História bem cuidada

CULTURA

A preservação da história do Minas foi reforçada, no 
último mês, pelo renomado engenheiro sanitarista e ex-
-professor da Escola de Engenharia da UFMG, Newton 
Santos Vianna, que completará 100 anos em fevereiro. 
Por iniciativa própria, e acompanhado dos filhos Ricardo 
e Gláucia Vianna, ele compareceu ao Centro de Memória 
do Minas para fazer a doação de valioso acervo, incluin-
do plantas da piscina e área adjacente, arquibancadas 
e gramado do Country, feitas em maio, junho e outubro 
de 1936; fotografias da construção do Minas, em 1937; 
correspondência enviada ao inspector de Águas da Pre-
feitura de BH, assinada por Ernesto Dornelles em 4 de 
abril de 1939; e outros documentos.

O acervo doado foi entregue à coordenadora do Cen-
tro de Memória do Minas, a museóloga Silvana Can-
çado Trindade, e encaminhado para ateliê especiali-
zado em restauração, onde passará por processo de 

O engenheiro Newton Vianna, Silvana Cançado Trindade, 
Ricardo e Gláucia Vianna

Diretores do Minas e da Aliança Francesa durante a reunião de assinatura do contrato de parceria

Falar francês ficou mais fácil para os minastenistas, gra-
ças à parceria firmada entre o Minas e a Aliança France-
sa. O contrato garante vantagens e benefícios especiais 
aos associados, como desconto de 15% em todos os cur-
sos regulares e a formação de grupos de sócios para os 
“cursos à la carte”, com aulas em espaço específico no 
Clube, na própria escola ou pela internet.

Para as turmas exclusivas de minastenistas serão ofere-
cidos descontos maiores, conforme o número de alunos, 
o volume de horas contratadas e a duração do curso. 
Para fazer matrículas individuais e obter mais informa-

ções, basta acessar o site aliancafrancesabh.com.br. 
Para a formação de cursos à la carte, os interessados 
devem entrar em contato pelo e-mail assistpedagogico-
afbh@gmail.com.

O contrato de parceria foi assinado durante reunião no 
Clube, no último mês, da qual participaram, pelo Minas, 
o presidente Ricardo Vieira Santiago, o vice-presidente 
Carlos Henrique Martins Vieira, o diretor de Cultura André 
Rubião; e pela Aliança Francesa, Vania Carvalho, presi-
dente do Conselho Diretor; Yves Mahé, diretor executivo, 
e Jacques Levy, vice-presidente do Conselho Diretor 



PROMOÇÃO:
Matricule-se e garanta em todas as parcelas:

20% de desconto* 
na modalidade PRESENCIAL

30% de desconto** 
na modalidade AO VIVO PELA INTERNET

Estamos de portas abertas esperando por você!

Na Cultura Inglesa é você quem escolhe. 

Porque assim como a vida, as aulas são sempre AO VIVO!

AULAS PRESENCIAIS OU 

AO VIVO PELA INTERNET?
AULAS PRESENCIAIS OU 

AO VIVO PELA INTERNET?

culturainglesamg.com.br

L m (31) 3264 2500

@culturainglesamg

*Consulte condições.

*Promoção válida para as unidades da Cultura Inglesa Belo Horizonte. Não cumulativa com outras promoções e convênios.

**Promoção válida para matrículas na modalidade Ao Vivo pela Internet da Cultura Inglesa Belo Horizonte. Não cumulativa com outras promoções e convênios.
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Os associados e o público em geral têm até o dia 23 deste 
mês para visitar a exposição “Fátima Pena: flores inexatas, 
esquinas de sombra”, que está instalada desde outubro úl-
timo na Galeria do Centro Cultural Unimed-BH Minas, no 
piso 5 do Centro de Facilidades (CF5) da Unidade I. Con-
tando com patrocínio máster do Instituto Unimed e da 
Unimed-BH, a mostra, que é um sucesso, reúne cerca de 
350 obras da consagrada artista mineira, entre pinturas, 
aquarelas e desenhos, além de cadernos, esboços, frag-
mentos, anotações gráficas e escritas. Outras atrações da 
exposição são o vídeo inédito sobre a obra e o processo ar-
tístico de Fátima Pena, produzido por Mariana Borges, e as 
videografias de textos extraídos do livro “Primeira Pessoa”, 
de autoria da artista, projetadas no piso da Galeria.

“A exposição apresenta um vasto painel da obra da ar-
tista, desde a década de 1990 até pinturas inéditas, es-
pecialmente concebidas para a exposição ‘Fátima Pena: 
flores inexatas, esquinas de sombra’”, afirma o curador 
da exposição, Marconi Drumond.

Até o dia 23 deste mês, confira a exposição de obras da consagrada artista Fátima Pena
Últimos dias

CULTURA

A entrada é franca, e o horário de visitas é de terça a 
sexta-feira, das 10h às 20h; sábados, domingos e feria-
dos, das 11h às 18h. A capacidade de lotação da galeria 
está limitada a 30 pessoas simultaneamente e o uso de 
máscara é obrigatório. Para agendar visitas mediadas, 
presenciais ou on-line, basta encaminhar um e-mail 
para educativogaleria@minastc.com.br.

Sobre Fátima Pena
Mineira de Teófilo Otoni (MG), Fátima Pena mora e 
trabalha em Belo Horizonte. Desde 1974 dedica-se às 
artes visuais, atuando, também, como professora na 
Escola Guignard, de 1986 a 2010. É bacharel em Co-
municação Social pela Universidade Federal de Minas 
Gerais. A artista fez inúmeras exposições, coletivas e 
individuais, no Brasil e no exterior, incluindo Uruguai e 
Portugal, e tem obras nos acervos da Fundação Clóvis 
Salgado, no Museu Histórico Abílio Barreto, ambos em 
Belo Horizonte; na Universidade Federal de Viçosa, e na 
Universidade Federal do Espírito Santo/UFES. 

PATROCÍNIO MASTER PATROCÍNIO APOIO

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO MASTER PATROCÍNIO APOIO

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO MASTER PATROCÍNIO APOIO

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO MASTER

CLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBE APOIO REALIZAÇÃO

Exposição de obras da consagrada artista Fátima Pena fica até dia 23 na Galeria do Centro Cultural
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O Festival de Dança contou com a participação de 334 alunas 

Além da formação esportiva e artística, por meio de conteúdos elaborados por profissionais especializados, o Minas 
se empenha em oferecer aos alunos dos cursos e seus familiares momentos inesquecíveis, plenos de emoção e 
alegria, nas cerimônias e espetáculos que marcam as etapas de aprendizagem. “Os eventos também são uma forma 
de reconhecimento ao esforço exemplar dos alunos, à confiança da família na diretoria e à dedicação dos nossos pro-
fissionais. Juntos, superamos momentos difíceis e continuamos a cuidar bem das nossas crianças e jovens”, afirma 
o vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira. 

Confira, a seguir, flashes da Formatura do Curso Básico, do Festival de Dança e das cerimônias de promoção de faixas 
dos cursos de judô e karatê. Vale lembrar que em todos os eventos foram seguidos os protocolos de bioproteção 
determinados pelas autoridades sanitárias. 

Festival, formatura e promoções reúnem a família em momentos de emoção e alegria no Clube
Cursos em festa

Dançando a “Arte”
Realizado no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, 
o tradicional Festival de Dança do Clube contou com a 
participação de 334 alunas, na faixa de 3 a 50 anos, em 
dezembro. Nas quatro sessões do espetáculo, foram 
apresentadas coreografias criadas pelos professores mi-
nastenistas, inspiradas em 11 manifestações artísticas 

(cinema, fotografia, culinária, arte digital, artes cênicas, 
música, desenho, literatura, escultura, arquitetura e pin-
tura). Além do talento das alunas, a plateia se encantou 
com a criatividade da cenografia, que teve desenhos ao 
vivo feitos pelo ilustrador Conrado Almada, e projetados 
no fundo do palco, conforme o tema de cada coreografia.

