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NOVO MINAS COUNTRY
Diretoria apresenta maquete do Plano Diretor e lança pedra 
fundamental das obras que transformarão o Clube. Página 12

SATISFAÇÃO CONFIRMADA
Pesquisa semestral aponta 99,6% de média da avaliação
geral do Clube pelos associados. Página 8
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Mais que um clube, o Minas Náutico oferece um estilo 
de vida com tudo o que você precisa para ter mais 

bem-estar e qualidade de vida. O Clube agora oferece 
mais 41 mil m2  de área construída, com opções de 

lazer para você aproveitar cada momento.

• Guarderia para Barcos • Piscinas Cobertas
• Academia • Quadras de Squash e de Areia  
• Campos de Futebol • Quadras de Beach Tennis  
• Salão de Eventos • Amplo Estacionamento

36 X R$ 222,22*
R$ 8.000 *As parcelas serão corrigidas anualmente,  

de acordo com o IGPM. ** Condições epeciais de 
pagamento para sócios do Minas Tênis Clube  

e Minas Tênis Náutico Clube.

Já pensou em encontrar  
       tudo o que você gosta  
   em um só lugar?

A gente pensou!

3517.3000 | www.minastenisclube.com.br/minasnautico 
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Caro associado

Deixe o dia 14/10/2019 reservado em sua agenda. Nesta data, mais uma vez, 
será convocada a Assembleia Geral Ordinária, que é constituída por todos os 
sócios titulares, capazes e que estejam em pleno gozo de seus direitos, para 
escolherem, de forma democrática, uma chapa composta por 100 candidatos 
ao Conselho Deliberativo e 20 suplentes, ou seja, uma renovação de um terço. A 
votação se dará no Salão de Festas do Centro de Facilidades do Minas I (rua da 
Bahia com rua Tomé de Souza),   das 8h às 19h. Toda a estrutura será preparada 
para agilizar o processo e dar conforto ao associado. O voto é a forma demo-
crática de preservar o seu direito de escolha. Nesta eleição você elegerá uma 
chapa composta por 100 novos Conselheiros, que somados aos 150 Natos e aos 
100 com mandato em vigor irão, em 4 de novembro, votar e eleger a chapa da 
Diretoria, da qual no momento faço parte, exercendo com muita honra o cargo de 
presidente. É de interesse da atual diretoria que o processo eleitoral e as eleições 
ocorram num clima de total transparência e seriedade, de acordo com as tradi-
ções do Minas Tênis Clube. 

As eleições são um tema muito importante no nosso contexto organizacional, mas ao longo deste período não deixamos de lado 
o ímpeto na busca constante por mudanças estruturais e nas realizações. Inauguramos no último mês o sistema de elevadores 
do Country, demanda antiga e amplamente reivindicada. Este sistema dará acessibilidade aos associados a todos os andares da 
Sede. Paralelamente a isso, demos início às obras no primeiro nível do clube. Nossa preocupação com o meio ambiente é um 
dos fatores a destacar, pois todo o entulho gerado com a demolição das estruturas atuais foi moído em equipamentos especiais 
e utilizado no aterro da área, evitando assim deslocamento de resíduos e terra. Tais obras fazem parte do Plano Diretor do Minas 
Country, cuja pedra fundamental foi lançada em cerimônia, no último mês, com a presença de muitos associados. O Plano foi 
amplamente divulgado e contou com participação decisiva dos associados. Esperamos que com essa revitalização possamos 
aumentar a frequência na Unidade, oferecendo aos associados mais conforto e melhores condições para as reuniões em família.

Outro fato a destacar foi a nossa excepcional participação nos Jogos  Pan-americanos, em Lima/Peru. A participação de nossos 
atletas nesse evento preparativo para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 foi motivo de orgulho para todos nós que amamos o 
esporte especializado. Os exemplos de superação e excelência dos nossos representantes para nossas categorias de base são 
fundamentais para que novas gerações sejam estimuladas a alcançar o alto rendimento.  Estivemos presentes e disputando nas 
piscinas, quadras, tatames e ginásios com os maiores expoentes do esporte de nosso continente. Nossos atletas subiram ao 
pódio por16 vezes e, ao todo, faturaram seis ouros, cinco pratas e cinco bronzes, o que daria ao Clube o 14º lugar no quadro geral 
de medalhas, caso fosse um país. A delegação do Minas em Lima contou com dez nadadores, três jogadores do vôlei masculino, 
duas atletas do vôlei feminino, uma judoca e dois ginastas. A natação foi o grande destaque do Minas na competição e bateu o 
recorde de conquistas da modalidade. No Pan de Toronto, em 2015, foram dez medalhas e, agora em Lima, o número subiu para 
15. Nosso clube se originou do esporte e investe através de seus apoiadores e parceiros no que há de mais moderno em formação 
esportiva.  Continuaremos de forma estratégica investindo no esporte como forma de incentivar as novas gerações em busca dos 
valores que o esporte dissemina, transformando vidas, formando cidadãos do futuro.

