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CAMINHO DA ROÇA
Festa Junina do Minas, dia 28, terá 
show de Leo Chaves e outras atrações 
para toda a família.  Página 27

GESTÃO DE SUCESSO
Minas retoma título nacional de 
vôlei e também conquista resultados 
administrativos impressionantes 
no exercício 2018 Páginas 8 e 40



SAÚDE

ENDOSUTURA GÁSTRICA

O QUE É?

O procedimento é feito por um aparelho
cha mado “Overstitch”. Após sua introdução, 
no estômago, uma sutura endoscópica produz 
pregas internas na parede do órgão, reduzindo 
o espaço disponível para o armazenamento de 
alimentos. Com essa redução o paciente se 
sentirá saciado mais rapidamente.

COMO FUNCIONA?

Feita como uma endoscopia, a Endosutura 
Gástrica não é invasiva e não precisa 
de incisões. O paciente é anestesiado e 
o procedimento é feito por um médico 
especializado, durando em torno de uma hora. 
Sem necessidade de internação, o paciente 
pode voltar para casa no mesmo dia. É indicado 
a presença de um acompanhante, já que o 
paciente pode sentir certo desconforto
após a anestesia.

CUIDADOS APÓS A CIRURGIA

Durante todo o tratamento o paciente deve ter 
o acompanhamento de profi ssionais como 
nutricionistas e psicologos. O primeiro vai 
auxiliar no desenvolvimento e manutenção de 
uma dieta balanceada.Já o psicologo fará o 
acompanhamento da aceitação das mudanças 
físicas devido a perda de peso repentina e 
também nas mudanças de hábito alimentar. 
Após duas semanas o paciente já pode voltar a 
praticar exercícios físicos.

QUEM PODE FAZER?

A Endosutura Gástrica é indicada para pessoas 
com IMC entre 30 e 40, para quem já tentou 
perder peso de alguma outra maneira e não 
obteve sucesso. A pessoa que não se encaixa 
nessas características e deseja realizar o 
procedimento, deve passar por exames. 
Caso não tenha contraindicação médica o 
procedimento é realizado.

A Endosutura Gástrica é um novo procedimento que auxilia na perda de peso.
Tam bém conhecido como Gastroplastia Endoscópi ca. Novo método aprovado pela 
Anvisa para tratamento da obesidade e redução do estômago por Endoscopia, tem 
como grande vantagem o fato de não apresentar os riscos da cirurgia convencional.



INFORME PUBLICITÁRIO

Dr. Mauro Jácome

Endoscopista e Gastroenterologista 
desde 1999, vêm se dedicando
ao tratamento da obesidade com 
balão intragástrico desde 2007, além 
de uma vasta experiência
em tratamentos endoscópicos.

CRM: 28114 | RQE: 233100 | RQE: 23311 | RQE: 23312

É especialista em Endoscopia digestiva, 
Gastroenterologia e Cirurgia Geral.
Tem se dedicado a Endoscopia 
Bariátrica - área que trata da obesidade 
por Endoscopia
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros associados

O dia 26/04/2019 entrou para nossa história. Depois de 17 anos retornamos ao ponto 
mais alto do pódio da principal competição nacional  de voleibol feminino, a Superliga 
2018/2019. Podemos considerar esta temporada como perfeita, foram quatro títu-
los - Mineiro, Copa Brasil, Sul-americano e Superliga, além de um vice-campeonato 
mundial. Superamos contusões, um calendário ingrato, grandes equipes do voleibol 
nacional, com orçamentos até mesmo superiores ao nosso. Os diferenciais foram a 
entrega e a superação das nossas jogadoras e da comissão técnica, o envolvimen-
to dos nossos associados e torcedores por este país afora, a nossa estrutura e o 
comprometimento de todos os profissionais que, em sintonia com a Diretoria, soube-
ram canalizar todos os esforços para superarmos todos os desafios. Não podemos  
deixar de citar e agradecer nossos parceiros, a Itambé, a Localiza, a Axial e a  Jam 
Engenharia,  pelo alinhamento em prol do sonho de sermos campeões. Esta química 
dentro e fora das quadras foi decisiva para que todo o Brasil enxergasse nossa equipe 
de uma forma diferenciada. Rompemos uma hegemonia de finais Rio / São Paulo e, 
juntamente com o Praia Clube de Uberlândia, fizemos uma final de tirar o fôlego de 
todos  que amam o esporte.  Foi motivo de muito  orgulho preenchermos mais uma 
página de glórias na nossa historia de mais de 83 anos de conquistas no cenário esportivo mundial. 

Em termos de Gestão, reunimos em maio, mais uma vez, todos os colaboradores no nosso Teatro para o alinhamento estratégico.  A 
importância de todos os colaboradores terem a ciência  dos resultados, das pesquisas efetivadas com os associados e do nível de 
resolução das demandas é fundamental para que todos sintam e saibam o papel de cada um na composição de resultados em nosso 
Clube. Premiamos, mais uma vez, aqueles que fizeram a diferença e surpreenderam positivamente os associados. Demonstramos a 
importância do diferencial da ampliação do treinamento e da capacitação profissional e da procura pela melhoria contínua, através da 
inovação nos processos e serviços.

E como citamos a importância da inovação,  posso destacar a inauguração do Centro de Controle Operacional do Minas I e II.  São inves-
timentos que, muitas vezes, passam despercebidos no dia a dia de todos, mas marcam a ruptura construtiva do manual para a automa-
ção. É o Minas avançando  na era digital!  Nossa área de Engenharia e Manutenção, capitaneada pelo diretor José Cláudio Nogueira Vieira 
e contando com o empenho do gerente Ilídio Salgado Brandão e do coordenador de manutenção Bruno Dinelli, engenheiro de automação 
e  responsável pela implantação  do projeto,  traz para a nossa Gestão o que há de mais moderno em termos de monitoramento digital do 
uso dos insumos energéticos, em nossas Unidades. Esses insumos têm um peso relevante no custo operacional do Clube. E  tudo isso 
em duas salas, em formato digital. No primeiro módulo de implantação do CCO, conseguiremos monitorar o consumo de energia elétrica, 
água e gás, medir a temperatura dos sistemas de ar condicionado e a qualidade do ar, por setores, na Unidade I, incluindo a Arena. Sai-
remos do status de necessidade de  atendimento para a atuação preventiva com supervisão em tempo real, ou seja, nos habilitaremos 
a antecipar, mediante uma sobrecarga ou problema de mal funcionamento, gerando, assim, eficiência e bem-estar aos associados. Nos 
próximos módulos, levaremos ao nível máximo o monitoramento de todos os equipamentos do Minas,  desde controle da qualidade e 
temperatura da água das piscinas, aquecimento solar da água de banhos, estações de tratamento de água das piscinas, bombas, o mo-
nitoramento do funcionamento de todos os elevadores  das Unidades I e II, visando mais comodidade e segurança para os associados 
e economia para o Clube. O CCO está gerando informações que, após análise dos dados, permitirão a racionalização das áreas automa-
tizadas. Tudo isso desenvolvido por nossa equipe de profissionais que estão antenados, atualizados e preparados para desenvolver e 
implantar em nosso clube as mais modernas tecnologias que possam vir a contribuir para o bem-estar dos nossos associados e para a 
melhoria constante dos nossos resultados.

Citando John Maynard Keynes:   “A dificuldade real não reside nas novas ideias, mas em conseguir escapar das antigas”.   

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

>>

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

Abraço a todos, RICARDO VIEIRA SANTIAGO
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EXPEDIENTE

MINAS I

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

MINAS II

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

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

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

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

TELEFONES ÚTEIS

OUVIDORIA
MINAS I - CF 11: 3516.1370
ouvidoria@minastc.com.br
CNPJ do Minas Tênis Clube
17.217.951 / 0001 - 10
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Eduardo Mineiro
(31) 99733.1810
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Coronel Carlos Henrique Guedes, Marcelo Matte, Estevão Fiúza, Ricardo Santiago, o vice-governador Paulo Brant, Sergio Bruno 
Zech Coelho, Carlos Henrique Martins Teixeira e Sergio Botrel

O vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant, esteve 
no Minas, em maio último, para uma visita de cortesia à 
Diretoria. Ele foi recebido pelo presidente Ricardo Vieira 
Santiago, pelo vice-presidente Carlos Henrique Martins 
Teixeira e pelo presidente do Conselho Deliberativo Sergio 
Bruno Zech Coelho. Entusiasta do esporte e torcedor do 
vôlei minastenista, o vice-governador foi presenteado com 
uma camisa da equipe Itambé/Minas, campeã da Superliga 
Feminina 2018/2019. 

Acompanharam o vice-governador ao Minas o chefe de 
gabinete Estevão Fiúza e o assessor especial do Governo 
e Enlace com o Governo Federal, coronel Carlos Henrique 
Guedes. Também participaram do encontro informal o 
secre tário de Cultura de Minas Gerais, Marcelo Matte, e o 
diretor de Marketing do Minas, Sergio Botrel. 

Vice-governador Paulo Brant ganha camisa do Itambé/Minas
Visita ilustre

INSTITUCIONAL

O vice-governador Paulo Brant, torcedor do vôlei minastenista, 
com o troféu conquistado pelo Itambé/Minas, ao lado do presi-
dente Ricardo Santiago

O assunto da coluna deste mês é o Conselho Deliberativo, 
que é tratado na Seção II, Capítulo VII do Estatuto do Minas 
Tênis Clube.

Como é constituído o Conselho Deliberativo do Minas?

O Conselho Deliberativo é formado por 150 membros natos, 
200 membros titulares e 40 suplentes, sendo que, no mínimo, 
dois terços dos componentes devem ser brasileiros. 

Quando acontece a eleição para o Conselho?

A eleição acontece trienalmente, no mês de outubro, quando 
são eleitos 100 conselheiros e 20 suplentes. 

Quem elege os conselheiros?
Os conselheiros do Minas são eleitos pela Assembleia Geral, 
que é formada pelos sócios titulares, capazes, que estejam 
em dia com suas obrigações com o Clube. 

Quem pode ser conselheiro do Minas?
Os cargos de conselheiros somente poderão ser ocupados por 
sócios titulares que façam parte do quadro social do Minas, mes-
mo que como sócio dependente, por cinco anos, no mínimo. 

Quer saber mais sobre a organização estatutária do Minas? 
Acesse: www.minastenisclube.com.br, seção Governança > 
Institucional > Estatuto.

Por dentro do Estatuto
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250 títulos conquistados

1º lugar no ranking Nacional
de Clubes de Natação

389

Eventos realizados

159.441

295
109.330

CULTURA E ARTE 2018

2018

Alunos matriculados

Cursos oferecidos

LAZER E RECREAÇÃO

2018

17.295
25
Revitalização da Academia
do Minas I

Troca de equipamentos nas
Academias dos Minas I e II 

EDUCAÇÃO E ACADEMIA

2018

Vice-campeão mundial
de clubes de vôlei feminino

Campeão sul-americano
de vôlei feminino

60 convocações para as seleções
brasileiras de base e de ponta

ESPORTES: PONTA E BASE

* Até 2017, a escala utilizada nas pesquisas era de 1 a 4. Em 2018, a escala foi ampliada para 1 a 10. Para efeitos de comparação, 
fizemos a conversão do índice apresentado no relatório de 2017 (98,5%) para a nova escala (96,7%).

Superavit Líquido

Eventos realizados

Público

PúblicoAcessos ao Clube

Índice Geral Positividade Satisfação do Associado*

3.144.648
97,1 %

14.080 milR$ 

GRANDES NÚMEROS 2018
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GRANDES NÚMEROS 2018

Com base em dados disponíveis do IBGE e da Secretaria 
da Fazenda de Minas Gerais, se o Minas fosse um dos 853 
municípios do estado, seria o 26º em arrecadação e o 52º 
no ranking de população. Aos 83 anos de idade, 82 mil as-
sociados, área de 454 mil m² e receita de R$ 145 milhões, o 
Clube realmente pode ser considerado uma cidade. E admi-
nistrar a “cidade Minas Tênis” requer competência na ado-
ção das mais modernas e eficazes ferramentas de gestão 

e, principalmente, compromisso com a satisfação dos asso-
ciados. Essas têm sido as marcas da Diretoria, neste triênio 
2017/2019, como confirmam resultados publicados no Re-
latório Anual 2018, que foi aprovado por unanimidade pelo 
Conselho Deliberativo, em abril último. A seguir, destacamos 
alguns números expressivos. O relatório completo está dis-
ponível em www.minastenisclube.com.br, aba Governança > 
Finanças.  

Resultados de 2018 confirmam a eficácia e a competência da gestão do Minas
Referência nacional
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250 títulos conquistados

1º lugar no ranking Nacional
de Clubes de Natação

389

Eventos realizados

159.441

295
109.330

CULTURA E ARTE 2018

2018

Alunos matriculados

Cursos oferecidos

LAZER E RECREAÇÃO

2018

17.295
25
Revitalização da Academia
do Minas I

Troca de equipamentos nas
Academias dos Minas I e II 

EDUCAÇÃO E ACADEMIA

2018

Vice-campeão mundial
de clubes de vôlei feminino

Campeão sul-americano
de vôlei feminino

60 convocações para as seleções
brasileiras de base e de ponta

ESPORTES: PONTA E BASE

* Até 2017, a escala utilizada nas pesquisas era de 1 a 4. Em 2018, a escala foi ampliada para 1 a 10. Para efeitos de comparação, 
fizemos a conversão do índice apresentado no relatório de 2017 (98,5%) para a nova escala (96,7%).
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CVC MINAS têNIS I....................................(31) 3292-2233
CVC MINAS têNIS II....................................(31) 3223-7719

SÓCIOS DO MINAS TEM PREÇO DIFERENCIADO NAS LOJAS CVC DO CLUBE. CONFIRA!

FéRIAS 
COM A CVC
Com a família?
Com os amigos?
Com seu amor?
As férias que você 
quer, a CVC tem.

     

Grupo exClusiVo CVC minAs tênis
 sAindo de belo horizonte

ViAJe pelo brAsil

Prezado cliente: preços por pessoa, em apartamento duplo, com saídas de Belo Horizonte, em voo classe econômica. Preços datas de saída sujeitos a reajuste e disponibilidade. 
Ofertas válidas até um dia após a publicação deste anúncio. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos 
os passageiros. Preços calculados em 15/05/2018 com câmbio € 1,00 = R$ 4,67. Base US$ 2.710. Pacotes devem ser calculados com câmbio do dia da compra. Condições 
de pagamento: parcelamento 0+10 ou 1+11 vezes sem juros no cartão de crédito, 1+9 ou 0+8 vezes sem juros no boleto bancário ou 12 vezes iguais com juros. Ao optar pela 
condição de pagamento com parcelamento em 12 vezes iguais, os preços deverão ser recalculados para a inclusão da taxa de juros. Consulte taxa de juros no momento da 
compra. Sujeitos a aprovação de crédito. Consulte outras opções para pagamento de acordo com os produtos. A CVC não realiza ou intermedia a venda de moeda estrangeira. 

A capital Paris que encanta os visitantes com o seu charme único, riqueza 
histórica e gastronomia renomada. No interior do país, o contraste entre as 
cores das plantações, as formas de conjuntos arquitetônicos inconfundíveis 
e o azul do mar criam paisagens inesquecivelmente apaixonantes.

O MELhOR DA FRANÇA
A viagem de 11 dias inclui passagem aérea 
voando TAP, transporte aeroporto/hotel/
aeroporto, diárias de hospedagem com café da 
manhã em hotéis de categoria turística, passeios 
conforme o roteiro e guia falando português 
durante a viagem.
Preço publicado válido para saída 10/agosto.

À vista R$ 12.659
1.265

A partir de
10x
R$
SEM 
JUROS

POUSADA VILA 
DO BECO 
ARRAIAL D’AJUDA - BA
O pacote de 8 dias inclui passagem aérea 
voando gol, transporte aeroporto/hotel/ 
aeroporto e 7 diárias de hospedagem com 
café da manhã em pousada 4 estrelas.
por apenas r$ 1.848 ou 10x r$ 184
Destino com saídas diárias.
Preço por pessoa para saída em 24/agosto.

fORtALEzA
CARMEL CUMBUCO 
RESORt fORtALEzA - CE

O pacote de 8 dias inclui passagem aérea 
voando lAtAm, transporte aeroporto/
hotel/ aeroporto e 7 diárias de hospedagem 
com café da manhã em hotel 5 estrelas.
por apenas r$ 3.738 ou 10x r$ 373
Destino com saídas diárias.
Preço por pessoa para saída em 28/setembro.

1  CriAnçA Grátis nA hospedAGem
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Cada dia melhor 
Cuidados com a infraestrutura garantem segurança e conforto aos sócios

Ao longo do ano, para garantir o pleno funcionamento das 
Unidades do Clube, são feitos serviços de manutenção pro-
gramada e preventiva. No último mês, os focos de atenção 
foram, no Minas I, os geradores e concentradores de oxigênio, 
as subestações de energia, os gramados e jardins e as pare-
des das quadras de squash que ganharam novo revestimento. 
No Minas II, foi feita a limpeza das tubulações, da caixa de 
água pluvial, das calhas dos telhados e dos quadros elétricos; 

pintados os alambrados das quadras de tênis; e revitalizados 
os jardins da Sede Social. Já no Minas Country, foram troca-
dos os mourões e os arames das cercas de divisa e as gramas 
dos taludes; feita a manutenção das quadras de tênis, das tri-
lhas e dos campos gramados; revitalizada a pintura da quadra 
poliesportiva; melhorada a iluminação do setor da quadra de 
beach tennis e da pista de skate; e o roçamento dos calça-
mentos das vias internas da Unidade.