CURSOS
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Primeira conquista

Catarina Neto Garcia, oradora das turmas do Minas ILaura Ribeiro Kaukal, oradora das turmas do Minas II

O Max cumprimentou cada formando no momento da entrega do diploma

Os formandos foram presenteados com uma mochilinha 
personalizada

O diretor de Educação Frederico Mascarenhas, o presidente 
Ricardo Vieira Santiago e o vice-presidente Carlos Henrique M. 
Teixeira prestigiaram a cerimônia

Participar da formatura do Curso Básico é uma conquista 
memorável para a garotada minastenista, que, depois de 
anos de aprendizagem e desenvolvimento, pode escolher 
a modalidade esportiva que irá praticar. Em dezembro, 46 
alunos receberam o diploma, acompanhadas por seus 

familiares, em cerimônia realizada no salão do Centro de 
Facilidades da Unidade I, que também contou com a pre-
sença do Max, mascote do Clube. As formandas Catarina 
Neto Garcia (Minas I) e Laura Ribeiro Kaukal (Minas II) fo-
ram as oradoras das turmas.



CURSOS

Novas faixas
Momentos de emoção e alegria também foram viven-
ciados em dezembro, nas cerimônias de promoção 
dos alunos dos cursos de judô e karatê. Na Arena 
Urbano Brochado Santiago, no Minas I, 234 judocas 
receberam novas faixas, diante de familiares orgulho-
sos pela conquista. A cerimônia contou com a par-

ticipação do presidente Ricardo Vieira Santiago e do 
vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira, que 
discursaram cumprimentando a garotada pela pro-
moção; do diretor de judô Euler Barbosa, do diretor 
de educação Frederico Mascarenhas e foi prestigiada 
pelo diretor de tênis André Baeta. 

Os familiares registram, empolgados, a entrega das novas 
faixas aos alunos

Os 234 judocas promovidos se divertiram com a presença do 
Max, a mascote do Minas 

E no salão do Minas II, 51 alunos, inclusive o diretor de 
Obras do Clube, José Cláudio Nogueira Vieira, partici-
param da cerimônia de promoção de faixas. Os profes-
sores Nelson Luiz Sardenberg e Felipe Eduardo Pereira 
da Silva também foram promovidos, respectivamente 

aos 6º e 3º dan. O vice-presidente Carlos Henrique, o 
diretor de educação Frederico Mascarenhas e o diretor 
de tênis André Baeta prestigiaram o evento, compar-
tilhando com os alunos e seus familiares a alegria da 
conquista da nova faixa

O curso de karatê teve 51 alunos promovidos de faixas
Max, os professores Nelson e Felipe, o diretor de Obras e karateca 
José Cláudio e o vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira

Volta às aulas 
Neste mês de janeiro, os cursos de formação esportiva e artística estão em recesso. 
O reinício das atividades será em 1º de fevereiro.
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Centro e quinze alunos dos cursos de formação 
espor tiva receberam, empolgados, seus certificados 
de promoção para as equipes da base do Clube, em 
dezembro último. A cerimônia, realizada no teatro do 
Centro Cultural Unimed-BH Minas, foi acompanhada 
pelos familiares, orgulhosos pela conquista que mar-
ca o início de uma nova etapa na trajetória esportiva 
dos jovens minastenistas.

“Parabenizamos os nossos novos atletas e desejamos 
muito sucesso em seus novos desafios! Cumprimen-
tamos também as famílias, que são fundamentais no 
processo de formação esportiva realizado pelo Clube, 
apoiando e incentivando seus filhos e confiando na nos-
sa filosofia de trabalho”, comemora o presidente Ricardo 
Vieira Santiago. 

Como forma de incentivo para a garotada, a entrega 
dos certificados de promoção foi feita pelos atletas 
das equipes da ponta de cada modalidade, inclusive o 
ginasta Caio Souza e a nadadora Aline Rodrigues, que 
disputaram os Jogos Olímpicos de Tóquio.

A transição dos cursos para as equipes da base é re-
alizada anualmente e segue critérios técnicos e táti-
cos específicos de cada modalidade, de acordo com 
o desempenho necessário na categoria em que o novo 
atleta entrará. Também são observados aspectos 
comportamentais relacionadas à prática esportiva de 
rendimento. As modalidades que receberam alunos 
promovidos dos cursos são: basquete, 12; futsal, 13; 
ginástica artística, 7; judô, 12; natação, 42; tênis 4, vôlei 
feminino, 14; vôlei masculino, 11.

Mais 115 alunos dos cursos são promovidos para as equipes da base de oito modalidades
Novos desafios

Modalidade Quantidade de promovidos
Basquete 12
Futsal 13
Ginástica Artística 07
Judô 12
Natação 42
Tênis 04
Vôlei Feminino 14
Vôlei Masculino 11
TOTAL 115

Os 12 novos atletas da base do basquete

Os jovens craques integrados às equipes da base do futsal 

Os novos ginastas estão empolgados com a estreia na equipe
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CURSOS

Doze judocas promovidos do curso reforçam as categorias da base

A natação, modalidade competitiva que reúne o maior número de atletas no Minas, ...

... também foi o curso que teve o maior número de promovidos para as equipes da base: 42

Os novos tenistas da equipe: Matheus Moutinho, Lara 
Kanadani, Bruna Torres, Nicole Rangel



A alegria da meninas promovidas para a base do vôlei feminino Onze jovens talentos estreiam este ano na base do vôlei masculino

O ginasta olímpico Caio Souza e o técnico Ricardo Yokoyamana 
prestigiaram a promoção dos alunos para as equipes da base

Atletas da ponta do Minas, inclusive olímpicos, participaram 
da cerimônia para incentivar os alunos promovidos

O karatê e a saúde mental
*Cristiane Santos Moreira

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
a saúde mental está relacionada ao bem-estar no qual 
o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, con-
segue lidar com o estresse, trabalha de forma produtiva 
e se torna apto a dar sua contribuição para a comuni-
dade em que vive. Em outras palavras, a saúde mental 
é um processo dinâmico e multidimensional que pode 
ser desenvolvido e/ou estimulado de várias formas, in-
clusive por meio da prática de modalidades esportivas. 
O karatê, que tem suas raízes nas tradições militares, 
filosóficas e espirituais japonesas, pode auxiliar no 
equilíbrio emocional. Seus movimentos de defesa são 
terapêuticos, como é cientificamente comprovado, pois 
demandam a concentração e o controle emocional do 

praticante. A postura também é essencial para a luta e 
contribui para o equilíbrio e a autoimagem do atleta.

De acordo com a filosofia do karatê, o atleta deve, primei-
ramente, se conhecer para depois conhecer o adversário. 
Isso estimula a busca do autoconhecimento, gerando mais 
qualidade na tomada de decisão, inclusive quanto ao tempo 
de reação. Dessa forma, com as experiências esportivas, 
o praticante também aprende a utilizar suas habilidades e 
recursos em situações do dia a dia, obtendo, além de bene-
fícios físicos, mais qualidade de vida e saúde mental.