Citando Michael Phelps, nadador norte-americano: “Você não pode colocar um limite em nada. Quanto mais você sonha, mais 

longe você chega”.  

MENSAGEM DO PRESIDENTE

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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EXPEDIENTEEXPEDIENTE

MINAS I

Central de Atendimento ................................3 5 1 6 . 1 0 0 0
Gerência de Unidade  ....................................3 5 1 6 . 1 1 0 1
Academia do Minas  ......................................3 5 1 6 . 1 0 4 9
Aluguel de Salão de Festas  ..........................3 5 1 6 . 1 3 3 2
Assessoria de Comunicação  ........................3 5 1 6 . 2 1 6 0 
Assessoria de Relações Institucionais  ........3 5 1 6 . 2 1 6 1
Barbearia  ......................................................3 5 1 6 . 1 1 5 9
Classe A Lavanderia ......................................3 6 5 6 . 3 0 4 6
Departamento de Fisioterapia  ......................3 5 1 6 . 1 1 7 0
Drogaria Araujo  ............................................3 2 7 0 . 5 6 2 2
Enfermaria  ....................................................3 5 1 6 . 1 1 1 1
Estacionamento  ...........................................3 5 1 6 . 1 1 5 6
Gerência de Educação  ..................................3 5 1 6 . 2 0 4 2
Gerência de 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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Para nortear a atuação da Diretoria, que tem como foco cum-
prir a missão de “assegurar aos associados plena satisfação 
e alegria de viver através do lazer, do esporte, da cultura e da 
educação”, são realizadas, semestralmente, em parceria com 
o Instituto Ver, as pesquisas de satisfação dos associados do 
Minas Tênis Clube e do Minas Náutico. E os resultados apura-
dos no primeiro semestre de 2019 demonstram que a gestão 
do Clube está em sintonia com as demandas dos sócios, já que 
a média da avaliação geral dos quatro clubes chegou a 99,6%.

Na avaliação detalhada, o item “atendimento dos emprega-
dos” teve média de positividade de 99,4%. Para os itens “in-
fraestrutura” e “segurança”, a média do índice de positividade 
foi de 98,7%. A “manutenção física das instalações” obteve 

índice de positividade médio de 98,9%. A média de positivi-
dade da “limpeza das áreas comuns” chegou a 98,3%. Já 
o “atendimento dos prestadores de serviço”, que inclui as 
lojas, lavanderia, entre outros serviços oferecidos nas Uni-
dades I e II, teve índice de positividade médio de 97,9%. Na 
avaliação da “relação preço do condomínio e benefícios”, 
a média de positividade foi de 93,7%. E o item “serviço de 
alimentos e bebidas”, que engloba os concessionários dos 
restaurantes, lanchonetes e quiosques, atingiu a média de 
positividade de 92,4%.

No quadro abaixo, confira o detalhamento da pesquisa, que 
ouviu 464 associados, sendo 229 mulheres e 235 homens, no 
período de 19 a 23 de junho último.

 Pesquisa de satisfação dos sócios mostra média de avaliação geral de 99,6%
Perto de 100%

 93,7%RELAÇÃO
PREÇO X BENEFÍCIOS

Avaliação Geral

Atendimento dos empregados

Infraestrutura

Segurança

Relação preço x benefícios

Manutenção física das instalações

Limpeza das áreas comuns

Serviço de alimentos e bebidas

Atendimento de prestadores de serviço

99,6%

99,4%

98,7%

98,7%

93,7%

98,9%

98,3%

92,4%

97,9%

GERAL

MÉDIA 97,5% 97,3% 97,5% 98,4% 97,6%

100%

99,6%

100%
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MINAS I
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98,2%