A Arena do CTJK será revitalizada, com troca de piso e ma-
nutenção do sistema de iluminação

Novo e moderno sistema de exaustão será instalado na
cozinha do Restaurante do CF3 

SEU PATRIMÔNIO

Melhorias na Arena

No período de 10 de junho a 31 de julho, a Arena do Centro de 
Treinamento JK passará por revitalização. As obras incluem 
a troca do piso de madeira da quadra, que será feita pela 
empresa Coxport; a instalação de guarda-corpo de vidro nos 
camarotes para melhorar a visibilidade, que será executada 
pela manutenção do Clube; e a manutenção do sistema de ilu-
minação de LED, sob a responsabilidade da EBS e Tecnowatt. 
Recentemente, a Arena recebeu novo sistema de sonorização, 
mais moderno e eficiente, garantindo mais qualidade e clare-
za do som de microfones e alto-falantes.

A Sede Social do Minas I é tombada como patrimônio 
histó ri co e cultural de Belo Horizonte. Por isso, qualquer 
inter venção no prédio deve ser aprovada, antecipadamen-
te, pela Prefeitura. Dessa forma, atendendo solicitações 
de associados, o Minas apresentou à Diretoria de Patri-
mônio Cultural, Arquivo Público e Conjunto Moderno da 
Pampulha (DPAM) da Fundação Municipal de Cultura o 
projeto de instalação de guarda-corpo na mureta interna 
do 4º andar da Sede. A solicitação foi aprovada pelo ór-
gão municipal, e o guarda-corpo será instalado em 30 dias.

Também em maio, teve início a instalação do sistema de 
exaustão no restaurante do 3º pavimento do Centro de Fa-
cilidades (CF3), garantindo melhores condições de opera-
ção da cozinha e do forno a lenha. A Engear, empresa espe-
cializada no segmento, é a responsável pelo fornecimento 
das máquinas e ferramentas e pela execução do serviço, 
que está previsto para ser concluído em 90 dias. 

Manutenção das Unidades
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QUEM EXPERIMENTA
NÃO TROCA POR NADA.
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A Comissão de Obras do Minas, presidida pelo 
diretor José Cláudio Nogueira Vieira e formada 
pelos associados Carlos Fabiano Peixoto de Bri-
to, Carlos Henrique Rocha Figueiredo, José Gui-
marães Batista Silva, Marcelo Botelho Mesquita, 
Ronaldo Vasconcelos Novais, Rodrigo de Olivei-
ra Santos e Último de Moura Santiago, avaliou e 
aprovou, em reunião realizada em maio último, a 
sequência das atividades da Gerência de Obras re-
lativas à execução das etapas do Plano Diretor do 
Minas Tênis Country Clube (PDMTCC). 

Os projetos complementares da reforma das pisci-
nas do primeiro nível do Clube foram finalizados pela 
Escala Engenharia e pelo escritório Paula Machado 
Engenharia, e os orçamentos estão sendo elabora-
dos pela R&T Engenharia. Neste mês, deverão ser 

finalizadas as licitações para execução das obras 
civis de todo o primeiro nível do Clube, que in-
clui lanchonete, vestiários, piscinas e Espaço da 
Criança. Vale lembrar que todas as empresas con-
tratadas para atuar na implementação do Plano 
Diretor do Minas Country são selecionadas por 
meio de licitações.

Ainda em junho, de acordo com o projeto de 
acessibilidade universal na Unidade, está previs-
ta a conclusão das instalações dos elevadores 
e passarelas metálicas, que farão a interligação 
da Sede Social com a nova área de lazer, além de 
possibilitar o acesso interno aos quatro pavimen-
tos da Sede.  

Também foi aprovada pela Comissão de Obras a 
contratação dos serviços de reforma da galeria 
de águas pluviais que passa no primeiro nível do 
Clube, próximo às piscinas. A obra inclui a cons-
trução, pelo método não destrutivo, de um túnel 
de 43 metros de extensão sob o acesso/esta-
cionamento da Sede Social. Os serviços incluem 
ampliação das caixas de passagem, execução de 
trechos de rede tubular em concreto e de gabiões 
e recuperação do concreto do fundo da galeria 
existente. A obra está prevista para o período de 
junho a setembro/2019.

Comissão de Obras avalia e aprova sequência as obras da nova área de lazer 
Sinal verde

Galeria de águas pluviais
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Mais ampla e confortável

O deck das novas piscinas do primeiro nível do Country terá quase 2 mil m² de área 

ST
U

D
IO

 V
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O

PDMTCC  

A nova área de lazer que está sendo construída no primeiro 
nível do Minas Country abrigará lanchonete e vestiários mais 
amplos e confortáveis, Espaço da Criança com muitas opções 
de lazer para a garotada, novas piscinas e amplo deck com 
1.943 m² e capacidade para até 2 mil pessoas, segundo forma 
de cálculo da Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros.

A piscina infantil terá duas profundidades – 60 cm e 20 cm – e 
lâmina d’água de 106 m². A piscina semiolímpica terá 1,20 m 
de profundidade, 20 m de largura e 25 m de comprimento, com 

lâmina d’água de 506 m², escada de acesso para pessoas com 
mobilidade reduzida e plataforma de acesso de cadeirantes. 

Ambas piscinas serão aquecidas, construídas com bordas 
afogadas (prainhas) e terão moderno sistema de tratamento 
de água, instalado junto à piscina semiolímpica em um sub-
solo. Junto ao deck e à piscina semiolímpica, haverá uma pe-
quena arquibancada, duchas e um brinquedo para as crianças 
se refrescarem na água.
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Nos dias 29 e 30 de junho, nas quadras do Minas Náutico, 
será realizada a segunda edição do Torneio de Vôlei de Areia. 
Mulheres e homens a partir dos 15 anos podem participar 
da competição. As inscrições devem ser feitas na Central de 
Atendimento do Náutico, até o dia 25 de junho, e a taxa é de 
R$ 100. No feminino, a inscrição é por equipes, já com o quar-
teto formado. No masculino, será individual e, de acordo com 
o nível técnico dos participantes, haverá sorteio para forma-
ção dos times. As vagas são limitadas. Como já é tradição 
nos torneios do Minas Náutico, após os jogos finais, marca-
dos para o dia 30, haverá a premiação dos atletas.

Taxa de condomínio do Minas Náutico tem ajuste de 4,5% a partir de junho

Torneio de Vôlei de Areia movimentará as quadras do Náutico, este mês

Novos valores

Soltar velas

A bola vai subir

Inscrições para o II Torneio de Vôlei de Areia vão até o dia 25

  CATEGORIA   VALOR

  COTISTA   R$ 234

  DEPENDENTE - FILHO(A) ATÉ 17 ANOS   R$ 17,60

  DEPENDENTE - FILHO(A) 18 A 20 ANOS   R$ 63,50

  DEPENDENTE – FILHO(A) 21 A 24 ANOS   R$ 76,30

  DEPENDENTE – FILHO(A) 25 A 29 ANOS   R$ 106,60

  DEPENDENTE – FILHA ACIMA 30 ANOS   R$ 106,60

  COMPANHEIRO(A)   R$ 76,30

  OUTROS DEPENDENTES   R$ 76,30

  TAXA DE ADESÃO DE COTISTAS DO MINAS TC   R$ 51,80

Condomínio Minas Náutico 
a partir de 1º junho/2019

MINAS NÁUTICO

O Minas Náutico sediará, entre os dias 20 e 23 de junho, o Cam-
peonato Brasileiro de Microtonner, que é validado pela Confede-
ração Brasileira de Vela (CBVela) e conta pontos para o ranking 
da Federação Internacional de Vela (Isaf). Além de Minas Ge-
rais, são esperados participantes de Porto Alegre (RS), Floria-
nópolis (SC) e Rio de Janeiro (RJ), homens e mulheres a partir 
de 15 anos. As inscrições das equipes, que devem ter dois ou 

três participantes por embarcação, podem ser feitas no próprio 

local do evento, até o dia das provas. As disputas serão na Clas-

se B (iniciantes) e Classe A (velejadores mais experientes). Na 

primeira vez em que o Minas Náutico recebeu o Campeonato 

Brasileiro de Microtonner, em 2017, a dupla mianstenista André 

Eslebão e André Menecucci conquistou a medalha de prata.

O Conselho Deliberativo do Minas Náutico, órgão representan-
te dos associados, aprovou o ajuste de 4,5% nas taxas de con-
domínio do Clube, durante reunião realizada em 11 de maio 
último. Esse índice será a base para a correção também das 
mensalidades dos cursos. Os novos valores passam a vigorar 
em 1º de junho e já constarão nos boletos que vencem no dia 
15 do mesmo mês.

Com o objetivo de reduzir ao máximo o impacto no orçamen-
to dos associados, o ajuste proposto pela Diretoria e aprovado 
pelo Conselho é menor que os 7,46% correspondentes à média 
ponderada dos índices de inflação (INPC e IGP-M), apurados 
nos 12 meses anteriores (junho/2018 a maio/2019), que cor-
rigem os custos de mão de obra e das demais despesas do 
Minas Náutico. 

A correção anual das taxas é indispensável para garantir a 
qualidade dos serviços prestados aos sócios e a manutenção 
da moderna infraestrutura do Náutico, cuja área construída 
saltou de 20 mil m² para 40 mil m², com a construção do Pa-
vilhão de Esportes e Eventos, que foi inaugurado em abril de 

2018 e está em plena operação. Destaca-se que os novos va-
lores das taxas do Minas Náutico continuam menores que os 
praticados por agremiações similares do estado.



 

Posicione sua câmera na imagem
ao lado, acesse o link e baixe o
aplicativo. Através dessa imagem,
você também tem acesso direto ao
site da Belo Dente.

AO - 1550

Ouvidoria: (31) 3048-6103 (BH e Grande BH)
                    0800 701 3803 (outras regiões)

Responsável Técnico: D . Luiz Antônio Dutra Ladeira
CRO MG - 8784
Belo Dente Odontologia Ltda - E

www.belodente.com.br
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Belo Dente
Odontoplano

Operadora odontológica fundada
   e administrada por dentistas.

Atendimento ágil, sem burocracia 
e sem necessidade de autorização
prévia da operadora.

Dedicação total e exclusiva a

sua saúde bucal e da sua família.
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No Minas I, todas as 233 árvores e palmeiras foram catalogadas
e têm placa de identificação 

O Dia Mundial do Meio Ambiente (5 
de junho) foi instituído pela Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), 
em 1972, durante a Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Am-
biente Humano, em Estocolmo. A 
responsabilidade socioambiental é 
um principais valores do Minas, que, 
diariamente, adota medidas práticas, 

nas três Unidades e no Náutico, em 
prol da preservação de suas áreas 
verdes, da economia de energia elé-
trica e água e da coleta seletiva de 
materiais recicláveis. Desde a mais 
tenra idade, os minastenistas têm 
a oportunidade de vivenciar a natu-
reza. É o que acontece no Curso de 
Artes e Horta, para crianças de 2 a 

7 anos. Nas aulas, a garotada cultiva 
uma mini-horta, mexe na terra, utiliza 
materiais recicláveis e aprende a uti-
lizar os recursos naturais com cons-
ciência, dentro e fora do Clube. 

Em todas as Unidades, as práticas de 
preservação ambiental são parte da 
rotina diária das equipes de jardina-
gem, limpeza, manutenção e obras. 
Em 2016, preocupado em diminuir 
riscos e proteger os associados, co-
laboradores, visitantes e prestadores 
de serviços, o Clube realizou, em 
parceria com a empresa Licenciar – 
Consultoria Ambiental, o levantamen-
to fitossanitário, a análise e o cui-
dado com a saúde de cada espécie 
arbórea (árvores e palmeiras), nas 
áreas de circulação das Unidades I, 
II e Country. O trabalho também re-
sultou na catalogação e na identifi-
cação das plantas estudadas com 
plaquinhas, em que constam o nome 
científico e o nome vulgar (como são 
chamadas, geralmente).  

Especificamente no Minas I, que é 
construído em terreno de 30.330 m² 
de área, num dos bairros mais verti-
calizados da cidade, os jardins são 
frondosos e compostos por espécies 
ornamentais, tanto nativas quanto 
exóticas. No total, a Unidade tem 233 
indivíduos arbóreos, que pertencem a 
38 diferentes espécies de 20 famílias 
botânicas. As espécies mais comuns 
na Unidade são a palmeira jerivá (Sya-
grus romanzoffiana), com 77 indivídu-
os; a palmeira areca bambu (Dypsis 
lutescens), com 32; a brasileiríssima 
quaresmeira (Tibouchina granulosa) 
e a palmeira rabo de peixe (Caryota 
urens), com 17 indivíduos, cada. 

No Minas, Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado o ano inteiro
Salve a natureza!
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Minas + verde
Um dia, andando pelo Minas I, a associada Belkiss Radicchi 
Alméri e seu filho, Victor Radicchi Alméri, observaram as pla-
quinhas de identificação das árvores e palmeiras. Curiosos e 
surpresos, os dois resolveram criar o projeto “Minas + Verde”, 
que foi apresentado à Gerência de Cultura do Clube, em 2018, 
e aprovado. Belkiss, que é bacharel em Artes e tem licenciatura 
em Desenho e Plástica pela UFMG, aquarelista botânica e es-
pecialista em Ilustração Científica, pretende fazer a ilustração 
científica em aquarelas das 38 espécies arbóreas do Clube.  

“Nós pensamos que eu, com o meu trabalho, poderia contri-
buir ainda mais para esse levantamento botânico do Clube. A 
ilustração científica é importante exatamente para represen-
tar, de forma fidedigna e didática, a flora e a fauna. O texto 
científico apresenta e descreve a espécie, mas é a ilustração 
que mostra tudo o que é descrito no texto. Por isso, essa nos-
sa ideia em contribuir para o estudo das espécies arbóreas 
do Minas, além de chamar a atenção para a importância de 
contemplarmos e interagirmos com a natureza que temos no 
Clube, que é extremamente agradável”, explica Belkiss.

A primeira aquarela já foi feita, e a árvore escolhida foi o fícus 
(Ficus benjamina L.), uma espécie da família Moraceae, de 
origem asiática, conhecida por sua imponência, já que pode 
chegar até 30 m de altura. No Minas I, há quatro indivíduos 

dessa espécie, sendo que um deles, próximo à Sede Social, 
está ali desde a fundação do Clube, em 1935. Esse foi um 
dos motivos que levou Belkiss a escolher o fícus para iniciar 
a série de aquarelas. “O fícus não é uma planta endêmica, é 
exótica, asiática, mas como ele está aqui desde a fundação 
do Clube, é a planta pioneira, virou um patrimônio do Minas, e 
nada melhor que começar o projeto com ela. A árvore tem um 
tronco maravilhoso e todo retorcido, com formas e texturas 
muito interessantes em tons diferentes de marrom, criando 
um movimento, o que chama muito a atenção e nos intriga. É 
uma espécie emblemática do Minas!”, afirma Belkiss. 

O projeto “Minas + Verde” não tem prazo para terminar. Sem-
pre que Belkiss Alméri terminar uma aquarela, vamos publi-
cá-la na Revista do Minas, com todas as informações sobre a 
planta representada.

ESPECIAL MEIO AMBIENTE

Belkiss, no jardim da Sede Social do Minas I, com seu 
material de aquarela

O Ficus benjamina L. está no Minas I desde a fundação do 
Clube, em 1935

A primeira aquarela do projeto “Minas + Verde”: o pioneiro 
fícus, que fica perto da Sede Social 
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Valéria Rodrigues Queiroz, desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e superintendente da 
Coordenadoria da Infância e da Juventude (Coinj)

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), por meio da Coor-
denadoria da Infância e da Juventude (Coinj), realizou, em maio 
último, a Semana da Adoção, cuja programação incluiu a “Cami-
nhada da Adoção”, que contou com o  apoio do Minas Tênis Clube. 
O objetivo foi  promover a “adoção tardia”, ou seja, estimular as pes-
soas a adotarem crianças a partir de 3 anos, grupos de irmãos e 
crianças e adolescentes com problemas de saúde. Segundo dados 
do Cadastro Nacional de Adoção (CNA), lançado pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) em 2008, em Minas Gerais, o número de 
pessoas habilitadas a adotar (5.781) é cinco vezes a quantidade de 
crianças/adolescentes nos abrigos (1.045). Na soma de todos os 
estados do Brasil, há 46 mil pretendentes e 9.521 crianças disponí-
veis para adoção. Na entrevista a seguir, a desembargadora Valéria 
Rodrigues Queiroz, da 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG) e superintendente da Coordenadoria Judiciá-
ria da Infância e da Juventude do TJMG, explica os motivos dessa 
inversão e também fala sobre cyberbullying, um dos problemas que 
afligem a sociedade contemporânea. 

Quais são as dificuldades enfrentadas em relação à “adoção 
tardia”? 