*Psicóloga integrante da equipe de Psicologia do Espor-
te do Minas, que também conta com Amanda Dorvalina 
de Almeida, Franco Noce e João Paskauskas Aversa
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Os atletas homenageados como destaque geral de cada modalidade

Minas homenageia destaques das equipes da base em tradicional evento anual
Festa do Atleta

Guilherme Fantine, Guilherme Araújo e João Victor Rebello, 
destaques do futsal 

A apresentação do “mágico do esporte”, o atleta minastenista 
Arthur Rocha, surpreendeu e agradou a plateia

A temporada esportiva de 2021 foi repleta de emoções, 
depois de um 2020 sombrio, por causa da pandemia do 
novo coronavírus. Com a retomada das competições, 
seus protagonistas, os atletas, mostraram que, com 
resiliência, paixão e determinação, os obstáculos po-
dem ser vencidos. Em reconhecimento ao esforço da 
garotada das equipes da base e para comemorar as 

conquistas, a Diretoria do Clube promoveu, no último 
mês, a tradicional Festa do Atleta, no teatro do Centro 
Cultural Unimed-BH Minas. Foram entregues medalhas 
e placas especiais aos destaques das modalidades, e a 
plateia também foi surpreendida com a apresentação 
do “mágico do esporte”, o minastenista Arthur Soares 
Rocha, atleta da base do judô e do basquete. 

Os destaques das categorias da base da natação minastenista
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Os homenageados
Atleta que mais vestiu 
a camisa do Minas
Davi Silva BASQUETE

João Victor Rebello FUTSAL

Pedro Muschioni NATAÇÃO

Stella Assumpção JUDÔ

Sofia Lopes TÊNIS

Izabella Rabelo VÔLEI 
Lucas Torres VÔLEI

Destaque Acadêmico
Gabriel Duarte BASQUETE

Guilherme Araújo FUTSAL

Ana Carolina Jamil GINÁSTICA ARTÍSTICA

Alice Albuquerque GINÁSTICA DE 
TRAMPOLIM

Guilherme Nogueira JUDÔ

Nichelly Brandão NATAÇÃO

Bárbara de Araújo TÊNIS

Mariana Andrade VÔLEI 

Felipe Machado VÔLEI 

Atleta Revelação
Daniel Duque BASQUETE

Guilherme Fantine FUTSAL

Caio Souza GINÁSTICA ARTÍSTICA

Rayan Dutra GINÁSTICA DE TRAMPOLIM

Amanda de Lima JUDÔ

Helena Lopes NATAÇÃO

Eduardo Passaglia TÊNIS

Giovana Pires VÔLEI FEMININO

Arthur Bento VÔLEI MASCULINO

Destaque de cada 
modalidade por 
categoria

Basquete
Henrique Lanziotti MINI SUB-12

Pietro Melo SUB-13

Guilherme Lopes SUB-14

Murilo Kuehne SUB-15

Bruno Foresti SUB-16

Danilo Carvalho SUB-17

Samuel Ribeiro SUB-19

Augusto Alcassa SUB-22

Futsal
Pedro Guedes SUB-12

Eduardo Garcia SUB-13

Luiz Felipe Gazola SUB-14

Pedro Bernardes SUB-15

Theo de Carvalho SUB-16

Erik da Silveira SUB-17

Lucas Cardoso SUB-20

Ginástica Artística
Arthur Barbosa PRÉ-INFANTIL 

Luísa Cândido PRÉ-INFANTIL 

Ivan Botelho INFANTIL 

Mirella Santos JUVENIL

Ginástica de Trampolim
Laura Murta PRÉ-INFANTIL 

Gabriel Rodrigues PRÉ-INFANTIL 

Bruna Fonseca INFANTOJUVENIL 
Alice Albuquerque JUVENIL

Gabriel Sousa JUVENIL

Judô
Arthur Pires SUB-13

Sofia Magalhães SUB-13 

Lucas Santiago SUB-15 
Julia Cambraia SUB-15

Gustavo da Costa SUB-18

Kaillany Valentim SUB-18

Kayo dos Santos SUB-21

Ana Júlia Damasceno SUB-21

Natação
Arthur Turra MIRIM I 

Lara Fernandes MIRIM I 

Dante Gomez MIRIM II 

Marica Clara Vaz MIRIM II

Marcos Monteiro PETIZ I 

Maria Eduarda Ferreira PETIZ I

Otaviano Choucair PETIZ II

Laura Romero PETIZ II

Vitor Baltazar INFANTIL I 

Júlia Becker INFANTIL I 
Antônio Rubiano INFANTIL II 
Ana Clara Pidner INFANTIL II 
Henrique Fabri JUVENIL I 
Helena Lopes JUVENIL I 
Izaque Vieira JUVENIL II 

Júlia Couto JUVENIL II

Cauã Watanabe JÚNIOR I 
Eduarda Naves JÚNIOR I 

Ney Lima JÚNIOR II 
Nichelly Brandão JÚNIOR II 

Tênis
Washington Cardoso INFANTIL 
Vitória Florenzano INFANTIL 
Lucas Abreu JUVENIL

Laura Dias JUVENIL 

Vôlei Feminino
Letícia Torres SUB-14

Luiza Braga SUB-15

Ana Giulia Dias SUB-16

Ana Luiza de Azevedo SUB-17

Larissa Gonçalves SUB-18

Ana Vitória Silva SUB-20

Vôlei Masculino
João Pedro Viana SUB-15

Giovanni Fantoni SUB-16

Otávio Chaves SUB-17

Samuel Vilaça SUB-19

Gustavo Orlando SUB-21

Destaque 
da Modalidade
Guilherme Santos BASQUETE

Renato Ramba FUTSAL

Gabriel Barbosa GINÁSTICA ARTÍSTICA

Gabriel Sousa GINÁSTICA DE TRAMPOLIM

Guilherme Schimidt JUDÔ

Fernando Scheffer NATAÇÃO

Catharina Cardoso TÊNIS

Fernanda Depiné VÔLEI

Edson Paixão VÔLEI 
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Para manter a hegemonia na Superliga, Itambé/Minas foca na reta final da competição
Em busca do tetra

As datas e horários dos jogos podem ser alteradas de acordo com os organizadores da Superliga.

Data Horário Confronto Local Transmissão
7/1 18h30 Country Club Valinhos x Itambé/Minas Valinhos (SP) Sportv2

10/1 19h Osasco São Cristóvão Saúde x Itambé/Minas Osasco (SP) Sportv2
21/1 18h30 Itambé/Minas x Unilife Maringá Arena MTC Sportv2
25/1 19h Itambé/Minas x Fluminense Arena MTC Sportv2

Jogos em janeiro/22 - Superliga Feminina

Apoio
As atletas do voleibol feminino contam com o apoio do Comitê Bra-
sileiro de Clubes e são beneficiadas com recursos de projetos apro-
vados na Lei Estadual (MG) de Incentivo ao Esporte: Projeto Forma-
ção e Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Feminino / Sub-14 a 
Sub-21, nº 2019.01.0156, Decreto nº 46.308/2013. O técnico Júlio 
Sérgio, o preparador físico Alexandre Marinho e a fisioterapeuta Bru-

A equipe Itambé/Minas reinicia neste mês sua cami-
nhada rumo ao quarto título da Superliga Feminina de 
Vôlei. O Clube foi o campeão da principal competição do 
calendário brasileiro nas temporads 2001/02, 2018/19 
e 2020/21). Neste mês de janeiro, o time minastenista 
fará quatro jogos, dois deles perto de sua torcida fiel, 
que poderá ir à Arena Urbano Brochado Santiago, no Mi-
nas I, para apoiar e incentivar a equipe. 

O primeiro compromisso oficial de 2022 será no dia 
7 deste mês, em Valinhos, no interior de São Paulo. 
Às 18h30, a Itambé/Minas encara o Country Club Va-
linhos pela rodada de abertura do segundo turno da 
Superliga. Na sequência, em jogo atrasado da 10ª ro-
dada do primeiro turno, as minastenistas encaram o 
Osasco São Cristóvão Saúde, no dia 10, às 19h, em 
Osasco (SP). As duas partidas serão transmitidas, ao 
vivo, pelo Sportv2.