99,1%

100%

90%

100%

96,4%

98,1%

96,3%
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100%

100%

98%

100%
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100%

100%
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   -

MINAS
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98,4%

100%

93,7%

100%
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98,4%

100%
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   -

MINAS
NÁUTICO

AVALIAÇÃO GERAL ATENDIMENTO
DOS EMPREGADOS 99,6%  99,4%

MANUTENÇÃO FÍSICA
DAS INSTALAÇÕES

LIMPEZA DAS
ÁREAS COMUNS

 98,9%

 98,3%

INFRAESTRUTURA SEGURANÇA 98,7%  98,7%

ATENDIMENTO DOS
PRESTADORES DE SERVIÇO  97,9%

 92,4%SERVIÇO DE ALIMENTOS
E BEBIDAS
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Assembleia Geral Ordinária de sócios elegerá 100 conselheiros e 20 suplentes

Conselheiros elegerão diretores e membros da Comissão Fiscal

No dia 14 de outubro, das 8h às 19h, no Salão do Centro de 
Facilidades (CF6), será realizada a Assembleia Geral Ordinária 
de sócios, que elegerá 100 membros titulares e 20 suplentes  
do Conselho Deliberativo do Clube, conforme estabelece o ar-
tigo 26 do Estatuto do Minas. Na próxima edição da Revista 
do Minas, serão publicadas as chapas concorrentes, que têm 
até o dia 15 de setembro, às 15h, para fazer o registro na Se-
cretaria do Clube.  

Podem votar sócios titulares, capazes, em pleno gozo de seus 
direitos e que estejam em dia com suas obrigações para com 
o Clube. O voto é atribuído a uma das chapas concorrentes, 
e não é permitido o voto por procuração. Será eleita a chapa 
que obtiver a maioria simples dos votos válidos (excluídos 
brancos e nulos). Encerrado o prazo de votação, os resultados 
serão apurados, e o presidente da Assembleia proclamará e 
empossará os conselheiros eleitos.

O Conselho Deliberativo é formado por 350 membros titulares 
e 40 suplentes, sendo 150 natos. Trienalmente, são eleitos 
100 titulares e 20 suplentes para o mandato de seis anos. 

Também de três em três anos, mas no mês de novembro, o 
Conselho, que é o órgão representante dos associados na ad-
ministração do Clube, elege a Diretoria (leia mais abaixo).

Para saber mais sobre as eleições no Minas, acesse o hot-
site socio.minastc.com.br/eleicoesminas2019/ e confira os 
editais de convocação, as Resoluções do Conselho  
e da Diretoria que regulamentam as eleições    
e o Estatuto do Clube.

No dia 4 de novembro, às 20h, os membros titulares do Con-
selho Deliberativo se reunirão no Salão do Centro de Facilida-
des (CF6), em reunião ordinária, para eleger a Diretoria e a Co-
missão Fiscal do Clube para o mandato no triênio 2020/2022. 

O registro das chapas concorrentes deve ser feito até as 15 
horas do dia 6 de outubro, na Secretaria do Clube. Serão admi-
tidas substituições na chapa, nos casos previstos no Estatuto 
Social, até dez dias antes da data da eleição.

A Diretoria do Minas é composta por 13 integrantes (presi-
dente, vice-presidente, diretores secretário e financeiro e nove 
diretores gerais). Já a Comissão Fiscal tem três membros ti-
tulares e três suplentes.

Para saber mais sobre as eleições no Minas, acesse o hotsite 
socio.minastc.com.br/eleicoesminas2019/ e confira os edi-
tais de convocação, as Resoluções do Conselho e da Diretoria 
que regulamentam as eleições e o Estatuto do Clube.

Eleição do Conselho 

Eleição da Diretoria

INSTITUCIONAL

Quem pode votar
Sócios titulares (cotistas, beneméritos, emé-
ritos e másteres), capazes, em pleno gozo de 
seus direitos e que estejam em dia com suas 
obrigações para com o Clube.

Documentos necessários para votar
Carteira social do Clube, além de carteira 
de identidade ou documento equivalente, 
com fotografia. Não é aceito o voto por 
procuração.

14/10/2019 - 8h às 19h
Salão do Centro de Facilidades (CF6) - Minas I

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS



O MUNDO 
PEDE 
AGILIDADE.
O MUNDO
PEDE 
CONEXÃO.

COM OS SERVIÇOS DE SOLUÇÕES 
LOGÍSTICAS INTEGRADAS DO AEROPORTO 
INTERNACIONAL DE BELO HORIZONTE, 
A SUA EMPRESA VOA MAIS ALTO.

O terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Belo 
Horizonte tem uma área de armazenamento de 12 mil m2  
e 11 posições exclusivas para aeronaves cargueiras.