As pessoas, ao iniciarem o processo de habilitação para a adoção, 
manifestam o perfil da criança desejada, ou seja, falam da criança 
idealizada. As expectativas já estão personificadas na imagem de 
um bebê recém-nascido. Ocorre que, nos abrigos, estão as crian-
ças e adolescentes reais, em condições de serem adotadas, espe-
rando uma família. É um mito muito forte na sociedade em geral 
que uma família só pode ser completamente feliz e bem-sucedida 
se a criança adotada tiver idade inferior a dois anos. O medo de 
que uma  adoção não atinja plenamente  o sonho dos pais adotivos 
é constante. A ideia da criança não se adaptar aos novos pais e 
à nova educação que irá receber faz com que aquelas com mais  
de  três anos sejam consideradas “velhas” para serem adotadas  e  
elas acabam ficando nos abrigos.

Qual é o tempo médio entre se habilitar como candidato e levar o 
novo filho ou filha para casa?

No dia 23 de novembro de 2017, foi publicada uma importantíssi-
ma novidade legislativa. Trata-se da Lei nº 13.509/2017, que altera 
o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), o Código Civil e a 
CLT (legislação trabalhista), trazendo novas normas, incentivando 
e facilitando o processo de adoção. Atualmente, tanto o processo 
de habilitação dos candidatos, quanto o de adoção têm prazo de 
120 dias. O que pode prolongar a espera por um filho é o perfil de-

A formação da criança e do adolescente  
é responsabilidade de todos nós

“A prática do cyberbullying 
por crianças e adolescentes 

acarretará a responsabilidade 
civil objetiva dos pais ou 

responsáveis legais”
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“A maioria das 
pessoas habilitadas 

para adoção têm 
preferência por 

bebês, que estão em 
menor número nos 

abrigos”

ENTREVISTA

sejado. Critica-se a demora na fila do Ca-
dastro  Nacional  de  Adoção, em relação 
ao grande número de crianças abrigadas. 
Contudo, essa demora está intimamente 
ligada às exigências dos adotantes, por-
que a maioria das pessoas habilitadas 
para adoção têm preferência por bebês, 
que estão em menor número nos abrigos.

Quais são os requisitos para se adotar 
uma criança ou adolescente? 

O Estatuto da Criança e do Adolescen-
te prevê, em seu artigo 42, os requisitos 
legais para a adoção. Podem adotar os 
maiores de 18 anos, independentemen-
te do estado civil. Não podem adotar os 
ascendentes e os irmãos do adotando. 
No caso de adoção conjunta, é indispen-
sável que os adotantes sejam casados 
civilmente ou mantenham união estável, 
comprovando a estabilidade da família. O 
adotante tem que de ser, pelo menos, 16 
anos mais velho do que o adotando. Os 
divorciados, os judicialmente separados 
e os ex-companheiros podem adotar con-
juntamente, contanto que firmem acordo 
sobre a guarda e o regime de visitas e 
desde que o estágio de convivência tenha 
sido iniciado na constância do período 
de convivência e que seja comprovada a 
existência de vínculos de afinidade e afe-
tividade com aquele não detentor da guar-
da, que justifiquem a excepcionalidade da 
concessão. 

Como se inicia o processo de adoção? 
Há custos para os pretendentes?

A pessoa interessada em adotar deve pro-
curar a Vara da Infância e da Juventude de 
sua cidade e se inscrever. Depois disso, 
ela será submetida a um procedimento de 
habilitação, no qual são exigidas diversas 
formalidades do interessado, inclusive a 
sua participação em um programa ofere-
cido pela Justiça da Infância e da Juventu-
de, com cursos, palestras e entrevistas. Ao 
final de todo o procedimento, haverá um 
parecer do Ministério Público e a decisão 
do juiz deferindo ou não a habilitação do 
interessado. Destaco que os pretendentes 
a adotar uma criança ou adolescente não 

têm que pagar taxa alguma, ao longo do 
processo de adoção.  

Vamos falar de um assunto recorrente, 
nos dias de hoje, entre os jovens e, até 
mesmo, as crianças: o cyberbullying. 
Como os pais devem agir para proteger 
os filhos  e qual deve ser a postura quan-
do se dão conta de que o filho pratica o 
cyberbullying? 

O cyberbullying é o bullying praticado por 
meio da internet, nas redes sociais, o que 
agrava o problema em razão da rápida 
repercussão. Mensagens ofensivas ou 
ameaçadoras, perfis falsos para denegrir 
a imagem do outro ou imputar ato vergo-
nhoso são alguns dos exemplos de como 
o cyberbullying se manifesta. Em situa-
ções mais graves, as agressões psicológi-
cas podem evoluir para agressões físicas. 
Se seu filho costuma fazer gozações ou 
brincadeiras com os colegas diariamen-
te, se usa apelidos pejorativos, insulta ou 
agride os amigos com frequência ou tenta 
sempre exteriorizar autoridade sobre os 
mais frágeis, é muito importante conver-
sar sobre a questão. Trata-se de um pro-
blema que apenas pode ser solucionado 
ou evitado com base no diálogo constante 
e na boa relação entre pais e filhos.

A prática de cyberbullying é uma infração 
ou um crime? Os pais podem ser res-
ponsabilizados se o filho pratica cyber-
bullying? 

O cyberbullying é considerado crime 
contra a honra praticado em meio virtual. 

Segundo o Código Penal, esse crime 
pode ser de três tipos: calúnia, injúria ou 
difamação. O Código Penal já define, 
inclusive, aumento de pena, se o crime for 
praticado na presença de várias pessoas, 
por meio que facilite a divulgação. O 
art. 241-A, da Lei 8.069/1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente - ECA) 
também pune com pena de reclusão de 
3 a 6 anos quem publica, divulga e/ou 
disponibiliza fotografia, vídeo ou outro 
registro que contenha cena de sexo 
explícito ou pornografia envolvendo 
crianças e adolescentes. Caso a autoria 
seja de menores de 18 anos, a prática 
será caracterizada como ato infracional, 
punível com medidas socioeducativas 
previstas no ECA. A prática do 
cyberbullying por crianças e adolescentes 
acarretará a responsabilidade civil 
objetiva dos pais ou responsáveis legais, 
de forma que deverão indenizar as 
vítimas, independentemente de prova de 
culpa ou dolo. Essa indenização abarcará 
os danos materiais e morais sofridos 
pela vítima.

A senhora gostaria de deixar uma men-
sagem para os leitores da Revista do  
Minas? 

A responsabilidade para a formação e 
transformação da criança e do adoles-
cente é de todos nós. Fazendo a nossa 
parte, estaremos em muito contribuindo 
para o futuro delas. O primeiro passo 
para transformar a vida de nossas crian-
ças e adolescentes é modificar, antes de 
tudo, o mundo onde elas vivem. Toda 
criança ou adolescente quer uma família. 
Nenhum abrigo pode ser considerado lar. 
Podemos ser a família que essa criança 
ou adolescente tanto deseja para seu 
desenvolvimento. O apadrinhamento de 
uma criança ou adolescente instituciona-
lizado é uma das maneiras de fazer isso 
acontecer. Com essa ação, você investe 
em mudanças significativas na formação 
desse cidadão. O Programa Apadrinhar 
foi lançado pelo TJMG, na Semana da 
Adoção, em maio, e todas as informa-
ções estão no site www.tjmg.jus.br.
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O pianista Simon Trpceski abre a série Concertos Supergasbras 2019

O “Letra em Cena. Como ler...”, programa literário do Minas 
Tênis Clube, fecha o primeiro semestre de 2019, no dia 11 
de junho, às 19h, no Café do CCMTC, com apresentação 
da obra do escritor e jornalista mineiro Otto Lara Resende 
(1922-1992), sob o olhar de Augusto Massi, professor de 
literatura brasileira na USP, ensaísta e poeta. Sexto ocu-
pante da cadeira nº 39 da Academia Brasileira de Letras, 
Otto Lara Resende é considerado pelos especialistas um 
contista sombrio, em contraste com a personalidade solar. 
Amante de cartas, o escritor foi homenageado, em 1994, 
pela Empresa de Correios e Telégrafos, que emitiu um selo 
com sua efígie, desenhada pelo artista plástico Fernando 
Lopes. Inscrições gratuitas no site www.sympla.com.br. 
Classificação: livre.

Com patrocínio da Supergasbras e apresentado pelo Ministério 
da Cidadania, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a 
série de concertos do Minas Tênis Clube será aberta no dia 11 
de junho, às 20h30, no Teatro do CCMTC, com o recital do pia-
nista macedônio Simon Trpceski. O artista é reconhecido mun-
dialmente por sua técnica impecável e delicada expressividade. 
No repertório, obras que vão do barroco ao período moderno. A 
curadoria da série Concertos Supergasbras é da pianista e pro-

Otto Lara Resende é o homenageado da última sessão deste semestre 

Pianista macedônio Simon Trpceski abre a temporada 2019 da série  

Letra em Cena 

Concertos Supergasbras 

fessora da Escola de Música da UFMG Celina Szrvinsk. Já estão 
confirmados na programação: Orquestra Filarmônica Jovem de 
Boston, 25/6; Trio Nobile, 13/8; Lílian Barreto e Emmanuele Baldi-
ni, 17/9; e Nelson Freire, 15/10. 
Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Passaporte Cultural:  
R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia) / para sócios do MTC: R$ 136  
(inteira) e R$ 68 (meia). Na bilheteria do Teatro ou no site  
www.eventim.com.br. Classificação: 10 anos.
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Selo com a efígie de Otto Lara Resende, 
autor que será tema do Letra em Cena 

Patrocínio:Apoio Realização:

O Ministério da Cidadania apresenta:
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O Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube recebe, nos dias 
28 e 29, às 21h, o musical “Forever Young”, dirigido por Jarbas 
Homem de Melo e inspirado no texto do suiço Erik Gedeon. A su-
pervisão artística e a tradução são de Henrique Benjamin. O es-
petáculo aborda a exclusão social na velhice, de forma sensível 
e bem-humorada, e foi indicado aos maiores prêmios de teatro 
musical do país. No elenco estão Felipe Catão, Fernando Zuben, 
Janaina Bianchi, Marya Bravo, Renata Ricci, Ton Prado e Will  
Anderson. O cenário é um retiro de artistas idosos, que, quando 
a enfermeira se ausenta, torna-se palco de diversão, no embalo 
de hits como “I Love Rock and Roll”, “Do Leme ao Pontal”, “Smells 
Like Teen Spirit”, “I Wil Survive”, “Rehab”, “Satisfaction”, “Valsinha”, 
“California Dreaming”, “Let It Be” e “Forever Young”. 

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), até o dia 27/6, R$ 100 
(inteira) e R$ 50 (meia), no dia do evento, na bilheteria do Teatro 
ou no site www.eventim.com.br. Ingressos promocionais, limita-
dos, à venda somente na bilheteria do Teatro, a R$ 75 (inteira) e 
R$ 37,50 (meia). Classificação: livre.

O programa Diversão em Cena ArcelorMittal leva ao palco do Teatro do 
Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC), no dia 16, às 16h, o musical 
“Bituca – Milton Nascimento para Crianças”, inspirado na vida e na obra 
do consagrado cantor e compositor brasileiro. Idealizado pela Entre Entre-
tenimento, com texto de Pedro Henrique Lopes, direção de Diego Morais 
e direção musical de Guilherme Borges, o espetáculo expõe a ternura e 
os desafios inerentes ao processo de adoção e as dificuldades de inser-
ção de uma criança negra em um ambiente majoritariamente branco. Em 
cena, Udylê Procópio, Martina Blink, Aline Carrocino, Anna Paula 
Black, Marina Mota e Pedro Henrique Lopes contam a história 
do pequeno Milton, que nasce no Rio de Janeiro, em 1942,  
fica órfão aos 2 anos e é adotado pelos patrões de sua 
avó. Chegando em Três Pontas, Minas Gerais, o menino 
tem que lidar com o preconceito da sociedade por ser ne-
gro e ter pais brancos. “O musical é um tributo ao Milton 
Nascimento. Então, nos inspiramos em passagens da 
vida dele, mas também criamos momentos ficcionais 
para debater temas como adoção, bullying e preconceito 
racial de maneira lúdica”, explica o diretor Diego Morais. 

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), na bilheteria do  
Teatro ou no site www.eventim.com.br. Classificação: livre.

Musical trata a exclusão social na velhice de forma sensível e bem-humorada

Vida e obra de Milton Nascimento são tema de musical infantil

Forever Young

Bituca para crianças

Exclusão social na velhice é tema do musical “Forever Young”

“Bituca” apresenta a vida e  
a obra de Milton Nascimento 
para as crianças
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Minas lança campanha para redução do uso de copos plásticos na Academia

Vamos juntos?

1 - Só no Brasil, são consumidos 720 milhões de copos des-
cartáveis por dia. Além da preservação ambiental, o fim do 
uso dos copos plásticos poderia gerar economia financeira 
significativa. 

2 - Economia com a gestão de resíduos, funcionários de limpe-
za, compra de sacos para as lixeiras e gasto com coleta seletiva 
para copos descartáveis.

3 - Diminuição do uso de carbono, contribuindo para minimizar 
os impactos das mudanças climáticas no planeta. 

4 - Cuidado com a saúde, já que o plástico libera toxinas na 
nossa bebida, especialmente se ela for quente.

5 - Engajamento de todos com a mudança de hábitos, o que 
muitas vezes traz também o repensar de outras atitudes, ge-
rando desenvolvimento pessoal que impacta positivamente 
no coletivo.

6 - Fazer parte de um movimento que se preocupa com o pla-
neta certamente contribui para o fortalecimento do sentimen-
to de pertencimento ao mundo.

dade da Georgia, nos Estados Unidos, foram produzidas 9,1 
toneladas de plásticos no mundo. Aproximadamente 40% de 
todo o plástico produzido no planeta são usados em emba-
lagens e descartados depois de utilizados apenas uma vez. 
Se nada for feito, dentro de 30 anos, teremos mais plástico, 
em peso, do que peixes, nos oceanos, o que acarretará danos 
irreparáveis ao ecossistema marinho.

Algumas campanhas  têm sido realizadas no país, como a ex-
tinção do canudo plástico, no Rio de Janeiro, medida adotada 
também por estabelecimentos e pessoas, em outras cidades. 
Mas, ainda falta muito: o Brasil é o 4º no ranking mundial de 
produção de lixo plástico! Para ajudar a reverter essa situa-
ção, que tal começar no seu entorno, reduzindo o uso de co-
pos na Academia do Minas?  

Você sabia que, em 2018, foram utilizados, 391 mil copos so-
mente nas Salas de Musculação das Academias dos Minas I e 
II? Para se ter uma noção do que isso significa são 1.071,2 co-
pos por dia ou 35,2 km de copos enfileirados, lado a lado. Com 
essa quantidade é possível percorrer sete vezes o trajeto mais 
longo entre o Minas I e o Minas II, ou ir do Minas I até o Minas 
Náutico, no Alphaville, e ainda ficar com crédito de 4,4 Km. En-
tre janeiro e maio de 2019, já foram gastos 157,1 mil copos, ou 
seja, 40,5% do total do ano passado. Para mudar esse quadro, 
a Academia do Minas inicia, este mês, uma série de ações de 
conscientização dos sócios. Vamos juntos?

Danos irreparáveis
O consumo do plástico é uma questão planetária. Em 2015, 
de acordo com o Centro de Análises Ecológicas da Universi-
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POR QUE REDUZIR O USO
DE COPOS PLÁSTICOS?

Quer fazer mais?  
A dica é o aplicativo Cataki. Ele conecta catadores de resí-
duos e pessoas que querem reciclar, mas não têm o serviço 
em casa ou no trabalho. Além disso, o Cataki contribui com 
a renda de catadores, impulsiona a coleta seletiva no país e 
melhora o meio ambiente. 

Fonte: www.menos1lixo.com.br



Uso é restrito às Salas de Musculação e Spinning 
Novas toalhas

Intercâmbio

EDUCAÇÃO

O Minas Mostra Dança 2019, evento promovido pelo Curso 
de Dança do Minas, no Teatro do CCMTC, em maio, reuniu 
124 bailarinos de cinco escolas de Belo Horizonte - Marilu 
Dias Escola de Dança, Núcleo Artístico, Núcleo de Arte e 
Dança Floresta, Na ponta Escola de Dança e Pas de Qua-
tre. Cada escola apresentou até três coreografias, que foram 
avaliadas pelos profissionais Daniela Pavan (professora de 
ballet no Corpo Escola de Dança); Silvia Kamila, (bailarina e 
criadora da Cia Fusion de Danças Urbanas) e Rosa Antuña 
(coreógrafa, bailarina e performer). As alunas do Curso de 
Dança do Minas assistiram às apresentações, cumprindo o 
objetivo do evento, que foi promover o intercâmbio entre alu-
nos e profissionais da área.

O Minas adquiriu 4.880 novas toalhas para as Academias das 
Unidades I e II, este ano, a fim de manter o atendimento às 
demandas dos sócios e repor as peças desviadas do local. As 
toalhas foram acrescentadas ao estoque de 1.700 já existen-
tes e de uso exclusivo dos alunos nas Salas de Musculação 
e de Spinning das Unidades. As antigas peças passaram por 
uma triagem, e as inutilizadas foram doadas ao Programa Mi-
nas Tênis Solidário, para serem repassadas a instituições que 
atuam com trabalhos manuais. A lavagem das peças também 
ganhou novas programações, com dias intercalados – o ser-
viço de lavagem chegou a funcionar duas vezes ao dia - para 
reduzir o uso de água, contribuindo para a preservação do 
meio ambiente.