Os dois jogos em Belo Horizonte serão no dia 21, às 
18h30, contra o Unilife Maringá, e no dia 25, às 19h, con-
tra o Fluminense, pelas rodadas de números dois e três, 
respectivamente, do segundo turno do campeonato.

Ainda em janeiro, a equipe minastenista disputará a Copa 
Brasil Feminina. A competição reúne os oito primeiros co-
locados do primeiro turno da Superliga, e a primeira fase 
será no dia 14/1. As semifinais e final serão disputadas 

nos dias 30 e 31/1, em Blumenau (SC). Acesse o site mi-
nastenisclube.com.br e fique por dentro.

Mundial de Clubes
Pelo terceiro ano seguido, a equipe Itambé/Minas dis-
putou o Campeonato Mundial de Clubes. Em dezembro, 
o time do técnico Nicola Negro foi à Turquia e terminou 
a competição na quarta posição. O time chegou a dis-
putar o bronze, mas foi derrotado pelo Fenerbahce, da 
Turquia, por 3 sets a 0 (25/18, 25/7 e 28/26), e ficou 
fora do pódio. O Vakifbank, da Turquia, foi o campeão, 
seguido pelo Conegliano, da Itália. 

A Itambé/Minas caminha firme rumo ao tetra da Superliga.

na Melato participam do Projeto Formação de Atletas por meio do 
Investimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo 
de Execução nº 25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clu-
bes (CBC). A Superliga Feminina 2021/22 faz parte do calendário de 
campeonatos brasileiros interclubes, e atletas e comissão técnica do 
Minas recebem benefícios, conforme o Termo de Compromisso nº 
01 - Ciclo Olímpico 2021/2024, parceria Minas e CBC.

VÔLEI FEMININO
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“A fábrica não pode parar”. Esta é a filosofia do Depar-
tamento de Futsal do Minas, que, na temporada 2021, 
soltou o grito de campeão sete vezes e foi vice-cam-
peão em três torneios Para o supervisor técnico Luiz 
Henrique Taveira, os resultados refletem o apoio e da 
confiança da diretoria em seus profissionais, disponi-
bilizando condições favoráveis para que eles atuem em 
sintonia, fazendo o que sabem fazer melhor: formar 
atletas e revelar campeões. “Não é segredo, é trabalho 
em equipe. Temos os mesmos pensamentos, as mes-
mas ideias e trabalhamos para manter o nível de com-
petitividade juntos. Acreditamos nos atletas formados 
no Clube e trabalhamos a transição deles até para a 
ponta”, afirma o supervisor, que antes de assumir a ges-
tão do futsal do Clube, em janeiro de 2015, foi treinador 
de todas as categorias da base, desde o sub-9 até o 
adulto, coordenou uma franquia da antiga Escola de 
Esportes do Minas, acumulando experiência tanto na 
formação de atletas como na gestão do esporte.

Taveira conta como tem sido, nos últimos anos, o tra-
balho realizado no Departamento de Futsal, que tem 
assegurado tantos títulos ao Minas, principalmente na 
temporada 2021. “Traçamos um plano de médio prazo, 

Com trabalho focado na formação de atletas, futsal comemora as conquistas da temporada
Fábrica de talentos

FUTSAL

Luiz Henrique Taveira (1º à esquerda) e os treinadores minastenistas com os troféus conquistados em 2021

preservamos alguns princípios de formação e fizemos 
investimentos pontuais para colhermos os frutos. Com 
isso, a base sempre terá o seu lugar de destaque”, ex-
plica Taveira, acrescentando que, para 2022, o maior 
desafio será manter o mesmo nível das equipes. 

“Teremos que fazer uma ampla reestruturação, porque, de-
vido à boa campanha, perdemos alguns talentos relevados 
no Clube para outras equipes, inclusive do exterior. Isso 
é natural, faz parte do processo de formação do jogador. 
De certa forma, ficamos felizes, já que o interesse pelos 
nossos atletas mostra que o nosso trabalho é vitorioso”, 
esclarece o supervisor, enfatizando, otimista, que uma 
nova safra de talentos está preparada para entrar em qua-
dra. “Vamos continuar revelando atletas para representar o 
Minas bem em todas as competições. Como a gente sem-
pre comenta no nosso departamento, a ‘fábrica não pode 
parar’, e é isso que vamos continuar fazendo, fabricando 
talentos”, finaliza o supervisor Luiz Henrique Taveira.

Apoio 
Os atletas do futsal do Minas são beneficiados com recursos apro-
vados na Lei Estadual (MG) de Incentivo ao Esporte: Projeto For-
mação e Desenvolvimento de Atletas do Basquete e do Futsal, nº 
2018.02.0045, Decreto nº 46.308/2013.
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Liderança na Superliga credencia Fiat/Gerdau/Minas na luta pelo título da Copa Brasil
Lugar na história

VÔLEI MASCULINO

A equipe Fiat/Gerdau/Minas vive momento especial na 
temporada 2021/22. Líder isolado da Superliga Mascu-
lina, o time comandado pelo técnico Nery Tambeiro co-
meça o ano de olho no título inédito da Copa Brasil. A 
competição nacional será disputada este mês, reunindo 
os oito primeiros colocados do primeiro turno da Superli-
ga, com jogos únicos classificatórios na casa dos quatro 
primeiros colocados. Os quatro jogos desta primeira fase 
da Copa Brasil serão no dia 12 de janeiro. As semifinais e 
a final serão nos dias 27 e 28/1, em Blumenau (SC). No fe-
chamento desta edição, a tabela de jogos ainda não havia 
sido divulgada pelos organizadores do torneio.

O técnico Nery Tambeiro espera adversários difíceis na 
Copa Brasil, mas garante que a equipe entrará para brigar 
pelo título nacional. “Nós nos propusemos a entregar o me-
lhor do nosso trabalho. Fizemos boas contratações, os me-
ninos evoluem mais, a cada ano, e essa química vem dando 
certo. Só há uma certeza: o Minas entrará para ganhar to-
dos os jogos”, afirma, confiante, o treinador minastenista.

Superliga
Ainda neste mês, abrindo o segundo turno da Superliga, 
o time minastenista encara o Vedacit Vôlei Guarulhos, no 
dia 9, às 21h, em casa. No dia 16, às 19h, a Fiat/Gerdau/
Minas enfrenta o Farma Conde Vôlei / São José, em São 
José dos Campos (SP). E, no dia 23, mais uma partida 
em casa, desta vez contra o Vôlei Renata, às 19h.

O treinador Nery Tambeiro: “o Minas entrará para ganhar 
todos os jogos”

As datas e horários dos jogos podem ser alteradas de acordo com os organizadores da Superliga.

Data Horário Confronto Local Transmissão
9/1 21h Fiat/Gerdau/Minas x Vedacit Vôlei Guarulhos Arena MTC Sportv

16/1 19h Farma Conde Vôlei – São José x Fiat/Gerdau/Minas São José dos Campos (SP) Sportv
23/1 19h Fiat/Gerdau/Minas x Vôlei Renata Arena MTC Sportv

Superliga Masculina - Jogos em Dezembro

Apoio
Os atletas do voleibol masculino contam com o apoio do Comitê 
Brasileiro de Clubes e são beneficiados com recursos de projetos 
aprovados na Lei Estadual (MG) de Incentivo ao Esporte: Projeto For-
mação e Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Masculino / Sub 
-14 a Sub-21, nº 2019.01.0156, Decreto nº 46.308/2013. Os atletas 
do voleibol masculino adulto são beneficiados por projetos vincula-
dos ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). O técnico Nery Tambeiro, 

o fisioterapeuta Filipe Augusto e o preparador físico Davidson Alves 
participam do Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento 
em Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução 
nº 25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). A 
Superliga Masculina de Vôlei 2021/22 faz parte do calendário de 
campeonatos brasileiros interclubes, e atletas e comissão técnica 
são beneficiados, conforme o Termo de Compromisso nº 01 - Ciclo 
Olímpico 2021/2024, parceria Minas e CBC.
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Agenda cheia

Embalada na corrida pelo título inédito do Novo Basquete Bra-
sil (NBB), a equipe do Minas conta com a força da torcida, nas 
quatro partidas que fará na Arena Urbano Brochado Santiago, 
este mês, nos dias 9, 11, 27 e 29 (confira a tabela abaixo). O 
time comandando pelo técnico Leo Costa ainda disputará, en-
tre os dias 15 a 20 de janeiro, o Super 8, torneio que reúne os 
oito primeiros colocados do NBB, que, no fechamento desta 
edição, ainda não tinha a programação definida. 