Localização privilegiada: a 1 hora de voo das cidades 
que somam 86% do PIB, como São Paulo, 
Rio de Janeiro, Brasília, dentre outras;

Integração com as principais rotas e eixos rodoviários;

Serviço de nacionalização de carga marítima;

Serviço de armazenagem sob o regime de entreposto 
aduaneiro, com suspensão dos impostos de 
importação e nacionalização parcial;

Mais de 3.000 m3 de Câmaras Frias, operando de 
-20ºC a 25ºC qualificadas e certificadas para receber 
produtos de temperatura controlada.

BA_0160_19A_ADR_Terminal_Cargas_205x275mm.indd   1 08/08/2019   10:22
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Britagem dos entulhos para reciclagem com reaproveitamento no aterro da obra

Material de demolição é britado no canteiro de obras e usado no aterramento da área 
Ecologicamente correto

As obras do Plano Diretor do Minas Tênis Country Clube 
(PDMTCC) seguem em ritmo acelerado e dentro do crono-
grama aprovado pela Comissão de Obras. Estão totalmente 
concluídas as demolições na área do primeiro nível do Clube, 
que tem 3.075 m², e será dotada de novas piscinas, Espaço 
da Criança com playground e novos prédios da Lanchonete 
e dos Vestiários. Essas obras integram a primeira etapa do 
PDMTCC. Todo o entulho proveniente das demolições foi bri-
tado no canteiro de obras, ou seja, transformado em peque-
nas pedras, as britas, que estão sendo usadas no aterro da 
área, dentro do conceito de obra ecologicamente correta. O 
material proveniente das escavações do túnel da nova galeria 
de água pluvial também está sendo reaproveitado no aterro. 

Já estão em fase final de avaliação, para contratação neste 
mês de setembro, as propostas da licitação para as obras ci-

vis de construção das novas piscinas e das novas edificações, 
abrangendo fundações, estrutura e instalações.

As obras da primeira etapa do PDMTCC tiveram início em 
dezembro de 2018, com a construção e a instalação das 
passarelas e dos elevadores que interligam a Sede Social 
ao primeiro nível do Clube. A previsão de conclusão dessa 
etapa é março de 2020.

Depois das demolições, está sendo feita a terraplenagem da 
área, que terminará este mês. O serviço inclui a execução 
dos cortes necessários para a construção das novas pisci-
nas, da estação de tratamento de água (ETA) e das galerias 
de acesso a ela. Também está sendo realizado o aterro para 
nivelamento das plataformas onde serão implantados o am-
plo deck no entorno das piscinas e os prédios da Lanchonete 
e dos Vestiários.

Galeria de água pluvial
É para outubro próximo a previsão de entrega da nova galeria 
de água pluvial do Minas Country, que está sendo construí-
da pela empresa Construtunel. O túnel de 43 metros de ex-
tensão, posicionado sob o acesso/estacionamento da Sede 
Social, foi completamente escavado sem mudar a rotina do 
Clube, já que o serviço foi feito pelo método não destrutivo. 

Neste mês de setembro, a empresa dá sequência aos tra-

balhos, que incluem a injeção de concreto e a ampliação de 

caixas de passagem; a execução dos trechos de rede tubular 

em concreto e dos gabiões (estrutura flexível armada, forma-

da por malha de fios de aço e pedras, que tem função de 

contenção e drenagem) na “boca” da galeria; e a recuperação 

do concreto da galeria existente.

PDMTCC
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Ex-presidente Kouros Monadjemi, vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira, presi-
dente Ricardo Vieira Santiago, presidente do Conselho Sergio Bruno Zech Coelho, diretor 
de Obras José Cláudio Nogueira Vieira e vice-presidente do Conselho Murilo Eustáquio 
Santos Figueiredo

Pedra fundamental do Plano Diretor é lançada em prestigiada cerimônia   
Novo Country 

As ações de implementação do Plano Diretor do Minas Tênis 
Country Clube (PDMTCC) seguem conforme o cronograma 
proposto e aprovado pela Comissão de Obras. Em agosto, 
no Salão da Sede Social, foi realizada a cerimônia de lan-
çamento da pedra fundamental das obras do novo Minas 
Country, que reuniu associados, diretores e conselheiros. Na 
ocasião, os minastenistas assistiram ao filme institucional 
sobre as etapas do PDMTCC e conheceram a maquete do 
novo Minas Country, que está em exposição no Salão. Nos 
próximos meses, a maquete também será levada para as 
Unidades I e II.

Em discurso, o presidente Ricardo Santiago destacou a im-
portância da união de todos para o crescimento do Clube. 
“Estamos trazendo para o Minas Country o que há de mais 
moderno no País, tanto em instalações quanto em inovação 
de processos. E a presença de tanta gente nesta cerimônia 
mostra que a força do Minas vem, principalmente, da nossa 
união, que é fundamental para manter a sintonia entre o Con-
selho Deliberativo e a Diretoria em busca da evolução cons-
tante do Clube”.