Conforme publicado na edição anterior da Revista do Minas, 
nos últimos dez meses, houve redução de 48% no estoque 
de toalhas disponíveis nos espaços exclusivos das duas Uni-

dades. Isso porque, muitos associados levam as peças para 
outros ambientes do Clube ou para casa. Como lembrete, as 
novas toalhas têm etiquetas que reforçam o pedido de não 
sair das Salas de Musculação e de Spinning com a peça. E a 
recomendação é que cada associado retire apenas uma toa-
lha para uso durante a aula.  
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Evite uso do celular na função viva-voz. Assim 
você garante a privacidade da sua conversa e a 
tranquilidade de todos a sua volta. 

A Academia que queremos
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Começa neste mês de junho, a Cam-
panha Lacre Solidário, realizada anual-
mente pelo Minas, para recolher lacres 
de latas de alumínio. As pecinhas são 
vendidas e com o valor obtido são com-
pradas cadeiras de rodas, que o Pro-
grama Minas Tênis Solidário destina a 
instituições beneficentes. 

A partir do dia 8 de junho, estarão ins-
talados coletores de lacres de alumínio, 
em todas as mesas da Unidade II. 

Já no dia 15 de junho, o Programa pro-
move um Trekking Ecológico, com saída 
do Minas I, às 7h, em direção ao Minas 
Country, onde será servido um delicioso 
café da manhã. Os interessados devem 
entrar em contato com Ana Sales, pelos 
telefones 3516-2090 ou 3516-2091. 

As duas ações têm como objetivo con-
tribuir para a conscientização dos as-
sociados em relação à preservação do 
meio ambiente.

O Minas Tênis Solidário convida volun-
tários que dominam informática para 
ministrar cursos básicos para adoles-
centes de ambos os sexos, em insti-
tuições de acolhimento. O Programa 
também aceita doações de computa-
dores em bom estado, que serão des-
tinados às instituições cadastradas. 
Mais informações: 3516-2090.

As tampinhas e garrafas plásticas re-
colhidas pela equipe de limpeza, no 
dia a dia do Clube, ganharam formas 
e cores nas mãos da associada Mir-
na Strambi de Almeida. Ela produziu 
800 bonecas com as peças de plásti-
co, que serão doadas para as crian-
ças da Associação Projeto Romper 
do Morro das Pedras e demais insti-
tuições assistidas pelo Minas Tênis 
Solidário. A coleta de materiais plás-
ticos acontece o ano inteiro, e quem 
quiser pode contribuir, com entrega 
de tampas e garrafinhas na sala do 
Programa Minas Tênis Solidário, no 
9° andar do Centro de Facilidades 
(CF9), na Unidade I.

Participe da Campanha Lacre Solidário e do Trekking Ecológico
Boas Ações

Inclusão
digital

Encantadas

Mirna Strambi produziu 800 bonecas com as peças de plástico recolhidas no Clube 
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A tradicional Feira do Dia das Mães, realizada pelo Programa 
Minas Tênis Solidário, no Salão de Festas do Centro de Fa-
cilidades, na Unidade I, em maio último, foi mais um grande 
sucesso. Em 83 estandes, associados e o público em geral 
puderam adquirir presentes e utilidades artesanais, como bi-
juterias, roupas, artigos para cama, mesa, banho, de cozinha 
e de decoração, além de produtos alimentícios, como sorve-
tes veganos, chocolates, café, queijo, doces, geleias, bolos e 
comida árabe no exclusivo Espaço Gourmet. Outras atrações 
da feira foram a happy hour com o cantor Daniel Bravo e a 
brincadeira “Presente Surpresa”, com produtos exclusivos dos 
expositores da feira, sorteados entre os visitantes, mediante 
doação de R$ 10 ou R$15. 

A Associação Casa Madre Tereza de Calcutá ganhou espaço 
no Salão de Festas para comercializar panos de prato, aven-
tais, almofadas e vestidos de crianças, bordados pelas mu-
lheres acolhidas pela Instituição. Os valores de locação dos 
estandes e do “Presente Surpresa” serão revertidos para as 
ações do Minas Tênis Solidário.

A Associação Projeto Romper, que oferece acolhimento, 
alimentação, orientação, atividade esportiva e cuidados 
para crianças e adolescentes carentes do lixão dos Mor-
ros das Pedras, recebeu, em maio último, 586 quilos de ali-
mentos não perecíveis, arrecadados nos jogos das equipes 
Itambé/Minas e Fiat/Minas realizados na Arena do CTJK, 

pelas Superligas Feminina e Masculina 2018/2019. Tam-
bém foram doados para a instituição, 404 litros de leite e 
47 quilos de alimentos não perecíveis, conquistados junto 
ao público, durante a terceira edição do festival Batalha de 
Cheerleading, evento nacional realizado na Areninha, no 
Minas I, em abril. 

Com 83 estandes e variedade de produtos, Feira das Mães é sucesso 
Boas compras

Projeto Romper

Crianças do Projeto Romper recebem alimentos e caixas de leite doados pelo Minas Tênis Solidário

A sócia Fátima Belisário Elias, a neta Helena e a filha Ana 
Carolina  prestigiaram a Feira das Mães  

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO
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  nova graduação no UniBH. 

- Bolsas de 30%
  nas mensalidades
  do primeiro semestre
  para transferências.
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Pula a fogueira

De olho nas férias

Tradicional Festa Junina do Minas será nos dias 28 e 29, na Unidade II 

É hora de tirar a roupa caipira e o chapéu de palha do armário: 
junho chegou! A tradicional Festa Junina do Minas será reali-
zada na Unidade II, no dia 28, para jovens e adultos, das 20h à 
1h; e no dia 29, para a criançada, das 16h às 22h. Não faltarão 
as tradicionais barraquinhas de alimentos, quitutes e bebidas 
típicas das Festas Juninas, como tropeiro, milho cozido, can-
jica, pamonha, caldos, pé de moleque, cocada, quentão, entre 
outras opções. Haverá também food trucks para agradar todos 
os paladares, com hambúrgueres, comida japonesa etc. Nos 
dois eventos, a entrada é gratuita para associados do Minas 
Tênis Clube, mediante apresentação da carteirinha.

Muita música boa
No dia 28, a festança no Minas II terá três ambientes. No 
Gramado, às 20h, a animação ficará por conta do Trio Lam-
pião. Em seguida, os minastenistas poderão conferir a tradi-
cional quadrilha de uma das escolas participantes do Arraial 
de Belô 2018. Depois, a principal atração musical da noite, 
o cantor e compositor Leo Chaves, que fazia parte da dupla  
Victor & Leo, subirá ao palco para mostrar seu repertório já 
bem conhecido pelo público, com hits da música sertaneja na-
cional. Já nas Quadras de Peteca, a partir das 20h30, a Banda 
Brilhantina fará um show eclético e para todos os gostos mu-
sicais. E para a moçada, haverá Boate Sub-17, a partir das 21h, 
no Ginásio Poliesportivo.

Para a criançada
Já na festança infantil, no dia 29, a partir das 16h, as turminhas 
do Curso Básico de Esportes apresentarão suas quadrilhas, 
prometendo arrancar suspiros orgulhosos dos familiares. No 
Ginásio Poliesportivo, a diversão será garantida, com barra-
quinhas de brincadeiras típicas, como a tradicional pescaria, e 
brinquedos infláveis. Haverá também a famosa fazendinha, com 
animais da roça para as crianças conhecerem, e passeio de car-
roça. Nas Quadras de Peteca, a música ficará por conta da dupla 
Anna e Giovanna, que apresentará sucessos da música serta-
neja, e, para encerrar, o Trio Zefferino tocará o melhor do forró. 

Leo Chaves é a atração principal da Festa Junina do Minas, dia 28/6

LAZER
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Camarote e convites
Haverá camarote exclusivo para associados do Minas TC, no 
dia 28, com ingressos a R$ 160 (limite de dois por cota), incluin-
do open food de comidas típicas e open bar de vinho, cerveja, 
refrigerante e água. Os ingressos para convidados de sócios do 
Minas TC (limitados a dois por conta), que poderão curtir a fes-
ta no Gramado, custam R$ 160 (dia 28) e R$ 60 (dia 29). Vendas 
a partir de 4 de junho, nas Centrais de Atendimento.

A próxima edição da Colônia de Férias do Minas será de 15 a 
26 de julho, das 9h às 17h30, nos Minas I, Country e Náutico. 
Exclusiva para crianças de 4 a 13 anos, que serão distribuídas 
em sete turminhas, de acordo com as idades, a atividade inclui 
brincadeiras recreativas nas quadras, gramados, parquinhos e 
piscinas dos clubes, arvorismo, escalada, water ball, tirolesa, 
pedalinho na Lagoa dos Ingleses e oficinas de arte. Nesta edi-
ção, o tema será “Missão Espacial”. Para dar energia à garota-

da, todos os dias, haverá almoço completo e lanche da tarde, 
no Clube. As inscrições para sócios do Minas Tênis Clube e do 
Minas Náutico estarão abertas a partir do dia 15 de junho, nas 
Centrais de Atendimento, pelos valores de R$ 625 por semana. 
Caso haja vagas, serão abertas, no dia 2 de julho, inscrições 
para convidados de sócios, a R$ 812,50 por semana. As vagas 
são limitadas. Planeje as férias das crianças! Mais informa-
ções: (31) 3516-1000/2000.
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Toni Garrido homenageia os namorados, em show no Minas II

Dia Mundial do Rock será comemorado no Rock in Minas

A Festa dos Namorados do Minas está marcada para o dia 
9 de junho, a partir das 11h, no Gramado da Unidade II. A 
atração musical será Toni Garrido, ex-vocalista do grupo Ci-
dade Negra, sua banda e o DJ Danny Dee, que apresentarão 
um live eletrônico e dançante, incluindo sucessos do cantor, 
como “Girassol”, “A Sombra da Maldade”, “A Estrada” e “O 
Erê”, além de canções de Gilberto Gil, Djavan, Skank e O Rap-
pa. A entrada é gratuita e exclusiva para sócios do Minas Tê-
nis Clube, que terão à sua disposição barracas e food trucks 
com diferentes opções de alimentos e bebidas. 
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O amor está no ar

13 de julho

Grupo Lurex, cover de Queen, estará no Rock in Minas

No dia 13 de julho, das 15h às 22h, o Gramado do Minas II será 
o palco do Rock in Minas, evento que celebrará o Dia Mundial 
do Rock. No palco, estarão as bandas Poison Gas, às 16h, se-
guida do grupo It’s Only Rolling Stones e, para fechar, a banda 
Lurex, cover do Queen. A entrada é gratuita para sócios do 
Minas Tênis Clube, com apresentação da carteirinha. A partir 
de 14 de junho, estarão à venda, nas Centrais de Atendimento, 
ingressos para convidados de sócios, a R$ 100. O acesso dos 
convidados será liberado a partir das 15h. Haverá barracas e 
food trucks de alimentos e bebidas. 

A banda Poison Gas é formada pelos belo-horizontinos Davi 
Leão (vocal, baixo e teclado), Gabriel Colen (vocal e guitarra), 
Pedro Henrique (guitarra solo) e Rafael Baino (bateria), todos 
com idade entre 12 e 13 anos. O quarteto, que tem como prin-
cipais influências os grupos The Beatles, Led Zeppelin, AC/DC 

e Metallica, já se apresentou em diversos eventos de BH e na 
International BeatleWeek, em Liverpool, em 2018. 

Integram o grupo It’s Only Rolling Stones o vocalista Keta, o 
baixista Dida, o baterista Nenem Godoy, o guitarrista Fabio 
Peregrino e o tecladista Carlos Ivan. A banda mostrará suces-
sos de todas as fases do Rolling Stones, incluindo clássicos 
históricos, baladas, blues e country.

Para fechar o Rock in Minas, a banda belo-horizontina Lurex, 
formada por Reinaldo (voz e teclado), Alexandre (guitarra e 
backing vocal), Leandro (bateria e voz) e Fran (baixo e voz), 
promete levantar os associados com os sucessos do grupo 
britânico Queen, como “I Want To Break Free”, “We Are The 
Champions”, “Love Of My Life”, “Somebody To Love”, “We 
Will Rock You”, “Radio Ga Ga”, a emblemática “Bohemian 
Rhapsody”, entre outros.
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CORREDORES DE RUA

Os corredores de rua da equipe Uni-
med/Minas participarão de importan-
tes provas, em junho. Para começar 
o mês, no dia 2, haverá a Meia Mara-
tona de BH, das 7h30 às 10h30, na 
Pampulha. A prova, que tem 21 km de 
percurso, passa pelos principais pon-
tos turísticos da região, como marcos 
arquitetônicos de Oscar Niemeyer e o 
Jardim Zoológico. A Unimed/Minas 
disponibilizará estrutura completa para 
os corredores, com ponto de apoio, 
lanche, alongamento e massagem 
após a prova.

No dia 9, com percursos de 10 km e 5 
km de corrida e 2 km de caminhada, a 
Corrida Mercado Central será realizada 
das 7h30 às 10h30. Já no dia 16, das 
7h30 às 10h30, a equipe volta para a 
Pampulha para a etapa Inverno do Cir-
cuito das Estações, com percursos de 
5 km, 10 km e 16 km. Nas duas corri-
das, os minastenistas também conta-
rão com o apoio dos profissionais da 
equipe.

Por fim, os corredores vão a Florianó-
polis para correr a Maratona e Meia de 
Floripa, no dia 23, das 7h30 às 10h30. 
Mais de cem sócios participarão do 
desafio e contarão com o apoio dos 
instrutores. Durante o mês, ainda há os 
tradicionais meet points da Unimed/
Minas, equipe de corrida de rua de ca-
ráter recreativo.

Equipe Unimed/Minas participa de quatro concorridas provas
Desafios do mês

Minastenistas estarão na Meia Maratona de BH, na Pampulha

DIA EVENTO LOCAL HORÁRIO

1º (Sábado) Meet point Minas I 7h às 9h

2 (Domingo) Meia Maratona de BH Pampulha 7h30 às 10h30

3 (Segunda) Meet point Belvedere 18h às 20h30

4 (Terça) Meet point Minas I 7h às 9h

5 (Quarta) Meet point Belvedere 18h às 20h30

6 (Quinta) Meet point Minas I 7h às 9h

8 (Sábado) Meet point Minas I 7h às 9h

9 (Domingo) Corrida Mercado Central Mercado Central 7h30 às 10h30

10 (Segunda) Meet point Belvedere 18h às 20h30

11 (Terça) Meet point Minas I 7h às 9h

12 (Quarta) Meet point Belvedere 18h às 20h30

13 (Quinta) Meet point Minas I 7h às 9h

15 (Sábado) Meet point Minas I 7h às 9h

16 (Domingo) Circuito das Estações Pampulha 7h30 às 10h30

17 (Segunda) Meet point Belvedere 18h às 20h30

18 (Terça) Meet point Minas I 7h às 9h

19 (Quarta) Meet point Belvedere 18h às 20h30

22 (Sábado) Meet point Minas I 7h às 10h

23 (Domingo) Maratona e Meia De Floripa Florianópolis 7h30 às 10h30

24 (Segunda) Meet point Belvedere 18h às 20h30

25 (Terça) Meet point Minas I 7h às 9h

26 (Quarta) Meet point Belvedere 18h às 20h30

27 (Quinta) Meet point Minas I 7h às 9h

29 (Sábado) Meet point Belvedere 7h às 10h
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O diretor de Lazer Gustavo Zech Coelho e os sócios Carlos 
Mário Ferreira, Alexandre Lamego e Leonardo Isnard 

Viviane Ramos e Silvia Pimenta, respectivamente vice-campeã 
e campeã da  categoria Iniciantes Feminina

Cerca de 60 associados, distribuídos em dez categorias, dis-
putaram, no último mês, o Torneio Interno de Squash, que 
movimentou as quadras do Centro de Treinamento JK, no 
Minas I. A premiação dos campeões aconteceu numa ani-
mada festa de confraternização, no Restaurante Pomar, na 
Sede Social, com sorteio de brindes. Confira, a seguir, a clas-
sificação final do torneio. 