O ala/pivô Renan Lenz destaca o bom momento do time no 
NBB e espera contar com o apoio da torcida, nos jogos disputa-
dos na Arena do Minas. “É muito bom poder contar com o apoio 
do torcedor de novo. Eu, particularmente, senti muita falta da 
torcida e dos nossos familiares nas arquibancadas. Então, ago-
ra, é a hora deles voltarem, claro que respeitando as medidas 
de segurança. Serão jogos importantes também para a nossa 
preparação para a sequência da temporada”, comenta Renan, 
um dos líderes do time minastenista.

BCLA
O Minas também está focado na próxima etapa da Basketball 
Champions League Americas (BCLA), que será disputada de 
31 de janeiro a 2 de fevereiro, em Montevidéu, no Uruguai. 
Na primeira etapa da competição continental, disputada em 
casa, os minastenistas venceram o Biguá, do Uruguai, por 95 
a 73, e o Obras Sanitárias, da Argentina, por 95 a 84. O Minas 
lidera o grupo C da BCLA, com duas vitórias em dois jogos.

Apoio 
Os atletas do basquete do Minas são beneficiados com recursos do Comi-
tê Brasileiro de Clubes. O técnico Leonardo Costa, o fisioterapeuta Silvânio 
Signoretti e o preparador físico Pablo Rebouças participam do Projeto For-
mação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais do Esporte 
- Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC). O NBB 2021/2022 faz parte do calendário de 
campeonatos brasileiros interclubes, e os atletas e comissão técnica do Mi-
nas participam conforme o Termo de Compromisso nº 01 - Ciclo Olímpico 
2021/2024, parceria Minas e CBC.

Minas faz cinco jogos pelo NBB e disputa o Super 8, antes da segunda fase da Champions League

BASQUETE

As datas e horários dos jogos podem ser alteradas pelos organizadores do NBB.

Data Horário Confronto Local
4/1 20h São Paulo x Minas São Paulo (SP)
9/1 11h Minas x Bauru Arena MTC

11/1 19h Minas x Pinheiros Arena MTC
27/1 19h Minas x Caxias do Sul Basquete Arena MTC
29/1 19h Minas x Luvix/União Corinthians Arena MTC

NBB 2021/22 
Jogos em Janeiro

O ala/pivô Renan 
Lenz conta com 
o apoio da torcida 
na Arena do Minas
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Minastenistas comemoram conquistas em 2021 planejam nova temporada ainda mais vitoriosa
Foco no pódio

GINÁSTICA ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM

Apesar de ainda ter sido bastante conturbado por causa 
das restrições impostas pela pandemia do novo corona-
vírus, 2021 ficará marcado na história de Rayan Castro e 
Caio Souza pelos títulos conquistados em competições 
nacionais e internacionais. E os ginastas começam 
2022 ainda mais empenhados nos treinamentos, dis-
postos a superar seus resultados e focados numa vaga 
para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e em manter a 
ginástica do Minas em destaque no Brasil e no mundo. 

Rayan Castro, integrante da equipe de ginástica de trampo-
lim, soube aproveitar muito bem as oportunidades que teve 
na temporada passada. Ele se sagrou campeão brasileiro, 
campeão pan-americano júnior no trampolim individual e 
vice-campeão pan-americano no trampolim sincronizado, 
campeão sul-americano sênior, finalista do Campeonato 
Mundial de Baku no trampolim sincronizado, além de ga-
rantir seu lugar na seleção brasileira que disputará os Jo-
gos Pan-americanos de Santiago, no Chile, em 2023.

Para o jovem atleta de 19 anos, formado nas categorias 
de base do Minas, apesar das dificuldades causadas 
pela pandemia, os resultados coroaram o trabalho de-
senvolvido no Clube na temporada 2021. “Eu acredito 
que, pelas condições que tivemos, os resultados foram 
os melhores. Esses títulos servem de incentivo para to-
dos nós, neste ano que se inicia e para o novo ciclo olím-
pico, que será de apenas três anos. Então, o foco, ago-
ra, é a preparação para brigar por uma vaga nos Jogos 
Olímpicos de Paris 2024. Eu espero iniciar a temporada 
com bons resultados”, planeja Rayan Castro.

Na ginástica artística, o destaque do Minas foi Caio 
Souza, 28 anos, que chegou a duas finais nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio (individual geral e salto). Na tem-
porada 2021, o minastenista conquistou cinco meda-
lhas de ouro no Campeonato Pan-americano, uma de 
bronze na Copa do Mundo de Doha, seis de ouro (in-
dividual geral, por equipes e quatro por aparelhos) e 
uma prata no Campeonato Brasileiro e chegou à final 
do Campeonato Mundial.

“Foi um ano muito produtivo, apesar de muitas dificul-
dades, isolamento e treinos fechados. Tivemos poucas 

Vitoriosos em 2021, Rayan Castro e Caio Souza planejam mais 
conquistas em 2022

competições, mas, as que participei, foram excelentes. 
Eu consegui cinco ouros para o Brasil no Pan-america-
no, coisa que nenhum brasileiro conseguiu e isso foi 
muito gratificante. Disputar duas finais olímpicas foi um 
sonho indescritível! Espero que 2022 seja ainda melhor 
e vou trabalhar duro para isso”, destaca o minastenista.

Apoio
Os atletas das ginásticas artística e de trampolim contam com o apoio 
do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e são beneficiados com recursos 
de projetos aprovados na Lei Federal e na Lei Estadual (MG) de Incen-
tivo ao Esporte: Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas do 
Tênis e da Ginástica, aprovado na Lei Estadual (MG) de Incentivo ao 
Esporte, nº 2018.02.0048, Decreto nº 46.308/2013 e Projeto Formação 
e Desenvolvimento de Atletas por meio da Integração das Ciências do 
Esporte (Individuais), processo nº 71000.040496/2020-54. Os técnicos 
Alexandro Rungue, Silton Furiati, Guilherme Moschen, Fernanda Finco 
e Rodrigo Thurler, o preparador físico Pedro Augusto e a fisioterapeuta 
Mariana Chaves participam do Projeto Formação de Atletas por meio 
do Investimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo 
de Execução no 25/2020, parceria Minas e CBC.