Já Sergio Bruno Zech Coelho, presidente do Conselho De-
liberativo do Minas, reiterou o compromisso do Minas em 
melhorar as instalações do Country. “Eu parabenizo a equipe 
de obras, que tem sido incansável ao retomar tudo o que 
o Minas já fez no Country, agora sob o comando do José 
Cláudio [Nogueira Vieira, diretor de Obras]. O Minas trabalha 
no médio e no longo prazos, sempre em busca de resultados 
efetivos para o Clube e seus associados. E para continuar-
mos sendo o melhor clube do Brasil, com a melhor estrutura, 
precisamos preservar os nossos valores, que são a família e 
a educação”, disse.

O diretor José Cláudio salientou a responsabilidade socio-
ambiental do Minas na execução das obras do novo Country. 
“Tudo o que será construído nessa primeira etapa estará no 
mesmo nível, já atendendo às normas de acessibilidade. E 
para nivelar o piso, usaremos todo o entulho do canteiro de 
obras. Isso quer dizer que nossa política é a de lixo zero. 
Nada irá para o aterro sanitário poluir o meio ambiente, será 
tudo usado na obra, gerando também economia”, disse.

Saiba mais sobre o andamento das obras do Plano Diretor do 
Minas Country na página 14.
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PDMTCC

O presidente Ricardo Santiago e sua esposa Denise Lobão

Alexandre Carvalho, seu pai, o conselheiro Jonas Carvalho 
Pereira, e o diretor de Judô do Minas, Euler Barbosa

O conselheiro Sauro Henrique de Almeida, Paulo Quintino, 
Gustavo Zech Coelho, diretor de Lazer do Minas, e José Guimarães 
Batista da Silva, membro da Comissão de Obras do Minas

Elói Lacerda, diretor de Vôlei Masculino (de verde claro), e os 
conselheiros José Francisco Filho (Pelé), Carlos Rogério Zech 
Coelho e José Marcos Belfort

Os conselheiros Wilson Benício Siqueira, Yuri Dolabela
e Fernando José Soares 

O diretor de Natação Hélio Valente Lipiani, ladeado pelos 
conselheiros Eros Damasceno e Eduardo Henrique Costa Almeida

Antônio Lage Filho, diretor financeiro do Minas, Jorge Bachur 
Guimarães, diretor do Minas Náutico, e o conselheiro Carlos 
Mário Ferreira Neto

Os conselheiros Geraldo Diniz Couto e José Oswaldo Gomides, 
o diretor Ouvidor Fernando Zefferino e o também conselheiro 
Joaquim Olímpio
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Torcedores, atletas, profissionais da imprensa e demais pú-
blicos envolvidos na realização de competições na Arena 
Urbano Brochado Santiago ganharam mais conforto e como-
didade. A revitalização do principal espaço do Centro de Trei-
namento JK, inaugurado em novembro de 2001, foi concluída, 
no último mês.

Os serviços realizados incluíram a troca do guarda-corpo dos 
camarotes, o que garante segurança e mais visibilidade da 
quadra. Todo o piso da área de jogo foi trocado, mantendo o 
elevado padrão de amortecimento e acabamento, com uso de 
madeira pau marfim. Também foram instalados novos siste-
mas de som e de iluminação, que são mais modernos e efi-
cientes para eventos esportivos, e feita a pintura das paredes, 
completando a revitalização da Arena.

Ainda no CTJK, as Quadras de Squash passam por uma am-
pla reforma, a fim de garantir a qualidade da estrutura para 
a prática da atividade. 

E também no Minas I, visando manter o elevado padrão de 
acabamento da infraestrutura da Unidade, estão em anda-
mento os serviços de pintura das fachadas da Sede Social, 

do Prédio do Relógio, do Centro de Facilidades e de outras 
dependências do Clube. 

No Centro de Facilidades, terminou em agosto a reforma 
da Sala de Spinning da Academia do Minas I. Foram ins-
talados piso elevado, novo sistema de som, cortina de 
dimerização da iluminação e painel interativo. (leia mais 
na página 23).