Torneio Interno de Squash
Masculino
1ª Classe: campeão, Bernardo Leal; vice-campeão, Pedro  
Aspahan 

2ª Classe: campeão, Ethevaldo Monteiro; vice-campeão,  
Sânzio Gabriel Diniz 

3ª Classe: campeão, Carlos Mário Ferreira Neto; vice-cam-
peão, Alexandre Lamego 

4ª Classe: campeão, André Roldão; vice-campeão, Marcus  
Vinícius Terra de Freitas 

Conheça os vencedores do Torneio Interno de Squash
Bola na parede

Iniciantes: campeão, Bruno Simões Nagem; vice-campeão, 
Renato Bráulio 

Master 40: campeão, Alexandre Lamego; vice-campeão,  
Pedro Palhares 

Master 50: campeão, Ethevaldo Monteiro; vice-campeão,  
Carlos Mário Ferreira Neto

Master 60: campeão, Rogério Souza Balbino; vice-campeão, 
José Mauro Viana

Feminino

Iniciantes: campeã, Silvia Pimenta Almeida; vice-campeão, 
Viviane Ramos 

Mistas

5ª Classe: campeão, Alysson Muniz Miranda; vice-campeão, 
Marcelo Romeiro
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Os campeões da categoria 40 a 49 anos, Leonardo Lopes, 
Hugo Gama e Leonardo Escuin

Roland Raad, Antônio Jardim, Márcio Vieira e o  
vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira

As minastenistas campeãs Irene Campos e Flávia Rocha

O Minas Country foi a sede, em maio, da III Copa Interclubes de 
Peteca, que reuniu 83 participantes, distribuídos em seis catego-
rias, representando nove clubes da capital - Minas Tênis Clube, 
Pampulha Iate Clube, Clube Belo Horizonte, Jaraguá Country Clu-
be, Sociedade Recreativa Palmeiras, Clube Recreativo Dom Pe-
dro, Oi Art - Associação Recreativa, Clube Labareda e Associação 
Atlética Banco do Brasil (AABB).  Os minastenistas brilharam na 
competição, conquistando dois campeonatos, um vice-campeo-
nato e um terceiro lugar. Flávia Rocha e Irene Campos formaram 
a dupla campeã nas disputas femininas;  Leonardo Escuin / Leo-
nardo Lopes / Hugo Gama foram os campeões da categoria 40 
a 49 anos;  Leonardo Chaves e Fernando Rossi ficaram com o 
vice-campeonato na categoria 60 a 69 anos; e Márcio Maximilia-
nus / Antônio Jardim / Bruno Frattezi garantiram o terceiro lugar 
na categoria 50 a 59 anos. Confira, a seguir, todos os resultados. 

III Copa Interclubes de Peteca
Categoria 20 – 29 anos

1º - Vitor Nunes / João Raphael Barroso / Celton Alexandre (ART)

2º - Raniel da Silva / Rauber da Silva (Clube Recreativo Dom Pedro)

3º - Luis Felipe Candido / Jadir Pereira (Clube Labareda)

Categoria 30 – 39 anos

1º - Rodrigo Soares / Antônio Amaral / Zeovaldo Rocha (Clube La-
bareda 1)

2º - Leonardo Marques / Wanderlei Silva (Clube Labareda 2)

3º - Alysson Teodoro / Tadeu Pereira/ Sidnei Mendonça (ART)

Categoria 40 – 49 anos

1º - Leonardo Escuin / Leonardo Lopes / Hugo Gama (Minas Tênis 
Clube)

2º - Agnelo Cássio / Ernane Victor / Wolder Fonseca (Jaraguá Cou-
ntry Clube)

3º - Wellington Menezes / Dionhy Goulart / Marcos Coelho (Clube 
Labareda)

Categoria 50 – 59 anos

1º - Marcelo Ferreira / Jaci Renato / Willian Lemos (Clube Belo Ho-
rizonte)

2º - Eustáquio de Queiroz / Marcelo Rocha (AABB)

3º - Márcio Vieira / Antônio Jardim / Bruno Frattezi (Minas Tênis 
Clube)

Categoria 60 – 69 anos

1º - Wercilei Siqueira / Haldany de Castro / Sérgio Eduardo Freitas 
(Jaraguá Country Clube)

2º - Leonardo Chaves / Fernando Rossi (Minas Tênis Clube)

Torneio Interclubes de Peteca movimenta as quadras cobertas do Country 
Pena voando

TORNEIOS INTERNOS

3º - Marcos Campos / Rogério Diploma / Adalberto Conceição 
(ART)

Feminino

1º - Flávia Rocha / Irene Campos (Minas Tênis Clube)

2º - Viviane Santos / Silvana Aparecida (Clube Labareda)



CABEÇA DE PRATA

CONFIRA, ABAIXO, A AGENDA DE JUNHO:

PASSEIO AO SANTUÁRIO BASÍLICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE
Leia mais no texto acima.

PALESTRA COM A DRA. GLÁUCIA TAVARES – TEMA: “PRINCÍPIO, MEIO E SINS”
O processo vivo tem início, meio e contínuos recomeços. Reflexão sobre os nossos “sins”.
Minas I – Salão de Festas da Sede Social – 16h – Inscrições limitadas, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II, a partir de 5/6
Mais informações: (31) 3516-2084.

PASSEIO AO RESTAURANTE XAPURÍ – 3ª EDIÇÃO
Leia mais no texto acima.

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

FESTA JUNINA
Minas II – Salão de Festas – 17h – Música ao vivo, serviço de alimentos e bebidas típicas e quadrilha – Evento exclusivo para sócios 
acima de 60 anos – Ingressos, limitados, à venda nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II, a partir de 19/6 – Valor por pessoa:
R$ 60 – Inscrições para a quadrilha: a partir de 17/6, na Coordenação do Programa, pelo telefone (31) 3516-2084 – Vagas limitadas. 

QUARTA

QUARTA

QUARTA

QUARTA

QUARTA
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Em junho, o Programa Cabeça de Prata promoverá dois pas-
seios aos minastenistas acima de 60 anos. No dia 5, o destino 
é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, localizado a 
48 km de Belo Horizonte e a 16 km do município de Caeté, no 
topo da Serra da Piedade, a 1.746 m de altitude. O Santuário, 
que abriga a imagem da padroeira de Minas Gerais, é conside-
rado o lugar ideal para quem busca tranquilidade e a conexão 
com Deus em meio à natureza, já que possui uma das mais 
belas vistas das montanhas do estado. 

As inscrições estão abertas nas Centrais de Atendimento 
dos Minas I e II, pelo valor de R$ 80 por pessoa, incluindo 
transporte de ida e volta e almoço, com bebidas não alco-
ólicas e sobremesa. No dia do passeio, o ônibus sairá da 
portaria da rua Antônio de Albuquerque, no Minas I, às 10h.

Já no dia 12 de junho, os cabeças de prata do Clube partici-
parão da terceira edição do passeio ao Restaurante Xapurí, 
com saída da portaria da rua Antônio de Albuquerque, na 

Unidade I, às 16h. Será um delicioso fim de tarde, com músi-
ca e a presença de dançarinos. As inscrições podem ser fei-
tas nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II, pelo valor 
de R$ 100 por pessoa. O passeio inclui transporte de ida e 
volta e bufê de caldos, bebidas não alcoólicas e sobremesa. 
Mais informações: (31) 3516-2084. Não perca!

Sócios acima de 60 anos participam de duas atividades fora do Clube
Mês de passeios
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• INSCRIÇÕES PARA O TORNEIO INTERNO DE FUTEBOL DE CAMPO
Torneio: a partir de 10/8, com jogos aos sábados e domingos, a partir das 8h30, no Minas Country 
Categorias: Livre – 15 a 39 anos / Máster – Acima de 40 anos                       
Inscrições individuais ou por equipes: no Departamento de Entretenimento (P2 do CT, no Minas I), no Campo do 
Minas Country e na sala de empréstimo de materiais do Minas II (ao lado do Espaço da Criança) – Vagas limitadas.
Mais informações: (31) 3516-1304.

SÁBADO

1º

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

• “CINCO HOMENS E UM SEGREDO”, COM EDWIN LUISI, JAYME PERIARD, CARLOS BONOW, IRAN 
MALFITANO E CLAUDIO ANDRADE (ESPETÁCULO ADULTO)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 80 (inteira), antecipado / R$ 100 (inteira), no dia do evento – Classificação: 12 anos.

QUINTA

6
• FESTIMINAS ADULTO DE NATAÇÃO 

Minas II – Piscina Coberta – 19h às 21h – Evento para alunos do Curso de Natação – Classificação: 13 a 80 anos 
Mais informações: (31) 3516-1042/2048.

• TORNEIO INTERNO DE TÊNIS – 2ª CLASSE SIMPLES MASCULINO 
Minas I – Quadras de Tênis (CL7) – segunda, quarta e sexta, das 19h às 22h, e aos sábados, das 14h às 20h – Premiação 
para 1º e 2º colocados e participação na Festa de Confraternização do Torneio de Tênis no fim do ano. 
Demais categorias: julho - Iniciantes Simples Masculino e Duplas Femininas / agosto – “+60 anos” Simples Masculino  
Mais informações: (31) 3516-1304.

DOMINGO

2
• ARVORISMO E MURO DE ESCALADA

Minas Country – 10h às 15h – Mais informações: (31) 3516-1303.

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

• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “O FANTÁSTICO CIRCO DE PAPEL” (ESPETÁCULO INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) – Classificação: livre.

• COZINHA AO VIVO – ESPECIAL FRANÇA
Minas I – Gramado – 11h às 15h – Restaurante: Mon Caviste – Música ao vivo com Ibraim Netto Sax e teclado   
Evento gratuito e exclusivo para sócios do Minas Tênis Clube – Alimentação à parte. 

SEGUNDA

3
• INÍCIO DA SEMANA ESPECIAL DA MÚSICA

De 3 a 6/6 – Minas II – Espaço da Criança – Criação de adereços, chocalhos, muita cantoria e exploração dos sons dos 
animais – Não é necessário fazer inscrição – Mais informações: (31) 3516-1303.

QUARTA

5
• INÍCIO DO TORNEIO INTERNO DE FUTEBOL SOÇAITE MÁSTER 54

Minas Country – Campo Soçaite – jogos às quartas-feiras, a partir das 16h30 – Participantes: associados com 54 anos ou 
mais, comemorados até o dia 5/6 – Mais informações: (31) 3516-1304.

• ENCONTRO LITERÁRIO DA CÂMARA MINEIRA DO LIVRO
Café do CCMTC – 19h às 21h – Entrada franca – Classificação: livre.

• APRESENTAÇÃO DO CORAL MINAS TÊNIS CLUBE – EVENTO QUATRO CANTOS 
MAESTRINA: ELIANE FAJIOLI 
Basílica de Lourdes – 19h30 – Entrada franca – Classificação: livre.

TERÇA

4
• CAFÉ FILOSÓFICO: “LEVINAS E O HORIZONTE DO HUMANO”, COM LEONARDO MEIRELLES              

(BATE-PAPO)
Café do CCMTC – 19h às 21h – Entrada franca – Classificação: livre.

SEXTA

7
• TORNEIO DA JUVENTUDE

Minas I – Quadras de Peteca e Quadra 8 (CL5) – 18h30 às 20h30 – Evento para alunos do Curso de Vôlei           
Classificação: 13 a 18 anos – Mais informações: (31) 3516-1043.

  REVISTA DO MINAS • Junho de 2019 • 33



34 • Junho de 2019 • REVISTA DO MINAS   

•cultura•lazer•esporte•educação•

SÁBADO

8
• DIA MTC DE BASQUETE 

Minas I – Areninha – 8h às 12h – Evento para alunos do Curso de Basquete 
Classificação: 6 e 13 anos – Mais informações: (31) 3516-1044. 
*Os alunos poderão doar fraldas geriátricas para o Programa Minas Tênis Solidário.

DOMINGO

9
• ARVORISMO E MURO DE ESCALADA

Minas Country – 10h às 15h – Mais informações: (31) 3516-1303.

• SHOW EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS NAMORADOS – TONI GARRIDO E BANDA
Minas II – Gramado – a partir das 11h – Leia mais na página 28.

• MÚSICA NA LANCHONETE – SHOW: HENRIQUE JOTA E LIANA
Minas I – CF3 – 15h às 18h30 – Gratuito e exclusivo para sócios do MTC.

• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “PRA BAGUNÇAR” (ESPETÁCULO INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia) – Classificação: livre.

SEGUNDA

10
• INICIO DAS INSCRIÇÕES PARA O GRANDE ENCONTRO GDA MINAS 2019

O melhor da ação GDA em jogos de batalha, cheios de estratégias e muita diversão.
Evento: 28/7, das 8h30 às 17h, no Minas Country. 
Inscrições: nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II – Valor: R$ 120 por pessoa 
inclui: transporte de ida e volta Minas I - Minas Country, almoço, lanche da tarde 
e atividades GDA – Vagas limitadas – Mais informações: (31) 3516-1303.

• ABERTURA DA EXPOSIÇÃO “LUMBRA: UM FOTÓGRAFO DALTÔNICO                                                                     
NO URBANO” ARTISTA: GUILHERME MÁRIO
Em cartaz de 11/6 a 11/7 – Galeria de Arte do Minas II – Funcionamento: de segunda a sexta, das 6h às 22h, aos 
sábados, das 6h às 20h, e aos domingos e feriados, das 6h às 19h – Entrada franca – Classificação: livre.

TERÇA

QUINTA

SEXTA

11

13

14

• “LETRA EM CENA. COMO LER OTTO LARA RESENDE” – PALESTRANTE: AUGUSTO MASSI 
Café CCMTC – 19h – Inscrições gratuitas: sympla.com.br (sujeito a lotação) – Classificação: livre.

• LANÇAMENTO DO LIVRO “TODA LUZ POSSÍVEL”, DE BRENO FARIA
Café do CCMTC – 18h30 às 21h30 – Entrada franca – Classificação: livre.

• CAMINHADA COLETIVA
Saída da portaria da rua Antônio de Albuquerque, às 8h30, e retorno previsto para as 10h30 
Caminhada coletiva, alongamento e sorteios de brindes na Praça da Liberdade 
Não é necessário fazer inscrição – Mais informações: (31) 3516-1302.

• TORNEIO DE TÊNIS
Minas II – Quadras de Tênis – 18h às 22h – Evento para alunos do Curso de Tênis 
Classificação: 8 a 12 anos – Mais informações: (31) 3516-2049.

• INÍCIO DAS INSCRIÇÕES PARA COLÔNIA DE FÉRIAS – TEMA: MISSÃO ESPACIAL
Período: 15 a 26 /7 – Minas I, Country e Náutico. Leia mais na página 27. 

• TORNEIO INTERNO DE FUTSAL
Minas II – Ginásio Poliesportivo – 9h às 12h e 14h às 17h – Evento para alunos do Curso de Futsal                          
Classificação: 8 e 9 anos – Mais informações: (31) 3516-2047 / 1044 / 1358.
*Os alunos poderão doar fraldas geriátricas para o Programa Minas Tênis Solidário.

SÁBADO

15

• SIMON TRPCESKI – CONCERTOS SUPERGASBRAS (CONCERTO)
Teatro do CCMTC – 20h30 – Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – Passaporte cultural: R$ 160 (inteira) e R$ 80 
(meia) / para sócios do MTC: R$ 136 (inteira) e R$ 68 (meia) – Classificação: 10 anos.
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SÁBADO

15
• TORNEIO DE TÊNIS

Minas II – Quadras de Tênis – 18h às 22h – Evento para alunos do Curso de Tênis 
Classificação: 8 a 12 anos – Mais informações: (31) 3516-2049.

• A BELA E OS TENORES (SHOW)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) – Classificação: livre.

DOMINGO

16
FESTA JUNINA DO ESPAÇO DA CRIANÇA 
Minas II – Espaço da Criança – 10h às 13h – Dança junina: 11h15 – Venha fantasiado                                                   
Não é necessário fazer inscrição – Mais informações: (31) 3516-1303.

• ARVORISMO E MURO DE ESCALADA
Minas Country – 10h às 15h – Mais informações: (31) 3516-1303.

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

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

• TORNEIO DE TÊNIS
Minas II – Quadras de Tênis – 18h às 22h – Evento para alunos do Curso de Tênis – Classificação: 8 a 12 anos 
Mais informações: 3516-2049.

SÁBADO

22
• “AMOR E ÓDIO EM SONATA”, DE LEONARDO TALARICO, COM JULIANA WEINEM E                                     

AMANDHA MONTEIRO (ESPETÁCULO ADULTO)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 80 (inteira), até o dia 21/6 / R$ 100 (inteira), no dia – Classificação: 12 anos.

DOMINGO

TERÇA

QUINTA

23

25

27

• ARVORISMO E MURO DE ESCALADA
Minas Country – 10h às 15h – Mais informações: (31) 3516-1303.

• ORQUESTRA FILARMÔNICA JOVEM DE BOSTON 
CONCERTOS SUPERGASBRAS (CONCERTO)
Teatro do CCMTC – 20h30 – Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 
(meia) – Passaporte cultural: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia) / 
para sócios do MTC: R$ 136 (inteira) e R$ 68 (meia)  
Classificação: 10 anos.

• QUINTA NO COUNTRY JUNINO
Saída da portaria da rua Antônio de Albuquerque, no Minas I, às 8h30, e passagem pelo Minas II – Inclui transporte, café 
da manhã, almoço e atividades: bingo, monitores de dança, música, fogueira, quadrilha, recreação, diversão e muito mais 
Inscrições: a partir de 5/6, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II – Vagas limitadas – Mais informações: (31) 3516-1302. 

• APRESENTAÇÃO MUSICAL
Minas II – Salão de Festas da Sede – 19h30 às 21h – Evento para alunos do Curso de Música – Classificação: 4 a 80 anos 
Mais informações: (31) 3516-2044/2046.

• COMPETIÇÃO DAS TURMAS DE ADULTO
Minas I – Ginásio de Ginástica – 19h30 às 21h – Evento para alunos do curso de Ginástica Artística. Classificação: 13 a 59 anos 
Mais informações: (31) 3516-1072.