50 • Janeiro de 2022 • REVISTA DO MINAS   

Cinco minastenistas vencem seletiva e garantem vaga na equipe brasileira principal
Alto nível
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Guilherme Schimidt – meio-médio (81 kg)

Amanda Lima – ligeiro (48 kg)

Juscelino Nascimento Júnior – pesado (+100 kg)

Maria Taba – meio-leve (52 kg) Júlio Koda – leve (73 kg)

Amanda Lima e Maria Taba, ambas de 22 anos, categorias 
ligeiro (48kg) e meio-leve (52kg), respectivamente; Júlio 
Koda Filho, também de 22 anos, categoria leve (73kg); Gui-
lherme Schimidt, 21 anos, categoria meio-médio (81kg); e 
Juscelino Nascimento Júnior, 29 anos, categoria pesado 
(+100kg). Estes são os cinco judocas do Minas que ven-
ceram a Seletiva Nacional – Projeto Paris 2024, realizada 
pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), em dezembro, 
em Pindamonhangaba (SP). Ao lado de outros 29 atletas, 

os minastenistas farão parte da seleção brasileira principal 
nas competições internacionais em 2022, tendo todas as 
oportunidades para somar pontos no ranking mundial e so-
nhar com uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris /2024. O 
primeiro encontro da seleção será no treinamento de cam-
po marcado para os dias 13 a 20 deste mês, em Pindamo-
nhangaba (SP). Abrindo a temporada 2022 de competições, 
o Torneio Aberto Europeu está previsto para acontecer de 
26 de janeiro a 3 de fevereiro, em Odivelas, Portugal.
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Minas é vice-campeão da Copa do Brasil e fatura 12 medalhas no Brasileiro Sênior
Chuva de medalhas

JUDÔ

Cerimônia de promoção de faixas reuniu atletas, treinadores e dirigentes no teatro do Minas

A equipe de judô do Minas, mais uma vez, foi destaque 
nacional. Em novembro, os atletas do Clube não se can-
saram de subir ao pódio em duas competições nacionais. 
Na disputa interclubes, o Minas ficou foi o vice-campeão 
da Copa do Brasil, perdendo a decisão para o Pinheiros. Já 
no Campeonato Brasileiro Sênior, que é uma competição 
federativa, os minastenistas conseguiram 12 medalhas, 
sendo cinco de ouro, três de prata e quatro de bronze. As-
sim, o Estado de Minas Gerais foi campeão geral, seguido 
por Rio Grande do Sul (três ouros e quatro bronzes) e Rio 
de Janeiro (dois ouros, três pratas e três bronzes).

Minas Gerais foi representado, exclusivamente, por 
judocas do Minas. As medalhas de ouro foram con-
quistadas por Amanda Lima (48kg), Gabriela Souza 
(52kg), Millena Silva (70kg), Ariana Ingrid (78kg) e 
Juscelino Nascimento Júnior (+100kg). Já Gabriella 
Mantena (63kg), Guilherme Guimarães (81kg) e Edu-
ardo Bettoni (90kg) garantiram as medalhas de prata. 
E Layana Colman (52kg), Bruno Watanabe (60kg), Jú-
lio Koda Filho (73kg) e Victória Oliveira (78kg) ficaram 
com as medalhas de bronze.

Promoção de faixas
Cinquenta e sete judocas das categorias sub-13, sub-15, 
sub-18 e adulta foram promovidos de faixas em dezembro 
último, em cerimônia realizada no Teatro do Centro Cultu-
ral Unimed-BH Minas. O evento contou com a participação 
de familiares dos atletas, do presidente do Minas, Ricardo 
Vieira Santiago, do vice-presidente Carlos Henrique Mar-
tins Teixeira, do diretor de judô Euler Barbosa, do presiden-
te do Conselho Deliberativo Kouros Monadjemi e, é claro, 
do Max, a incansável mascote do Minas. Todas as regras 
sanitárias foram cumpridas rigorosamente. 

Apoio
Os atletas do judô contam com o apoio do Comitê Brasileiro de Clu-
bes e são beneficiados com recursos do Projeto Olímpico de Judô 
- Minas Tênis Clube, aprovado na Lei Federal de Incentivo ao Esporte, 
processo nº 58000.009434/2018-92, e do Projeto Formação e Desen-
volvimento de Atletas por Meio da Integração das Ciências do Esporte 
(Individuais), aprovado na Lei Federal de Incentivo ao Esporte, processo 
nº 71000.040496/2020-54. Os técnicos Adriano Rodrigues e Floriano 
Paulo de Almeida, o preparador físico André Ferreira e o fisioterapeuta 
Vitor Reis participam do Projeto Formação de Atletas por meio do Inves-
timento em Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Exe-
cução nº 25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
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O ano de 2021 ficou para trás, mas as conquistas da 
natação minastenista nas últimas competições da tem-
porada ainda serão comemoradas por muito tempo. 
São 43 medalhas em quatro campeonatos nacionais 
e internacionais, além de recordes e vagas garantidas 
nos Jogos Pan-americanos de Santiago, em 2023. Tudo 
isso confirma que a natação do Minas é uma das mais 
fortes do Brasil, e, se tem competição na piscina, tem 
minastenista no pódio.

Em dezembro, os nove representantes do Minas na sele-
ção brasileira que disputou a primeira edição dos Jogos 
Pan-americanos Juniores, em Cali, na Colômbia, fatu-
raram 15 medalhas, no total, sendo oito medalhas de 
ouro, seis de prata e uma de bronze. E duas minastenis-
tas confirmaram presença nos Jogos Pan-americanos 
de Santiago 2023: Maria Paula Heitmann, recordista dos 
200m livre (2m02s02) e dos 400m livre (4m17s64), e 
Beatriz Dizotti, recordista dos 1500m livre (16m52s11).

Em um mês, foram 43 pódios em três eventos no Brasil e um na Colômbia
Show na água

Maria Eduarda Paulo e Júlia Becker conquistaram quatro 
medalhas no Brasileiro Infantil
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Os minastenistas conquistaram 15 medalhas nos Jogos 
Pan-americanos Juniores

Mais pódios
No Campeonato Brasileiro Infantil de Verão - Troféu 
Maurício Beken, disputado no Santa Mônica Clube de 
Campo, em Colombo, no Paraná, os minastenistas con-
quistaram mais cinco medalhas: duas de prata e três 
de bronze. A equipe do Minas terminou a competição 

em segundo lugar na categoria Infantil 1 e foi o quar-
to colocado geral da competição nacional, com 725,50 
pontos. O Flamengo foi o campeão (1878,50 pontos), o 
Corinthians ficou em segundo (1572 pontos) e o Sesi-SP 
foi o terceiro colocado (1241 pontos).

Já no Campeonato Brasileiro Juvenil de Verão - Troféu 
Carlos Campos Sobrinho, disputado em novembro, no 
Grêmio Náutico União, em Porto Alegre (RS), o Minas 
foi o vice-campeão geral. Ao todo, os minastenistas 
conquistaram 15 medalhas, sendo quatro ouros, sete 
pratas e quatro bronzes. Na pontuação, a equipe somou 
1.528 pontos. O Corinthians foi o campeão (1625,50) e 
o Flamengo ficou em terceiro (1186,50). A competição 
teve mais de 550 atletas inscritos, que representaram 
110 clubes brasileiros.

A garotada do petiz também fez bonito no Festival 
Sudeste, realizado na Arena da Asso-ciação Bauruen-
se de Desportos Aquáticos (ABDA), em Bauru (SP). 
Com oito medalhas (duas de prata e seis de bronze) a 
equipe minastenista foi a vice-campeão da competi-
ção, somando 654 pontos. A ABDA ficou em primeiro 
lugar (1350 pontos) e o Corinthians foi o terceiro co-
locado (653 pontos).
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NATAÇÃO

Jogos Pan-americanos Juniores
OURO
Maria Paula Heitmann - 400m livre (4m17s64)
Fernanda Celidônio - 4x100m livre (3m45s06)
Lucas Peixoto e Victor Baganha - 4x100m livre (3m17s14)
Ney Lima Filho e Giulia Carvalho - 4x100m medley misto 
(3m55s34)
Lucas Peixoto e Eduardo Moraes - 4x200m livre 
(7m24s22)
Maria Paula Heitmann - 4x200m livre (8m17s19)
Beatriz Dizotti - 1500m livre (16m52s47)
Giulia Carvalho - 4x100m medley (4m11s04)

Campeonato Brasileiro 
Infantil de Verão
PRATA
Julia Becker - 100m costas - 1m10s59 - Infantil 1
Maria Eduarda Paulo - 100m peito - 1m20s27 - Infantil 1