Após revitalização, Arena do CTJK está mais bonita e funcional 
De roupa nova

Revitalização da Arena do CTJK é concluída: mais conforto, modernidade e segurança

No Minas Country, mesmo com as obras do Plano Diretor 
(leia na página 11), são feitos serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva, que, no último mês, incluíram: execução 
do aceiro no perímetro da Unidade para evitar propagação 
de queimadas e recuperação das cercas danificadas; irriga-
ção, cuidados com a grama e limpeza dos dois campos de 
futebol; início de novo ciclo de compostagem para a produ-
ção de adubos; instalação das placas de sinalização das 
trilhas; implantação do banheiro para pessoas com defici-
ência na piscina superior; adequação das vagas existentes 
no setor superior para pessoas com deficiência e maiores 
de 60 anos. 

Minas Country
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SEU PATRIMÔNIO

Novo espaço garante mais conforto e comodidade para pais, atletas e técnicos, no Minas II
Sala da Natação
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Em sintonia com as demandas dos as-
sociados, a Diretoria do Minas aprovou 
a construção da Sala da Natação na 
Unidade II, ao lado da Portaria da Rua 
Ivaí. Com 24 m² e mobiliário que prio-
riza a funcionalidade, o novo espaço 
foi projetado para proporcionar mais 
comodidade aos atletas que treinam 
no Minas II, bem como melhorar o 
atendimento feito pelos técnicos das 
equipes aos pais e aos jovens nada-
dores minastenistas. A obra tem início 
neste mês de setembro, com previsão 
de conclusão em outubro.

Também no Minas II, no último mês, se-
guindo o cronograma de manutenções 
anuais programadas, foram realizadas 
a revisão dos aterramentos das subes-

tações, a inspeção dos aquecedores 
elétricos e a manutenção dos cantei-
ros e jardins do 4º pavimento do Esta-
cionamento e do sistema de irrigação 
automatizado. Foi executada, ainda, a 

impermeabilização das jardineiras da 
lanchonete e, atendendo a pedidos de 
associados, construído o espaço para 
o chuveirão, que já está instalado na 
área do Campo de Futebol Soçaite.

Planta da Sala da 
Natação do Minas II
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Estão abertas as inscrições para o 10º Torneio Interno de Duplas de Tênis - 3ª, 
4ª e 5ª Classes, que será disputado entre os dias 7 e 21 deste mês, reunindo dez 
duplas em cada categoria. Podem participar sócios e sócias do Minas Náutico 
e do Minas Tênis Clube com adesão, na faixa etária de 15 a 75 anos. No dia 21, 
depois dos jogos finais, haverá confraternização com entregua dos troféus. As 
inscrições devem ser feitas na Central de Atendimento ou com os auxiliares de 
quadra do Clube. 

Futebol 
O tradicional Torneio Interno de Futebol para sócios do Minas Náutico e do Minas 
Tênis com adesão também tem inscrições abertas na Central de Atendimento ou 
com os auxiliares de quadra. As vagas são limitadas a 108 inscritos. A competi-
ção começará no dia 15 de setembro, com disputas em duas categorias: menos 
de 40 anos e mais de 40 anos. A final do torneio está marcada para o dia 10 de 
novembro, seguida de premiação e confraternização.

Squash
Também neste mês, entre os dias 24 e 28 de setembro, será realizado, nas quadras 
do Pavilhão de Esportes e Eventos, o Torneio Interno de Squash, para sócios de 15 
a 75 anos. As inscrições estarão abertas até o dia 15, na Central de Atendimento 
do Náutico, inclusive para sócios do Minas Tênis com adesão. No encerramento, 
haverá entrega de medalhas aos vencedores.

Mais informações sobre os torneios: (31) 3517-3000 ou 3516-3001.

Lazer esportivo

MINAS NÁUTICO

Torneios internos de Tênis, Futebol e Squash movimentam o Clube

Track&Field Experience reúne Spinning, Funcional e Dance
Para suar 

A Academia do Minas Náutico rece-
berá o Track&Field Experience, no 
dia 28 deste mês, das 8h às 14h. 
Serão três modalidades simultâneas 
de atividades: Spinning, Funcional e 
Dance, em duas aulas, às 10h e às 
11h30. Haverá café da manhã para 
os participantes, que ganharão  brin-
des dos parceiros e patrocinadores e 

a exclusiva camiseta thermodry. Os inscritos ainda terão 10% de desconto na loja 
Track&Field Minas Tênis Clube, nos dias de retiradas dos kits (25 a 27/9) e no dia 
do evento (28/9). Os kits custam R$ 79 (feminino/unissex) e R$ 39,50 (acima de 
60 anos). Vagas limitadas! Inscrições no site www.tfsports.com.br. 
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Nicola Negro, técnico da equipe Itambé/Minas

Nicola Negro nasceu na cidade de 
Treviso, na Itália, no dia 10 de janei-
ro de 1980. Teve uma breve carreira 
como jogador de vôlei e, ainda bem 
jovem, aos 20 anos, iniciou os traba-
lhos como técnico da modalidade. A 
primeira atividade foi no Conegliano, 
clube tradicional da Itália. Aos pou-
cos, ganhou experiência, saiu do país 
e vem construindo uma carreira im-
portante no esporte. Está há 11 anos 
longe de sua origem e passou pelo 
vôlei da Eslovênia, Polônia, Romênia, 
Azerbaijão e Turquia.