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

• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “RAINHA DA NEVE” (ESPETÁCULO INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 22 (inteira) e R$ 11 (meia) – Classificação: livre.
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•  INTEGRAÇÃO PSICOMOTORA MONITORADA – SEGUNDA A SEXTA 
Foco em equilíbrio, orientação espaço-temporal, memória, ritmo, coordenação motora, esquema corporal, lateralidade, alongamento e 
treinamento funcional.

   • Minas I – CF3 –  7h30, 8h30 e 9h30 (não há mais vagas) – 9h (para associados com idade até 59 anos).
   • Minas II – Gramado (caso chova ou o local esteja ocupado para evento, as atividades serão no Ginásio Poliesportivo) – 8h e 9h. 
   Mais informações: (31) 3516-1302.

•  OFICINAS DE MEMÓRIA – QUARTAS-FEIRAS 
Minas I – CF3 – 10h30. Mais informações: (31) 3516-1302. 

•cultura•lazer•esporte•educação•

SEXTA

28
• FESTIVAL DE MINIVÔLEI 

Minas I – Quadras de peteca e Quadra 8 (CL5) – 18h30 às 20h – Evento para alunos do Curso de Vôlei  
Classificação: 9 e 10 anos – Mais informações: (31) 3516-1043. 
*Os alunos poderão doar fraldas geriátricas para o Programa Minas Tênis Solidário.

• FESTA JUNINA
Minas II – 20h à 1h – Leia mais na página 27. 

• FOREVER YOUNG (MUSICAL)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 75 (inteira), para os primeiros 121 ingressos 
do Setor 2 (vendas apenas na bilheteria do Teatro) / R$ 80 (inteira), antecipado, até o dia 
27/6 / R$ 100 (inteira), no dia do evento – Classificação: 14 anos.

SÁBADO

29
• FESTA JUNINA INFANTIL

Minas II – 16h às 22h – Leia mais na página 27.

• FOREVER YOUNG (MUSICAL)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 75 (inteira), para os primeiros 121 ingressos do Setor 2 (vendas 
apenas na bilheteria do Teatro) / R$ 80 (inteira), antecipado, até o dia 28/6 / R$ 100 (inteira), no dia do evento  
Classificação: 14 anos.

DOMINGO

30
• ARVORISMO E MURO DE ESCALADA

Minas Country – 10h às 15h – Mais informações: (31) 3516-1303.

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

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

Minas II (Gramado. Caso chova: Quadra de Peteca) – 9h30

Dia Atividade

Segundas Aula de Ginástica Dance

Terças Memória

Quartas Aula de Ginástica Dance

Quintas Coordenação e Equilíbrio / Respiração e 
Relaxamento

Sextas Aula de Ginástica Dance

Dia Atividade

Segundas Aula de Ginástica Dance

Terças Recreação

Quartas Aula de Ginástica Dance

Quintas Coordenação e Equilíbrio / Respiração 
e Relaxamento

Sextas Aula de Ginástica Dance

• OFICINAS – SEGUNDA A SEXTA

Minas I (CF3) – 10h

• CIRCUITO CAIPIRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE SÃO JOÃO
Minas I – Espaço da Criança – Espaço Mezanino – 11h às 12h 
Não é necessário fazer inscrição – Mais informações: (31) 3516-1303.
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• ESPAÇO DA CRIANÇA COLEGUIUM – MINAS I E II – ATÉ 12 ANOS

Dia Atividade Horário

Segundas Teatro de Fantoches
Oficina de Pintura Facial

10h30 e 16h45
10h45 às 12h e 16h às 17h30

Terças
Teatro de Fantoches
Circuito Lúdico

10h30 e 16h45
10h45 e 17h

Quartas Teatro de Fantoches
Ciranda com Fantoches

10h30 e 16h45
10h45 e 17h

Quintas Teatro de Fantoches
Hora de Brincar

10h30 e 16h45
13h às 17h

Sextas Teatro de Fantoches
Ciranda Musical

10h30 e 16h45
10h45 e 17h

Sábados
Teatro de Fantoches
Hora de Dançar
Oficina de Pintura Facial

10h30 e 16h45
11h e 17h
11h15 às 13h e 15h30 às 17h30

Domingos
Teatro de Fantoches
Brincadeiras
Oficina de Balões de Modelagem

10h45
11h e 16h
11h15 às 13h e 15h30 às 17h30

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

Dia Atividade Horário

Segundas Teatro de Fantoches
Circuito Lúdico

16h
14h

Terças Teatro de Fantoches
Hora Dançante

10h40 e 16h30
10h e 14h

Quartas Teatro de Fantoches
Ciranda

10h40 e 16h30
10h30 e 15h30

Quintas Teatro de Fantoches
Brincadeiras de Roda

10h40 e 16h30
10h30 e 15h

Sextas Teatro de Fantoches
Brincadeiras Diversas

10h40
10h30

Sábados Teatro de Fantoches
Brincadeiras com Balão

11h e 16h
10h às 12h e 14h às 16h

Domingos Pintura Facial
Teatro de Fantoches

10h às 12h e 14h às 16h
11h

• PROJETO ENTRETENIMENTO – MINAS I – SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS

9h Atividades Esportivas Quadras do CT

10h Jogos e Brincadeiras Piscina Infantil

11h Alongamento Piscina de Lazer

11h30 Hidrodance Piscina de Caminhada

12h30 Atividades Aquáticas Piscina de Lazer

13h Atividades Especiais Quadras do CT

•  NATAÇÃO MÁSTER  
Treinos: segunda a sexta, das 6h30 às 7h30 e das 7h30 e às 8h30, na Piscina Olímpica do Minas II.

•  TRIATHLON – TREINOS  
Natação: segunda, quarta e sexta, das 6h30 às 7h50 e das 12h30 às 13h30, na Piscina Olímpica do Minas I. 
Corrida: conforme calendário da equipe de corredores de rua Unimed/Minas. Veja na página 29.
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VACINA CONTRA
GRIPE (2019)

Confira no site as unidades
com serviço  de vacinação. 

Disponível também em
domicílio e pela loja virtual.

Imunização indicada 
a partir de 6 meses de vida.

(31) 3228-6200     |     hermespardini.com.br/lojavirtual
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VOLÊI MASCULINO

Se tem convocação da seleção bra-
sileira de vôlei masculino, tem atleta 
do Minas. Assim tem sido ao longo 
dos anos e, nesta temporada, não foi 
diferente. O time minastenista será re-
presentado por jovens jogadores nas 
seleções Adulta, Sub-21 e Sub-19.

Na lista de convocados do técnico 
Renan dal Zotto, do time Adulto, es-
tão seis atletas da equipe Fiat/Minas: 
o líbero Maique, o ponteiro Henrique 
Honorato, o oposto Felipe Roque e o 
central Matheus Bispo, que seguem 
no Clube para a próxima temporada. 
O levantador Carísio e o central Flávio, 
que estiveram no time minastenista 
na última temporada, também foram 
convocados. Os atletas estão em 
treinamento no Centro de Desenvolvi-
mento de Voleibol (CDV), em Saquare-

ma, no Rio de Janeiro, e o time verde 
e amarelo tem pela frente a disputa 
da Liga das Nações, do Campeonato 
Sul-americano, do Pré-olímpico e da 
Copa do Mundo.

Reconhecido nacionalmente como 
um dos principais clubes formadores 
de atletas, o Minas também marcou 
presença na lista de convocados para 
as seleções de base. No time Sub-21, 
os atletas Edson da Paixão (central), 
Lucas Figueiredo (ponteiro) e Marcus 
Vinícius Coelho (ponteiro) foram con-
vocados, e João Vitor Rosa (oposto) 
e Gustavo Orlando (levantador) foram 
convidados para treinamentos e ava-
liações. Além dos jogadores, o técni-
co Nery Tambeiro, do Fiat/Minas, foi 
convocado e será assistente técnico 
de Giovane Gávio. O principal objetivo 
do grupo na temporada é o Campeo-
nato Mundial da categoria, que será 
realizado entre os dias 18 e 27 de ju-
lho, no Bahrein. 

Já na equipe Sub-19, representam o 
Clube os atletas Gustavo Orlando (le-
vantador), Leonardo Kihara (líbero) e 
Paulo Vinicios Ferreira (oposto), que fo-
ram convocados, e Henrique Guimarães 
(ponteiro), Otávio Brasil (central) e João 
Vitor Rosa (oposto), que foram convida-
dos. O time também se prepara para o 
Campeonato Mundial, que será entre os 
dias 21 e 30 de agosto, na Tunísia. 

O diretor de vôlei masculino do Minas, 
Elói Oliveira, ressalta que a convocação 
dos minastenistas é fruto do trabalho 
desenvolvido no Clube. “Tudo isso é 
resultado do trabalho que começamos 
há cinco anos. Nosso principal objetivo 
é formar o atleta e formar boas equi-
pes. Queremos ser campeões forman-
do um time bom e não comprando um 
time bom. E já estamos alcançando al-
guns resultados. Na última temporada, 

fomos vice-campeões da Copa Brasil 
e terminamos a fase classificatória da 
Superliga empatados com o Sesc-RJ, 
que tem um orçamento cinco vezes 
maior que o nosso”, afirma.

A equipe Infantojuvenil do Minas co-
meçou a temporada subindo ao pó-
dio. O time minastenista conquistou 
o título de campeão do 22º Festival 
Mercosul de Voleibol, realizado entre 
os dias 27 de abril e 1º de maio, na 
Sociedade Ginástica, em Novo Ham-
burgo (RS). A tradicional competição 
internacional reuniu equipes do Bra-
sil e também da Argentina. Na final, 
o Minas venceu o Sesi-SP, por 2 a 0. 
Além do título, o time contou com 
dois jogadores entre os destaques 
do torneio: o levantador Gustavo Or-
lando e o líbero Leonardo Kihara.

Participaram da conquista os atletas 
Davi Schwarzrock Castanheira, David 
Ilario da Silva Nunes, Gabriel de Miran-
da V. Vilaça, Gustavo André Orlando, 
Henrique Ferreira M. Guimarães, João 
Vitor Rosa Adriano, João Vitor Pereira 
Friedrich, Kelvi Geovani de Camargo 
Souza, Leonardo Ryudi S. Kihara, Na-
than Jonas Alves, Otávio Filipi Brasil e 
Pedro Vieira Escuin Gonçalves. O téc-
nico Fernando Martins comandou a 
equipe, auxiliado por Marcelo Melado.

Minas é seleção

Base campeã

Clube tem 17 atletas nas seleções brasileiras Adulta, Sub-21 e Sub-19

Ponteiro Honorato está na lista de convo-
cados para a seleção adulta

Equipe minastenista campeã do Festival 
Mercosul, disputado em Novo Hamburgo

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



40 • Junho de 2019 • REVISTA DO MINAS   

Tudo nosso!
Itambé/Minas tem temporada histórica e conquista a Superliga Feminina

A equipe Itambé/Minas teve uma temporada que, certamen-
te, ficará marcada na memória dos torcedores minastenistas. 
Foram 39 vitórias em 43 jogos disputados em cinco compe-
tições nacionais e internacionais. Depois de conquistar o bi-
campeonato mineiro, o bicampeonato sul-americano e a Copa 
Brasil, além de ter sido vice-campeão do Mundial de Clubes, 
o time minastenista foi campeão da Superliga Cimed Femini-
na, ao vencer o Dentil/Praia Clube, de Uberlândia, na primeira 
final mineira dos 25 anos de história da competição nacional. 
Na série melhor de três, o Itambé/Minas precisou de apenas 
dois jogos para trazer para Belo Horizonte o segundo troféu 
do torneio mais importante do calendário nacional. A primeira 
conquista foi na temporada 2001/02. Antes, a Superliga era 
chamada de Liga Nacional, e o Minas foi o campeão na tem-
porada 1992/93 (leia mais na página 58).

De volta ao pódio
Em uma campanha brilhante e com números impressionan-
tes, o Minas voltou a conquistar a Superliga Feminina, após 
17 anos de espera, alcançando o arrojado objetivo que a Di-
retoria traçou, que era recolocar o vôlei minastenista no topo 
do pódio nacional. Para chegar ao título, foram 28 jogos e 
26 vitórias. Do total de 107 sets jogados, a equipe venceu 

No ginásio do Sabiazinho, o time minastenista faz a festa ao conquistar a Superliga

82 sets, e o setor ofensivo colocou a bola no chão em 2.455 
oportunidades. 

No primeiro jogo da decisão, no dia 21 de abril, 8.450 torce-
dores marcaram presença no ginásio Jornalista Felipe Drum-
mond, o Mineirinho, para vibrar com a primeira vitória minas-
tenista, por 3 sets a 2. Já no dia 6 de maio, cerca de 6.500 
torcedores foram ao ginásio Tancredo Neves, o Sabiazinho, 
em Uberlândia, para ver o Itambé/Minas escrever mais um ca-
pítulo em sua vitoriosa história. Após um duelo emocionante 
e equilibrado, o time da capital venceu o do interior, por 3 sets 
1, e soltou o grito de campeão.

Após a final, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divul-
gou a seleção da Superliga, que foi dominada pelas atletas do 
Itambé/Minas. A levantadora Macrís foi eleita a melhor da po-
sição e, ainda, a melhor jogadora da Superliga (MVP). Natália e 
Gabi foram as melhores ponteiras. A capitã Carol Gattaz foi a 
melhor central, ao lado de Ana Carolina, do Praia Clube, e, tam-
bém levou o prêmio de Craque da Galera, após votação no site 
da CBV. O técnico Stefano Lavarini foi escolhido o melhor trei-
nador da Superliga. A seleção foi completada pela líbero Camila 
Brait, do Osasco/Audax, e pela oposta Nicole Fawcett, do Praia.
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A festa em BH
A equipe campeã foi recebida com festa em Belo Hori-
zonte, com direito a desfile em carro aberto do Corpo 
de Bombeiros pelas ruas da capital, e muita emoção na 
chegada ao Clube, onde era aguardada pelo presidente 
Ricardo Vieira Santiago, diretores, sócios e pelos fiéis 

torcedores. Uma queima de fogos marcou o início das 
comemorações no Salão de Festas do CF6. Jogadoras, 
comissão técnica e dirigentes fizeram um brinde especial 
para celebrar o título e, em seguida, aproveitaram a festa 
com familiares e torcedores.

VÔLEI FEMININO

O presidente Ricardo Santiago, com sua esposa Denise Lobão, a sogra Judite Lobão e a central Carol Gattaz

A central Thaísa está no elenco do Itambé/Minas na tempora-
da 2019/20

A temporada 2019/20
A Diretoria do Minas iniciou a montagem da equipe Itambé/
Minas para a temporada 2019/20. No fechamento desta edi-
ção, já haviam sido confirmadas as contratações do técnico 
italiano Nicola Negro, das ponteiras Deja McClendon, dos Es-
tados Unidos, e Roslandy Acosta, da Venezuela, e da central 
bicampeã olímpica Thaísa Daher. Além dos novos contrata-
dos, o Minas anunciou as permanências das centrais Carol 
Gattaz e Laura, das levantadoras Macrís e Bruninha, da oposta 
Bruna Honório, da ponteira Lana e da líbero Léia. Acesse o site 
www.minastenisclube.com.br e fique por dentro de todas as 
novidades da equipe Itambé/Minas.
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FUTSAL

Disputar a Liga Nacional de Futsal (LNF) não é tarefa fácil. A 
temporada é longa e repleta de jogos equilibrados. Somente 
na fase classificatória da edição 2019 da principal competi-
ção nacional da modalidade, são 18 partidas no caminho do 
Minas até os playoffs. Com tantos confrontos e viagens, é 
fundamental ter o máximo cuidado possível com a parte fí-
sica dos atletas. Justamente por isso, três figuras importan-
tes trabalham para que o elenco minastenista esteja sempre 
pronto para todos os desafios.

Felipe Pereira (fisioterapeuta), Bruno Teobaldo Campos (fi-
siologista) e Rodrigo Santiago (preparador físico) formam o 
trio responsável por controlar o volume de carga de treino de 
cada atleta. Assim, lesões são evitadas e todos os jogadores 
podem estar à disposição do técnico Peri Fuentes.

Antes dos treinos, o preparador físico Rodrigo Santiago faz 
um levantamento da recuperação de cada atleta em relação 
à atividade anterior. O mesmo acontece após os treinos 
táticos, para saber a intensidade do desgaste sentido pelo 
jogador. “Diariamente, antes do treino, faço a PSR (Percep-
ção Subjetiva de Recuperação). Após a atividade, eu pego a 
PSE (Percepção Subjetiva de Esforço). Passo os dados para 
o nosso controle. O Bruno, com os dados colhidos por ele, 
auxilia no controle de carga de treino. Assim, sugerimos o 
que o atleta pode ou não fazer a respeito do volume e inten-
sidade do treino”, diz o preparador físico.

É importante destacar que a atuação da fisiologia minaste-
nista não é restrita aos treinos. “O trabalho do fisiologista 
consiste na avaliação sistêmica e rotineira dos atletas, dan-
do parâmetros para a comissão técnica trabalhar. Dividimos 
o trabalho em três partes: monitoramento da carga durante 
os treinos, avaliação semanal de medidas de recuperação 
entre treinamentos e avaliação de medidas de recuperação 
após o jogo”, conta Bruno Teobaldo Campos.