PRATA
Eduardo Moraes - 400m livre (3m53s23)
Giulia Carvalho - 100m peito (1m10s24)
Lucas Peixoto - 100m livre (49s71)
Beatriz Dizotti - 800m livre (8m52s35)
Lucas Peixoto - 50m livre (22s34)
Ney Lima Filho - 4x100m medley (3m44s19)

PRATA
Helena Lopes - 50m livre - Juvenil 1 (26s82)
Henrique Fabri - 400m medley - Juvenil 1 (4m44s55)
Helena Lopes - 100m livre - Juvenil 1 (58s38)
Gabriel Moura - 200m borboleta - Juvenil 1 (2m11s85)
Izaque Querino - 200m borboleta - Juvenil 2 (2m07s36)
Ana Beatriz Passaglia - 100m peito - Juvenil 1 (1m16s35)
Beatriz Romero, Ana Beatriz Passaglia, Clara Farhat e 
Helena Lopes – 4x100m medley (4m31s99)

BRONZE
Guilherme Sperandio - 800m livre (8m12s74)

BRONZE
Maria Eduarda Paulo - 200m peito - 2m57s46 - Infantil 1
Julia Becker - 100m peito - 1m21s41 - Infantil 1
Vitor Baltazar - 200m borboleta - 2m19s61 - Infantil 1

Quadros de medalhas 

Apoio 
Os atletas da natação do Minas contam com o apoio do Comitê Brasilei-
ro de Clubes e são beneficiados com recursos de projetos aprovados na 
Lei Federal e na Lei Estadual (MG) de Incentivo ao Esporte: Projeto Olím-
pico de Natação - Minas Tênis Clube, processo nº 58000.011284/2018-
87; Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas da Natação, ano II, 
nº 2019.01.0048, Decreto 46.308/2013; e Projeto Formação e Desen-
volvimento de Atletas por meio da Integração das Ciências do Esporte 
(Individuais), processo nº 71000.040496/2020-54. Os técnicos Bruno 
Neves, Clarisse Jane, Lídia Mello, Lívia Caroline, Mariana Pires, Mauro 
Dinis e Sérgio Marques, os preparadores físicos Adriano Dias e Jarbas 
Filho e a fisioterapeuta Tatiana Moreira participam do Projeto Formação 
de Atletas por meio do Investimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 
2021/2024, Termo de Execução no 25/2020, parceria Minas e Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC). Já os técnicos Felipe Umezawa e Marcelo 
Vaccari fazem parte do Projeto Olímpico de Natação – Minas Tênis Clu-
be, processo no 58000.011284/2018-87.

Festival Sudeste Petiz
PRATA
Laura Comini Romero - 200m peito - Petiz 2 (3m01s46)
Laura Comini Romero - 100m peito - Petiz 2 (1min22s98)

BRONZE
Otaviano Choucair - 200m borboleta - Petiz 2 (2m41s61)
Tobias Gomez - 100m costas - Petiz 2 (1m13s41)
Rafael Labriola, Raquel Rímulo, Laura Romero e Tobias 
Gomez – 4x50m livre misto (1m59s17) 
Otaviano Choucair - 200m medley - Petiz 2 (2m40s79)
Bárbara Paixão Lopes – 50m livre (30s39)
Tobias Gomez, Laura Romero, Otaviano Choucair e Bár-
bara Lopes – 4x50m medley misto - Petiz 2 (2min12s92) 

BRONZE
Ana Beatriz Passaglia - 200m medley - Juvenil 1 (2m28s68)
Lucca Papatella - 100m borboleta - Juvenil 1 (57s85)
Helena Lopes, Beatriz Romero, Julia Carpi e Ana Beatriz 
Passaglia - 4x100m livre (4m03s71)
Julia Carpi - 100m peito - Juvenil 1 (1m18s28)

Campeonato Brasileiro 
Juvenil de Verão
OURO
Beatriz Romero, Davi Carvalho, Izaque Querino e Helena 
Lopes - 4x100m medley misto (4m10s86)
Ana Beatriz Passaglia - 200m peito - Juvenil 1(2m41s21)
Henrique Fabri - 200m medley - Juvenil 1 (2m12s11)
Izaque Querino - 100m borboleta - Juvenil 2 (56s05)
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Com Fernando Scheffer, equipe brasileira garante a medalha de bronze no Mundial 
Trabalho de equipe

NATAÇÃO

R
IC

A
R

D
O

 S
O

D
R

É

O minastenista Fernando Scheffer 
garantiu a medalha de bronze no Mun-
dial de Piscina Curta

O nadador da equipe Teknisa/Minas, 
Fernando Scheffer, ajudou o Brasil a 
conquistar a medalha de bronze no 
revezamento 4x200 m livre, no Cam-
peonato Mundial de Piscina Curta, 

disputado em dezembro último, em 
Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A 
equipe brasileira, que contou tam-
bém com Murilo Sartori, Kaique Al-
ves e Breno Correia, fez o tempo de 
6m49s60. O quarteto norte-america-
no garantiu a medalha de ouro, com-
pletando a prova em 6min47s00. Os 
russos foram os vice-campeões, com 
o tempo de 6min49s12.

“Então, estou muito feliz em dividir 
esse momento com meus compa-
nheiros. Acho que quebramos um 
jejum de muitos anos sem resulta-
dos expressivos nesse revezamento 
e é importante voltar os olhares para 
essa prova”, afirma o minastenista, 

medalha de bronze nos Jogos Olím-
picos de Tóquio. 

Outros três minastenistas também 
garantiram bons resultados no Mun-
dial de Piscina Curta. Vinícius Lanza 
e Gabriel Fantoni formaram as equi-
pes dos 4x100 m medley e 4x 50 m 
medley, respectivamente, e ambas 
fecharam as provas na quarta po-
sição. Na competição em águas 
abertas, Diogo Vilarinho integrou a 
equipe dos 4x1500 m livre, que che-
gou em 8º lugar. 

O técnico Sérgio Marques, a fisiotera-
peuta Tatiana Ribeiro e o biomecâni-
co Gustavo Lima fizeram parte da co-
missão técnica da seleção brasileira.
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Dois minastenistas disputaram, em dezembro, mais 
duas etapas do nível G1 do Circuito Cosat, na Bolívia. 
Os torneios do circuito são organizados pela Confede-
ração Sul-americana de Tênis e reúnem os melhores 
tenistas infantojuvenis do continente. Catharina Car-
doso, 15 anos, garantiu o vice-campeonato de duplas, 
ao lado da catarinense Luisa Silvestre, no Patuju Ju-
nior Open, realizado em Santa Cruz da La Sierra, na 
Bolívia. Nas disputas individuais, a minastenista che-
gou às oitavas de final. Já Washington Júnior foi até 
as quartas de final dos torneios de simples e duplas na 
categoria 14 anos.

Em Cochabamba, no Torneio Cóndor de Plata, conside-
rado um dos mais fortes do Circuito Cosat, Washing-
ton chegou às oitavas de final, enquanto Catharina pa-
rou na primeira rodada da chave principal do torneio. 
Os minastenistas foram acompanhados pelo técnico 
Daniel Klaion.

Minastenista garante o vice-campeonato na etapa da Bolívia do Circuito Cosat
Mais um troféu

TÊNIS

Catharina Cardoso foi vice-campeã de duplas no Circuito 
Cosat, na Bolívia

Copa América 
A técnica minastenista Fernanda Barbosa Ferreira foi 
a capitã da equipe feminina Cosat Sul-americana que 
ficou em terceiro lugar na Copa América de Tênis, rea-
lizada em dezembro, em Orlando, nos Estados Unidos. 

Fizeram parte do time os quatro melhores tenistas do 
continente, na categoria 14 anos: Dayanara Velasco, 
da Bolívia, Sara Conde, da Argentina, Ivana Castillo, da 
Colômbia, e Micaela Moro, do Peru.