Aos 38 anos, Nicola Negro chega ao 
Brasil e assume o comando técnico 
da equipe Itambé/Minas, atualmente 
campeã da Copa Brasil e da Superli-
ga, bicampeã mineira e sul-americana 
e vice-campeã mundial. O novo trei-
nador está animado com os desafios 
que terá pela frente. “A temporada 
passada foi uma página muito impor-
tante para o Clube, mas, agora, temos 
uma nova página a ser escrita”, afir-
ma o treinador minastenista. Na en-
trevista a seguir, Nicola Negro fala de 
suas expectativas e da nova equipe 
Itambé/Minas e não economiza nos 
elogios à infraestrutura do Clube. 

“Teremos uma equipe forte e muito competitiva”

“O time, agora, 
é diferente, 

mas continuará 
sendo muito 
competitivo”
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ENTREVISTA

Você chegou ao Minas em meados 
de julho e acompanhou todo o traba-
lho físico e os exames médicos das 
atletas. O que já dá para falar sobre 
o elenco e quais devem ser as carac-
terísticas do time nesta temporada?

Nas primeiras semanas, concen-
tramos todos os trabalhos na parte 
física, como sempre deve ser feito. 
Aproveitei esse período para conhecer 
melhor cada atleta e o Clube. Depois, 
iniciamos o trabalho técnico e, aos 
poucos, no passo a passo, consegui 
conhecer melhor as nossas jogado-
ras. Agora, estamos bem próximos e 
formamos um time. Temos boas atle-
tas, com grandes experiências e anos 
de voleibol, junto com outras mais jo-
vens, que podem crescer e se desen-
volver bastante. Uma coisa é certa: 
teremos um time competitivo e forte.

Você fala sempre sobre a esco-
la brasileira de vôlei. Quais são as 
diferenças do vôlei do Brasil e o da 
Itália ou o europeu?

A escola do Brasil sempre cuida muito 
da parte técnica e física. Nós, da Eu-
ropa, aprendemos muito com os trei-
nadores brasileiros. Lá, especialmente 
nos anos 1990 e 2000, nós falávamos 
muito do vôlei do Brasil. Naquela épo-
ca, muitos treinadores brasileiros atua-
ram por lá, como Bebeto de Freitas, Zé 
Roberto, Marco Aurélio Mota, Bernardi-
nho e outros. Com isso, a gente apren-
deu muito. Acredito que, hoje, a grande 
diferença seja a competitividade. O 

problema é que, na América do Sul, não 
tem adversário forte, é só o Brasil. 

Assim, não é difícil ser o melhor por 
aqui, mas falta competitividade, equi-
líbrio. Na Europa, não tem apenas a 
Itália, tem a Turquia, a Polônia e ou-
tras nações com menos tradição, mas 
que estão crescendo muito, como 
França e Alemanha. Assim, a competi-
tividade é grande e contínua. Acredito 
que essa seja a grande diferença hoje.

A equipe Itambé/Minas conquistou 
praticamente todos os títulos que 
disputou na temporada passada e 
tem no elenco duas bicampeãs olím-
picas, a melhor levantadora das úl-
timas seis Superligas, dentre outros 
nomes fortes no Brasil e algumas 
jovens da base. Quais serão seus de-
safios no comando do time?

Eu chego depois de uma tempora-
da perfeita para o Itambé/Minas. A 
equipe venceu tudo no Brasil e foi 
vice-campeã mundial. Agora, isso é 
passado. É página virada, e todos pre-
cisam entender isso. O time, agora, é 
diferente, mas continuará sendo mui-
to competitivo. Eu sempre gosto de 
dizer que o importante é o que vamos 
construir agora; o que passou, pas-
sou. A temporada passada foi uma 
página muito importante para o Clube, 
mas, agora, temos uma nova página a 
ser escrita. O que posso confirmar é 
que teremos uma equipe forte e muito 
competitiva. Vamos lutar para sermos 

os protagonistas, e o objetivo é man-
ter as primeiras posições. Stefano 
[Lavarini, técnico anterior da equipe] 
encerrou um grande trabalho aqui. Os 
resultados confirmam isso. Mas pas-
sou, é página virada. Eu estou concen-
trado, e a minha única preocupação 
é fazer o melhor para o time. Espero 
fazer um bom trabalho por aqui.