O trabalho de coleta de dados e monitoramento dos atletas 
é fundamental para a prevenção de lesões, conforme relata 
o fisioterapeuta Felipe Pereira. “Eu tenho algumas informa-

ções, mas o Bruno e o Rodrigo têm informações diferentes. 
Juntando isso, conseguimos ter melhor noção do estado do 
atleta, da recuperação, do equilíbrio muscular, da capacida-
de aeróbica. Na prevenção de lesões, essas três áreas são 
fundamentais para que o atleta possa desempenhar o máxi-
mo do potencial com o menor risco possível”.

Ciência auxilia futsal do Minas nos treinamentos e prevenção de lesões
Tecnologia no esporte

O fisiologista Bruno Campos coleta material para avaliação 
física do elenco minastenista

DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL

5/6 20h15 Pato Futsal x Minas Pato Branco (PR)
9/6 11h Minas x Atlântico Erechim Arena MTC
14/6 20h15 Carlos Barbosa x Minas Carlos Barbosa (RS)
22/6 19h Minas x Jec/Krona Três Corações (MG)

Liga Nacional de Futsal (LNF) 2019 – Jogos do Minas em junho
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No início de maio, a base do basquete 
do Minas Tênis Clube fez história ao 
conquistar o tricampeonato da Copa 
Brasil de Clubes Sub-14. Os jovens mi-
nastenistas fizeram uma campanha 
perfeita na competição nacional e, in-
victos, soltaram o grito de campeão. O 
título veio depois do Minas superar o 
Olympico Club (MG), na final, por 92 a 
81. O Clube Esperia (SP), que venceu o 
Corinthians, por 50 a 30, na disputa do 
bronze, completou o pódio. No caminho 
até o lugar mais alto do pódio, o Minas 
também venceu as equipes do Instituto 
Vitaliza/Nosso Clube (PE), por 106 a 15; 
Clube Curitibano (PR), pelo placar de 97 
a 29; Corinthians (SP), por 61 a 50; Gi-
nástico (MG), 83 a 42; e Clube Esperia 
(SP), por 57 a 52.

A equipe Sub-14 foi formada pelos atle-
tas Bernardo Lopes, Bruno Foresti, Dio-
go Bulhões, Enzo Villela, Gabriel Tostes, 
Gabriel Almeida, Gustavo Cassini, Henri-
que Menezes, João Eduardo Aragão, Pe-
dro Backes, Pedro Henrique Rodrigues 
Pianca e Rafael Faleiro Cançado.

Os jovens foram comandados pelo treina-
dor Alexandre Arantes, que faz parte do 
Projeto Formação de Atletas por Meio 
do Investimento em Profissionais do Es-
porte - nº 64, parceria Minas e CBC.

Os atletas e membros da Comissão 
Técnica do Minas Tênis Clube partici-
param do Campeonato Brasileiro Inter-
clubes de Basquete - Copa Brasil de Clu-
bes Sub-14, competição realizada pela 
Confederação Brasileira de Basketball, 
Olympico e Comitê Brasileiro de Clubes 
(CBC), através do Edital nº 7.

A equipe minastenista conta com o 
apoio da Lei Estadual de Incentivo ao 
Esporte através do projeto “Formação 
e Desenvolvimento de Atletas do Bas-
quete - Ano IV”, nº 2017.01.0033.

Júlio Eduardo Andrade Cançado, o Piu, técnico das categorias 
de base do basquete minastenista, faleceu no dia 14 de maio, 
vítima de problemas no fígado. Ele era casado, pai de Rafael, 
13 anos, atleta do basquete minastenista, e de Lucas, 7 anos.  
Piu foi atleta do Minas de 1994 a 1998, começou a carreira de 
treinador no Mackenzie e foi técnico de categorias de  base do 
Minas de março de 2011 a maio de 2019, conquistando impor-
tantes títulos regionais e nacionais. 

Equipe Sub-14 faz história ao conquistar mais uma Copa Brasil de Clubes 
Tricampeão invicto

BASQUETE

Na visita à Diretoria para mostrar o troféu de campeã da Copa Brasil, a equipe Sub-14 homenageou o técnico Piu

Adeus, Piu 
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Cícero Cerqueira Pereira Júnior, mais 
conhecido como Cicinho (foto), 75 
anos, conselheiro nato do Clube, fale-
ceu em 16 de maio último, deixando 
consternada toda a família minastenis-
ta.  Ele iniciou a carreira de judoca no 
Minas em 1964, foi várias vezes cam-
peão mineiro e brasileiro e recebeu, 
em 1975, o título de atleta emérito do 
Clube. Também  em 1975, lançou o li-

Maria Taba e Amanda Lima ficaram com as medalhas de ouro 
nas categorias Meio-leve e Ligeiro

Com a participação de mais de 350 atletas, de 89 agremia-
ções e 20 estados brasileiros, foi realizado na Arena Urbano 
Brochado Santiago, no Centro de Treinamento JK, em maio 
último, o Campeonato Brasileiro Interclubes - Taça Brasil Sub-
21 de Judô.  Além do título nacional, estavam em disputa os 
pontos no ranking nacional, no qual a Confederação Brasileira 
de Judô (CBJ) se baseará para definir os judocas que repre-
sentarão o Brasil no Campeonato Pan-americano Júnior de 
Cali, na Colômbia, em julho. A Taça Brasil  é a segunda compe-
tição mais importante da categoria, em termos de pontuação 
no ranking nacional, atrás, apenas, do Campeonato Brasileiro.

No feminino, as minastenistas Amanda Lima (48 kg) e Maria 
Taba (52 kg) não tomaram conhecimento das adversárias e 
conquistaram o ouro. Os resultados levaram o Minas ao pri-
meiro lugar entre as mulheres. O Instituto Reação (RJ), com 
uma medalha de ouro, duas de prata e três de bronze, e o 
Sesi (SP), com um ouro e uma prata, foram segundo e terceiro 
colocados, respectivamente.

No masculino, as pratas conquistadas por João Vitor dos San-
tos (66 kg) e Guilherme Schimidt (81kg) deixaram o Minas na 
sexta posição. Os resultados, porém, foram importantes para 
a classificação geral do Clube, que encerrou a participação no 
Campeonato Brasileiro Interclubes - Taça Brasil Sub-21 em ter-
ceiro lugar. Pinheiros (SP), em primeiro lugar, com três ouros e 
cinco bronzes, e Instituto Reação (RJ), em segundo, com dois 
ouros, duas pratas e quatro bronzes, completaram o pódio. 

O Campeonato Brasileiro Interclubes - Taça Brasil Sub-21 foi 
realizado conforme Acordo de Cooperação nº 42/2017-AC, par-
ceria Minas Tênis Clube e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

vro ‘’Peteca: Esporte e Recreação’’,  que 
descreve as regras do jogo, válidas até 
os dias de hoje. “Cicinho foi judoca 
campeão e sensei respeitado e querido, 
além de praticante e entusiasta da pete-
ca. É imensurável a valiosa contribuição 
dele para a vitoriosa história do esporte 
minastenista e mineiro”, afirma o vice-
-presidente do Minas e também judoca, 
Carlos Henrique Martins Teixeira.

 Taça Brasil Sub-21 de Judô reúne mais de 350 atletas de 20 estados no Minas
Ippon

Obrigado, Cicinho

Belo Dente
Odontoplano

Belo Dente
Odontoplano

Belo Dente
Odontoplano

JUDÔ
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Rayan e Alice representam o Minas e o Brasil nos Jogos 
Pan-americanos

Os dois chegaram ao Minas bem jovens, ele com 10 e ela com 
14 anos. Aos poucos, se desenvolveram e deixaram de ser 
apenas atletas promissores para se tornarem nomes fortes da 
ginástica de trampolim brasileira. Rayan Victor e Alice Hellen, 
hoje, aos 17 e 20 anos, respectivamente, estão classificados 
para a segunda maior competição multiesportiva do planeta e 
vão representar o Minas e o Brasil na 18ª edição dos Jogos 
Pan-americanos, em Lima, no Peru, de 26 de julho a 11 de agos-
to. A terceira vaga na seleção será de Camilla Gomes, do Nú-
cleo de Ginástica Olímpica Tatiana Figueiredo.

Para garantir as duas das três vagas que o Brasil tem direito, 
Rayan e Alice participaram de uma seletiva, em maio, organi-
zada pela Confederação Brasileira de Ginástica com outros 
oito atletas. “Estou muito feliz, porque participar do Pan sem-
pre foi um sonho para mim. Participar de uma competição 
que envolve todos os outros esportes olímpicos é maravilho-
so”, comemora Alice Hellen.

Rayan Victor e Alice Hellen garantem vaga nos Jogos Pan-americanos de Lima
Seleção brasileira

Rayan Victor está em seu primeiro ano de seleção Adulta e 
será um dos atletas mais jovens da competição. “Eu acredito 
que essa conquista é um grande passo em minha carreira. É 
resultado de muito trabalho e dedicação. Estou muito feliz de 
poder representar meu país e o Minas em um campeonato tão 
grande”, destaca Rayan.

Alexandre Rungue é um dos treinadores do Minas, ao lado de 
Silton Santos. Ele não esconde a satisfação em ter dois atletas 
do Clube na segunda competição mais importante, atrás ape-
nas dos Jogos Olímpicos. “A classificação do Rayan e da Alice é 
muito importante para o Minas. Os atletas mostram que o Clu-
be está no caminho certo e continua sendo referência no Brasil 
e na América do Sul, despontando cada vez mais no cenário 
mundial”, ressalta o treinador.

Entre os dias 12 e 16 de junho, a equipe de ginástica de tram-
polim do Minas disputa o Campeonato Brasileiro Por Idades, na 
cidade mineira de Ouro Preto. Acesse o site www.minastenis-
clube.com.br e acompanhe os resultados dos minastenistas.

Ginástica Artística
A equipe de ginástica artística Adulta do Minas tem um impor-
tante compromisso neste mês. Entre os dias 5 e 9 de junho, 
no Rio de Janeiro, os minastenistas disputam o Campeonato 
Brasileiro Especialistas (por aparelhos). A competição reúne 
os principais nomes da ginástica brasileira e será disputada na 
Arena Carioca 3, no Parque Olímpico.

Além do Brasileiro, os minastenistas Leonardo de Souza e Lu-
cas Bitencourt disputarão o Campeonato Sul-americano Sê-
nior, em Santiago, no Chile, com a seleção brasileira Adulta. A 
competição será disputa de 18 a 23 deste mês. Acesse o site 
www.minastenisclube.com.br e acompanhe os resultados das 
competições.

GINÁSTICAS ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM
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“Quantos quilômetros eu nadei ao longo de todos esses anos?”. 
Esse era um dos principais questionamentos da ex-nadadora 
Sophia Valadares Pereira, que foi atleta do Minas por 10 anos 
e encerrou a carreira em dezembro último. Após a decisão de 
não continuar no esporte, Sophia, juntamente com os pais Ha-
roldo Pereira e Déa Regina Pereira, escreveu uma emocionante 
carta de agradecimento ao Clube. Norteados pela dúvida ini-
cial de quantos quilômetros foram nadados, os três resolveram 
compilar, também em números, toda a trajetória de Sophia na 
natação.

Em trecho da carta, impressiona os números encontrados 
pela família Pereira e que resumem os 10 anos de Sophia 
como atleta. “Participamos de 80 bate-papos, reuniões e 
palestras sobre Alimentação de Atleta, Esporte de Alto Ren-
dimento x Vida Escolar, Recuperação, Superação. ‘Nadamos 
juntos’ aproximadamente 11.250 km! Craw, costas, borboleta 
e peito. Fizemos pelo menos 30 viagens por Minas e pelo Bra-
sil. Dirigimos em torno de 51.500 km. Voamos norte, sul, nor-
deste, sudeste e alguns milhares de km. Fizemos e ingerimos 
quase 10.692 tapiocas, omeletes, crepiocas, sanduíches de 
frango e outros lanches saudáveis. Preparamos e tomamos 
perto de 652.500ml de suplementos. Lavamos e secamos 
4.885 peças de toalhas e sunkinis. Adquirimos e cuidamos 
de oito ‘Fasts’ (traje para natação) como se fossem mamões 
papaia maduros. Participamos de aproximadamente 90 cam-
peonatos importantes e caímos na água para competir 340 
vezes. Quanta adrenalina! Foram 148 medalhas, alguns deci-
litros de lágrimas e milhões de sorrisos. Fizemos inúmeras e 
inesquecíveis amizades”.

Mesmo após encerrar a carreira, Sophia, 18 anos, se mantém 

ligada ao esporte. Atualmente, faz parte do quadro de árbitros 
da Federação Aquática Mineira (FAM). A ex-atleta comentou 
que a família se surpreendeu com os números. “Sempre quis 
saber quanto eu tinha nadado durante a vida toda. Ficáva-
mos pensando e contando os metros. Quando eu resolvi pa-
rar, após 10 anos, resolvemos fazer essa conta de verdade. 
E a partir daí, a minha mãe teve a ideia de contar tudo que 
fizemos. É muita coisa! E são coisas que marcaram muito a 
nossa vida”. 

Outros pontos ressaltados pela família Pereira na carta de 
agradecimento foram o aprendizado ao longo dos anos, o es-
pírito de equipe e o dia a dia com os técnicos Clarisse Vascon-
celos, Gustavo Piza, André Cordeiro, Amauri Machado, Mauro 
Dinis, Adriana Mitidieri e Eduardo Santos. 

Sophia, Déa e Haroldo relataram sobre o que vão levar de 
ensinamentos após todos esses anos. “Mudamos nossos 
conceitos sobre disciplina, espírito de equipe, ganhar, perder, 
respeito às diferenças e resiliência. Hoje, após esses 10 anos, 
só temos uma coisa a dizer: obrigado pelo chamado! E temos 
uma única certeza: faríamos tudo outra vez!”.

Clarisse Vasconcelos foi a responsável por dar a notícia de 
que Sophia havia passado no teste para integrar a equipe do 
Minas e a sua primeira técnica. “A Sophia sempre foi uma me-
nina extremamente educada, disciplinada e repleta de boas 
qualidades. Vivemos intensamente os ensinamentos para 
aperfeiçoar a técnica e para sermos pessoas melhores. Fico 
feliz de ver não só a Sophia, mas outros atletas seguindo seus 
caminhos. Sei que muito do que eles são hoje, como cida-
dãos, é reflexo da rotina de muita disciplina, metas, respeito, 
educação, verdade e amor”, comenta a treinadora.

Em carta ao Minas, Sophia Valadares agradece pelos dez anos como atleta 
Nadamos juntos 

Haroldo Pereira, a técnica Clarisse, Sophia e os técnicos André, Miti, Eduardo, Gustavo e Mauro Dinis 

NATAÇÃO



O jovem tenista William Norton Júnior, de 14 anos, segue 
construindo uma história vitoriosa como atleta do Minas.  
No fim de abril, o jogador representou o Brasil e o Clube no 
Campeonato Sul-americano Juvenil 14 anos, na Colômbia, e 
conquistou o título de vice-campeão. O resultado garantiu ao 
time brasileiro uma vaga no Mundial da categoria, que será 
em Prostejov, na República Tcheca, entre os dias 5 e 10 de 
agosto. Assim, o Minas voltou a ter um representante em 
mundiais após 20 anos, já que o último atleta a alcançar o 
feito foi o consagrado tenista Marcelo Melo, ainda em 1999. 

“Estou muito feliz com o resultado do Sul-americano e em 
poder representar o Minas. Agora, vou ter essa chance e 
quero treinar ainda mais forte para chegar lá e tentar o título. 
Quero sempre representar bem o Minas e o Brasil”, comemo-
rou William Junior. 

Os tenistas do Minas que disputaram o Grand Slam Junio-
res Mineirão, em Uberlândia, no fim de abril, conquistaram, 
ao todo, nove títulos. No torneio de Simples, Alice Fantini (12 
anos), Davi Martins (14 anos) e William Júnior (16 anos) fo-
ram campeões, e Sofia Silva (14 anos) e Vitória Florenzano 
(12 anos) foram vice-campeãs. Já na disputa de Duplas, Ali-
ce Fantini e Luisa Rodrigues (12 anos) subiram ao lugar mais 
alto do pódio, enquanto Daniela Pinheiro e Vitória Florenzano 
(12 anos), Washington Junior e Miguel Barros (12 anos), e 
Catharina Cardoso e Anne Carvalho (14 anos) ficaram com 
o segundo lugar. Os técnicos Henrique Quintino e Fernanda 
Ferreira acompanharam os minastenistas durante a viagem 
para o Triângulo Mineiro.

A técnica Fernanda Ferreira faz parte do Projeto Formação de 
Atletas por Meio do Investimento em Profissionais do Esporte 
- nº 64, parceria Minas e CBC.

Após 20 anos, Minas volta a ter representante no Mundial Juvenil
Na história

Mais resultados

William Júnior com a medalha de prata do Sul-americano

Equipe minastenista volta de Uberlândia com muitos troféus

Além de Marcelo Melo, o Minas contou com o treinador Hen-
rique Quintino no time brasileiro que foi ao mundial em 1999. 
Quintino segue no Clube, agora como Técnico Principal da 
Base, e tem a oportunidade de ver mais um minastenista em 
uma das maiores competições internacionais de categoria. 