Volta às quadras
Passadas as festividades de fim de ano, os tenistas 
do Minas retornaram aos treinamentos, visando as 
primeiras competições de 2022. Neste mês, os minas-

tenistas disputam duas etapas do tradicional Torneio 
de Férias, em Varginha (MG, entre os dias 7 e 15, e em 
Goiania (GO), no período de 18 a 27.

Apoio 
Os atletas do tênis do Minas contam com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes e são beneficiados com recursos de projetos aprovados na 
Lei Federal e na Lei Estadual (MG) de Incentivo ao Esporte: Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas por Meio da Integração das Ciên-
cias do Esporte (Individuais), processo nº 71000.040496/2020-54, e Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas do Tênis e da Ginástica, 
nº 2018.02.0048, Decreto nº 46.308/2013. Os técnicos Daniel Klaion, Maurício Davis e Fernanda Barbosa, a fisioterapeuta Ellen Exmalte e o 
preparador físico Renato Barbosa participam do Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 
2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
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Obrigado! O seu apoio 
transforma vidas por meio  
do esporte.
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Projetos executados com recursos repassados pelo CBC têm sequência este ano
Apoio renovado

O esporte minastenista começa o ano novo com boas 
notícias. Dois grandes projetos executados pelo Minas 
continuarão a contar com recursos repassados pelo 
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), conforme legisla-
ção federal. Em seu segundo ano de implementação 
e agora com vigência até 31 de dezembro de 2024, o 
Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento 
em Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo 
de Execução nº 25/2020, continuará custeando inte-
gral ou parcialmente, em 2022, salários de 41 profis-
sionais, sendo 21 treinadores da base, três treinadores 
da ponta, um técnico estratégico esportivo, oito fisio-
terapeutas e oito preparadores físicos.

Também pelo segundo ano consecutivo, as equipes 
minastenistas participarão dos Campeonatos Brasilei-
ros Interclubes (CBIs), conforme o Termo de Compro-
misso nº 01 - Ciclo Olímpico 2021/2024. O convênio 
beneficia atletas e comissões técnicas das equipes 
da base e da ponta com passagens aéreas e hospeda-
gens, em cada jogo ou competição do calendário 2022 
do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), nos mesmos 
moldes dos procedimentos adotados em 2021. Entre 
as competições nacionais interclubes mais importan-
tes estão o Novo Basquete Brasil e as Superligas de 
Vôlei Feminino e Masculino.

Novo projeto 
O Minas teve aprovado pelo Comitê Brasileiro de Clu-
bes (CBC), por meio do Programa de Formação de 
Atletas, o aporte de recursos incentivados a mais um 
projeto que impactará diretamente na formação de 
atletas de alto rendimento no país. Conforme o Termo 
de Execução nº 49/2021, serão destinados, nos pró-
ximos três anos, R$ 3,104 milhões, no total, ao Proje-
to Aquisição de Materiais e Equipamentos Esportivos 
com foco na Preparação de Atletas - Ciclo Olímpico 
2021/2024. A verba permitirá a aquisição e a renova-

A equipe sub-16 do Minas é a campeã metropolitana na 
temporada 2021

Apoio
Os atletas do voleibol feminino e masculino contam com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes e são beneficiadas com recursos de projetos aprovados 
na Lei Federal e na Lei Estadual (MG) de Incentivo ao Esporte: Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Feminino Sub-14 a Sub-21, 
nº 2019.01.0156, Decreto nº 46.308/2013; e Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Masculino, Sub-15 a Sub-21, nº 2019.01.0077, 
Decreto nº 46.308/2013. O técnico Júlio Sérgio, o preparador físico Alexandre Marinho e a fisioterapeuta Bruna Melato, do vôlei feminino; o técnico Rodrigo 
Regattieri, o preparador físico Davidson Alves e o fisioterapeuta Filipe Galdino, do vôlei masculino, participam do Projeto Formação de Atletas por meio do 
Investimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

LEI DE INCENTIVO

ção de equipamentos e materiais, promovendo a evo-
lução do trabalho esportivo desenvolvido pelo Minas 
que é referência nacional.

No pódio
O resultado do trabalho de formação se reflete na 
conquista de títulos pelas equipes minastenistas. Em 
2021, o vôlei masculino manteve sua hegemonia re-
gional, vencendo o Campeonato Metropolitano em to-
das as categorias - sub-15, sub-16, sub-17, sub-19 e 
sub-21, além de disputar as finais da Copa Minas, da 
Copa Usipa, da Taça Paraná e do Torneio da Cidade de 
Mariana. O Minas ainda foi o campeão da Superliga C, 
garantindo a vaga na Superliga B, a segunda divisão 
nacional, que começa no dia 22 deste mês. 

No Campeonato Metropolitano feminino, o Minas, 
que também estará na edição 2022 da Superliga B, 
foi o vice-campeão sub-18 e ficou em terceiro lugar 
no sub-14. No fechamento desta edição, as equipes 
sub-15 e sub-16 disputariam o título da competição 
em suas categorias.
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Em 19 de abril de 1940, foi inaugurada, na Praça de 
Esportes do Minas I, a Biblioteca Caio Martins, que 
funcionou até o final daquela década. O primeiro es-
paço de atividades literárias do Clube era uma casinha 
de madeira, que guardava um valioso acervo de obras 
infantis e juvenis de autores que faziam a cabeça da 
meninada na época, como Monteiro Lobato, Érico Ve-
ríssimo, Júlio Verne e outros. Quem cuidava de tudo 
era a professora Célia Brandão Lobato. Aos sábados, à 
tarde, aconteciam as “Horas de Histórias”, quando as 
crianças minastenistas entre 10 e 15 anos se reuniam 
em torno da Tia Célia, sentadas no gramado em frente 
à biblioteca para ouvir histórias, fazer dramatizações 
e declamar poemas. Nos dias de semana podiam ser 
feitos empréstimos de livros.

A Biblioteca Caio Martins também foi visitada por gran-
des personalidades da época, como o então interventor 
de Minas Gerais, Benedito Valadares; o secretário de 
Educação, Cristiano Machado, que cortou a fita na ceri-

Há mais de 80 anos, era inaugurado o primeiro espaço dedicado a atividades literárias no Clube
Biblioteca Caio Martins

MEMÓRIA

Os pequenos minastenistas ouviam, bem-comportados, as estórias contadas pela Tia Célia (à esquerda). A loirinha, ao lado da 
professora, é Josefina Corrêa, a Fifina. A quarta, em pé, da direita para a esquerda, é Amélia Margarida Ferreira. O jovem mais alto, 
em pé, à esquerda, é Mauro Godoy. Os demais não foram identificados

mônia inaugural; o presidente do Minas, Major Dornel-
les Vargas; o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, 
J. Caffery; o ator Grande Otelo, além, é claro, de escri-
tores famosos daqueles tempos, entre eles Nina Salvi, 
Lúcia Machado, Vicente Guimarães (o Vovô Felício) e 
muitos outros. 

O nome da biblioteca foi dado em homenagem ao es-
coteiro Caio Vianna Martins, adolescente que se tornou 
herói do Escotismo nacional no final dos anos 1930, 
por sua atitude altruísta, durante um trágico acidente 
de trem, perto de Barbacena. Segundo notícias da épo-
ca, um grupo de escoteiros seguia para uma excursão 
em São Paulo, com passagem por Volta Redonda, e um 
trem cargueiro se chocou com a composição em que 
estavam, perto de Barbacena. Caio Martins saiu cam-
baleante dos destroços e, quando tentaram ajudá-lo, o 
jovem disse: “Há muitos feridos aí. Deixe-me que irei só. 
Ajudem os outros, eu sou um escoteiro, e o escoteiro 
caminha com suas próprias pernas”. 
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