O treinador destacou que o desenvolvimento de William Jú-
nior nos últimos meses foi fundamental para o atleta con-
quistar a vaga no Mundial. “Há oito meses, o William não 
tinha a menor perspectiva de entrar em chaves principais 
nos torneios, pois ele não tinha ranking. De setembro para 
cá, ele ganhou quase dez títulos e, hoje, é o número 6 da 
América do Sul. Poucos conseguiram o que ele conseguiu, 
de dar esse salto e ter essa evolução em curto tempo. O 
William tem demonstrado grande potencial competitivo, po-
der técnico e inteligência para jogar, embora ainda seja um 
jovem de 14 anos. Ele construiu essa vaga no time brasileiro 
e também no Mundial”, afirmou. 

Antes de seguir para a República Tcheca, William Norton 
Júnior deverá disputar torneios na Europa, em julho, como 
parte da preparação para o Mundial.

O atleta William Norton Júnior conta com o apoio do Minas 
Esportiva Incentivo ao Esporte por meio do Projeto Desen-
volvimento de Atletas do Tê-
nis para o Alto Rendimento 
- Ano IV - nº 2017.01.0018.
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Minas sedia Campeonatos Brasileiros Interclubes de Judô, Tênis e Natação
Casa do esporte

LEI DE INCENTIVO

nas Tênis Clube e Comitê Brasileiro de 
Clubes (CBC).

No fechamento desta edição, ainda se-
riam disputados, no Minas, o Campeona-
to Brasileiro Interclubes de Tênis – Etapa 
Belo Horizonte, de 15 a 24 de maio (Acor-
do de Cooperação nº 40/2017 – AC); e o 
Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno 
(natação) - Troféu Ruben Dinard de Araú-
jo (Seletiva Torneio CBC), de 22 a 25 de 
maio. 

E de 5 a 8 de junho, o  Minas I será a sede 
do Campeonato Brasileiro de Natação Ju-
venil de Inverno - Troféu Arthur Sampaio 
Carepa. A competição é realizada por 
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meio de parceria com o Comitê Brasileiro 
de Clubes (CBC) e a Confederação Brasi-
leira de Desportos Aquáticos (CBDA).

Nas competições dos Campeonatos In-
terclubes, parte dos atletas e membros 
da comissão técnica dos clubes inscritos 
tem as despesas de hospedagem e trans-
porte aéreo financiadas com recursos 
públicos geridos pelo Comitê Brasileiro de 
Clubes (CBC).

As quatro competições fazem parte de 
projetos ou acordos firmados entre o clu-
be e o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Reconhecido nacionalmente como refe-
rência na formação de atletas de base, 
o Minas também é destaque em todo 
o país por sua completa e moderna in-
fraestrutura para a prática de diversas 
modalidades. Assim, nos meses de maio 
e junho, o Clube se tornou a casa do es-
porte nacional, sediando quatro competi-
ções nacional de base. 

O Campeonato Brasileiro Interclubes 
de Judô – Taça Brasil Sub-21 foi dis-
putado nos dias 11 e 12 de maio, reu-
nindo 350 atletas de 20 estados (leia 
matéria na página 45).  A competição 
foi realizada conforme Acordo de Co-
operação nº 42/2017-AC, parceria Mi-

O Minas é sede do Campeonato Brasileiro Juvenil de Natação, em junho



E N G E N H A AR I

LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

PROJETO OLÍMPICO JUDÔ LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

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

Atletas da base:  
Edson (vôlei), Raphael (basquete), 
Júlio Koda (judô) e Nichelly (natação)



Equipe minastenista comemora os resultados da XV Copa Minas

Homenagem

XV Copa Minas reúne mais de 800 judocas 
em dois dias de competição

O Torneio de Judô Professor Albano Pinto Corrêa Filho, que faz 
parte da XV Copa Minas, foi um sucesso e reuniu mais de 800 
judocas na Arena MTC, em dois dias de muitas lutas e medalhas, 
em maio. O Minas terminou a disputa em primeiro lugar no qua-
dro geral de medalhas, com 180 pontos (12 medalhas de ouro, 
cinco de prata e 10 de bronze), mas, como clube anfitrião, não 
recebe as premiações finais. Assim, o Judô Comunitário Instituto 
Reação (JCREAC-RJ) recebeu o troféu de campeão geral, com 

162 pontos (nove ouros, seis pratas e 12 bronzes). A Academia 
Corpo Arte de Cultura Física (DF) ficou com o vice-campeonato, 
com 108 pontos (seis ouros, quatro pratas e oito bronzes), e o 
Clube Paineiras do Morumby (SP) completou o pódio, com 68 
pontos (dois ouros, quatro pratas e oito bronzes).  

O time minastenista ainda ficou em primeiro lugar no quadro 
de medalhas da categoria Sênior, com 138 pontos (nove ouros, 
cinco pratas e seis bronzes). O troféu de campeão da categoria 
ficou com o Esporte Clube Pinheiros (SP), que somou 48 pontos 
(três ouros, duas pratas e dois bronzes). O Judô Hikari (ES) levou 
o vice-campeonato, com 16 pontos (um ouro e uma prata) e a 
Academia Espaço Marques Guiness (DF) ficou em terceiro lugar, 
com 15 pontos (uma prata e três bronzes). 

O Torneio de Judô Professor Albano Pinto Corrêa Filho foi organi-
zado pelo Minas Tênis Clube, com a aprovação da Federação Mi-
neira de Judô (FMJ) e da Confederação Brasileira de Judô (CBJ). 
A competição é de âmbito interestadual e, nesta edição, contou 
com a participação 857 judocas distribuídos por 112 clubes de 
20 estados brasileiros, além do Distrito Federal. As lutas foram 
nas categorias Sub-13, Sub-15, Sub-18 e Sênior. Antes do cam-
peonato, foi realizado o Treinamento de Campo com as equipes 
participantes, como forma de desenvolvimento e de intercâmbio 
de experiências entre atletas e profissionais do judô. 

Na cerimônia de abertura do torneio, o vice-presidente do 
Conselho Deliberativo do Minas, Murilo Eustáquio Santos 
Figueiredo, foi homenageado e recebeu o certificado de gra-
duação de Faixa Preta 5º DAN, emitido pela Confederação 
Brasileira de Judô (CBJ). Sócio do Minas desde 1953, ele foi 
atleta de natação e basquete em equipes de base e se desta-
cou no judô, conquistando vários títulos, inclusive a medalha 
de bronze na Universíade de Tóquio, em 1967. Na foto, Nédio 
Henrique, presidente da Federação Mineira de Judô (FMJ); 
Luiz Augusto Martins Teixeira; Carlos Henrique Martins Teixei-
ra, vice-presidente do Minas; Murilo Eustáquio Santos Figuei-
redo, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Minas; Euler 
Barbosa, diretor de Judô do Clube; e Fernando Galvão. 

Judô na Arena
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NOTAS

Café com a Diretoria
O presidente Ricardo Vieira Santiago, o vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira e demais diretores do Minas reuniram, 
em maio, todos os colaboradores do Clube, no Teatro do CCMTC, para o encontro anual com a Diretoria. Os dirigentes compar-
tilharam com os funcionários a vitória da equipe Itambé/Minas na Superliga Feminina; ressaltaram o resultado da pesquisa de 
satisfação dos sócios em 2018, que teve índice de positividade de 99,05%; e pediram que todos mantenham o foco na excelência 
do atendimento aos sócios. Durante o evento, 19 colaboradores foram homenageados pela atuação diferenciada de apoio aos 
associados, em situações críticas.

Cuide do seu pet  
A parceria do Minas com o Centro Universitário Newton 
Paiva garante aos associados descontos exclusivos (10% 
a 20%) nos serviços oferecidos pela Clínica Escola de Ve-
terinária da Newton (exceto exames). Os atendimentos 
são feitos por graduandos do Curso de Veterinária da 
Newton Paiva, sob a supervisão de professores. A lista 
de serviços inclui procedimentos clínicos, vacinação, 
diagnóstico por imagem e exames laboratoriais. É indis-
pensável a apresentação da carteirinha do Minas. A clí-
nica-escola fica na rua Marechal Foch, 15 - Grajaú. Mais 
informações: (31) 3516-2491, das 8h às 19h30.

Tocha do Pan no Minas
O Minas Tênis Clube foi uma das instituições seleciona-
das pelo Ministério do Esporte para receber, em caráter 
definitivo, a doação de uma das tochas dos XV Jogos 
Pan-americanos e Parapan-americanos Rio 2007. Acesa 
na cidade de Teotihuacán, no México, em 4 de junho de 
2007, a tocha seguiu para Santa Cruz Cabrália, na Bahia, e 
percorreu várias cidades brasileiras até chegar ao Rio de 
Janeiro, em 13 de julho de 2007, na cerimônia de abertura 
dos Jogos, que foram disputados por 5.633 atletas de 42 
países, até 29 de julho de 2007. 
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O vice-presidente Carlos Henrique Martins 
Teixeira, com a esposa Thereza Cristina Martins 
Teixeira, e a desembargadora Valéria Rodrigues 
Queiroz com o marido Robson José de Queiroz

Pedro Motta e os pequenos Davi e Sara 
comemoram com a mamãe Júlia Damasio 
Coutinho

Sergio Bruno Zech Coelho, presidente do 
Conselho Deliberativo, sua esposa, Maria 
Vitória Zech Coelho, o filho Ricardo Zech 
Coelho e Daniela Valadares 

Gabriel e Felipe acompanham a mãe, Patrícia 
Rocha, na grande festa no Minas II

Família Dias: Cláudio, Rafaela e a mamãe 
Milena curtem a festa juntinhos

Mãe e filho, Maria Elvira Souza Lima e 
André Rezende curtem a festa na área da 
Piscina Olímpica

Festa das Mães
O tradicional evento em comemoração ao Dia das Mães reuniu cinco mil associados e seus convidados, na Unidade II, em maio. 
O show de Leo Jaime e Leoni agradou todos os segmentos do público, que cantou e dançou no embalo de hits dos anos 1980, 
como “A Fórmula do Amor”, “Garotos II”, “Exagerado”, “Rock Estrela”, “Solange”, “Fotografia” e outros. “Que honra estar aqui no 
Minas Tênis Clube, que é referência nacional em apoio ao esporte e à cultura; um clube importantíssimo para o Brasil. E melhor 
ainda é homenagear as mães”, disse Leo Jaime. A festa ainda contou com camarote exclusivo para sócios, Boate Sub-17 para os 
jovens, barraquinhas e food trucks com diversas opções de alimentos e bebidas. Os parceiros Melitta, Itambé, Rommanel, Central 
do Estudante, Fiat e Wäls fizeram ações de marketing. Foi um sucesso!

As irmãs Iara e Lúcia Barbalho; Rita e Lorena 
Silveira, mãe e filha; e Cláudia Abreu, no 
embalo de Leo Jaime e Leoni

Mãe e filha, Jucelene e Joanna Mattar 
participam de ação das mídias sociais

As amigas Fernanda Guimarães, Isabella Chaves, 
Simone Queiroz e Patrícia Tarchi
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A vovó Geci Barbosa, Filipe Viana, a mãe 
Edna Viana e o pai Ricardo Viana

Carlos Antonio da Rocha Azevedo, diretor de 
Esportes do Minas, a esposa Paula Bitencourt, 
Suely e Ricardo Campos

A mãe Maria Helena Rabelo aproveita a festa 
com as filhas Paula e Thaís e com Sílvio Rocha 

Felipe Berzoini, Leo Vasconcelos, Ana 
Dumont e Luciana Sifuentes

A pequena Rafaela Libardi homenageia a mãe 
Cantinila Carvalho

Augusto & Camila Paulino, Fernanda & 
Sérgio Santos Rodrigues

CENAS

Show de Leo Jaime e Leoni agradou todas as gerações de minastenistas
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Para homenagear as mães no alongamento, corredoras da Unimed/Minas vestem-se de rosa 

Carolina Coelho concentra-se e 
medita na aula de ioga

A psicóloga Vanessa Guilherme Souza e o educador físico Magno 
Luiz entregam o prêmio à sorteada Maria Risoleta Nascimento  

Júlia Sad prepara presente para 
a mãe Simone Sad

As corredoras minastenistas Ana Cláudia Bastos Fonseca e Regina 
Marta Monteiro Cançado, no alongamento

Sócios assistem, atentos, à palestra “Viver em dieta – É possível 
ser feliz?”

Manhã especial
O sábado anterior ao Dia das Mães foi repleto de atividades para as mamães minastenistas, no Gramado da Unidade I. A Diretoria de 
Lazer promoveu uma manhã recreativa, com alongamento para a equipe Unimed/Minas; ioga; a palestra “Viver em dieta – É possível 
ser feliz?”, da psicóloga e especialista educacional Vanessa Guilherme Souza, da Gerência de Educação do Clube, e do educador físico e 
coach de emagrecimento Magno Luiz; sorteio de brinde; aula de hidroginástica; oficina de artes do Espaço da Criança; quick massage; 
painel colorido e adereços para fotos divertidas; e música ao vivo com Sanráh e banda, com a participação de instrutores da Dance 
Gallery Escola de Dança. Patrocinadora do Clube do Lazer, a Quatree distribuiu rações de gatos e cachorros para os sócios. Foi demais!
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A mamãe Ivana e o papai Francisco Teixeira posam com os 
pequenos Gustavo e Lucas

Cheias de adereços, Anna Deisy 
faz foto com a filha Gabriela

Samuel Freire curte a manhã 
com a mãe Adriana Freire

Avó é mãe duas vezes! Maria Helena Mata Machado participa da 
oficina com a neta Beatriz 

Elaine Palhares Teixeira aproveita a quick massage para relaxar

Alegria pura! Bruna De Luca Guimarães e Stefani De Luca Fontana, 
com a vovó Vanessa De Luca

Sócias dançam com instrutores ao som de Sanráh e banda

Os casais Fernando & Rosana Lamounier, Andréa Melo Silva & 
Wellington Oliveira

Os casais Luigi Martini & Patrícia Resende, Giovanna Santa 
Cecília & Rodrigo Sera

Correção
Diferentemente do que foi publicado na página 55 da seção Cenas da edição de maio da Revista do Minas, a primeira foto não 
corresponde à legenda. As fotos e legendas corretas estão abaixo. 

CENAS
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A equipe L’aqua di Fiori/Minas, campeã  
da Liga Nacional. Da esquerda  
para direita, em pé, Luiz Eymard  
(supervisor), Jarbas Soares, (assistente 
técnico), Leila, Fernanda, Arlene, 
Letícia, Kely, Hilma, Cebola (técnico), 
Sérgio Falci (preparador físico) e 
Alfinete (massagista); ajoelhadas, 
Kátia, Ana Paula, Marianna, Andréa  
e Cilene.

Campeãs da temporada 1992 quebraram jejum de 18 anos
Meninas de ouro 

MEMÓRIA

Clube voltou ao lugar mais alto do pó-
dio nove anos depois, como MRV-Mi-
nas, campeão da Superliga 2001/2002. 
Além da vitória, as meninas quebraram 
um tabu: o Minas nunca havia ganhado 
um título em casa, tanto no vôlei femi-
nino como no masculino. Nesta mes-
ma temporada, o time Telemig Celular/
Minas também levantou a taça de cam-
peão da Superliga Masculina, faturan-
do o segundo tricampeonato nacional.

Em maio último, o Itambé/Minas que-
brou um jejum de 17 anos e garantiu 
o título da Superliga Feminina 2018/19 
e o quinto título nacional feminino do 
Clube (leia mais nas páginas 40 e 41). 

O vôlei feminino do Minas sabe o ca-
minho da vitória há muito tempo. Na 
temporada 1992, o time minastenista, 
então denominado L’acqua di Fiori-Mi-
nas, fez a festa na casa do adversário, 
em São Caetano (SP), faturando a Liga 
Nacional, em cima do extinto Colgate/
São Caetano.  As minastenistas vence-
ram o quarto jogo, por 3 a 0, no Ginásio 
Milton Feijão, e fechou a série melhor 
de cinco, em 3 a 1. O título veio depois 
de 18 anos, já que a conquista anterior 
havia sido em 1974, na V Taça Brasil. 
O vôlei feminino do Minas também foi 
campeão brasileiro em 1964.

Depois da vitória na temporada 1992, o 
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De segunda a sábado, 
das 7h30 às 22h
Domingos e feriados, 
das 8h às 20h

S e u  S u p e r m e r c a d o  G o u r m e t  d e  C o r a ç ã o
a g o r a  p e r t i n h o  d e  v o c ê .

Av. Princesa Diana, s/n, 
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Lagoa dos Ingleses, 
Nova Lima (MG)

Alphaville



+  Programa bilíngue em parceria com a Cambridge University Press.

+  Projetos pedagógicos inovadores, como: Maker, Educação Financeira, Horta Pedagógica e Alimentação Saudável. 

+  Desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais, com base na experimentação.

As vagas são limitadas. As possibilidades de aprendizagem, infinitas.

Um mundo de descobertas espera pelo seu filho. 
www.bernoulli.com.br
(31) 3029-1234

O FUTURO
JÁ CHEGOU.

CONFIRME
A PRESENÇA
DA SUA 
CRIANÇA.

Processo de 
admissão 2020. 
Acesse o site e  

saiba mais.
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