Como tem sido a sua adaptação ao 
Clube, à cidade e ao idioma?

Até agora, tudo tem sido perfeito e 
fácil para mim. Esta será minha 11ª 
temporada fora da Itália. Passei pela 
Eslovênia, Turquia, Polônia, Azerbai-
jão e outros lugares. Aqui, está sendo 
muito fácil para minha adaptação. 
Primeiro, porque a vida no Brasil não 
é muito diferente da Itália. Segundo, 
porque o profissionalismo e a estrutu-
ra que encontrei por aqui facilitaram 
muito para mim.

O que mais te surpreendeu desde a 
sua chegada?

Certamente, a estrutura e a organi-
zação do Minas! Isso aqui é muito 
diferente da Europa. Lá tem alguma 
coisa similar. Na Espanha, por exem-
plo, está próximo do Real Madrid; na 
Grécia, está como o Olympiakos Pa-
nathinaikos; na Turquia, como o Gala-
tasaray e o Fenerbahçe. Na Itália, não 
existe uma estrutura poliesportiva as-
sim. Existem clubes de voleibol muito 
importantes, muito grandes e orga-
nizados, mas estrutura poliesportiva 
como a do Minas, nessas dimensões, 
não existe. O Minas tem uma estrutu-
ra organizacional perfeita.

“Nós, da Europa, 
aprendemos 
muito com os 
treinadores 
brasileiros”

“O Minas tem 
uma estrutura 
organizacional 

perfeita”

“Estou 
concentrado e 
a minha única 
preocupação é 
fazer o melhor 

para o time”
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Expoente da literatura intimista, mineiro é o tema do Letra em Cena deste mês

Fenômeno da internet, Mariana Nolasco leva seu show ao Teatro do CCMTC

Como ler Lúcio Cardoso

Planeta Borboleta 

Mariana Nolasco faz show da turnê “Planeta Borboleta”, 
no Teatro do CCMTC

PATROCÍNIO DO CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE: APOIO:REALIZAÇÃO:

como ler...

Romancista, poeta, memorialista, dramaturgo, argumentista, 
roteirista de cinema e pintor, o mineiro Lúcio Cardoso (1912 – 
1968), nascido em Curvelo, é o homenageado da sessão de 
setembro do programa literário do Minas Tênis Clube, “Letra 
em Cena. Como ler...” No dia 10, às 19h, no Café do Centro 
Cultural Minas Tênis Clube, o professor da Faculdade de Letras 
da UFMG Jacyntho Lins Brandão analisará a obra do autor, 
que é considerado por especialistas como um expoente da 
literatura intimista e introspectiva no Brasil. Ele estreou na 
literatura em 1934 com o livro “Maleita”. Sua obra “Crônica da 
Casa Assassinada”, de 1959, é um dos livros mais cultuados 
da literatura brasileira e foi traduzida para o francês, o italiano 
e o inglês. Junto a Octavio de Faria, Cornélio Penna e Clarice 
Lispector, Lúcio Cardoso criou uma maneira de escrever que 
enfatiza a subjetividade de seus personagens, seus conflitos, 
aflições e esperanças por meio da religiosidade. Inscrições 
gratuitas em www.sympla.com.br. Classificação: livre.

O Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC) 
receberá, no dia 14 de setembro, às 21h, a cantora, 
compositora, atriz e fenômeno da internet Mariana Nolasco, 
21 anos, em seu show da turnê “Planeta Borboleta”. No 
repertório do espetáculo estão as dez canções que fazem 
parte do seu primeiro álbum, lançado em 2017 e intitulado 
“Mariana Nolasco”, que já acumula milhões de plays e 
visualizações nas plataformas digitais. Com mais de quatro 
milhões de fãs em seu canal,  Mariana viaja pelas capitais Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Florianópolis, Curitiba e 
São Paulo, apresentando suas músicas autorais, entre elas, os 
sucessos “Poemas Que Colori” e “Que Seja Pra Ficar”, de 2017, 
e “Sons de Amor”, composta em parceria com o rapper Rael. 
Aos 13 anos, Mariana iniciou sua carreira gravando vídeos de 
suas versões para canções de Marisa Monte, Nando Reis, Rita 
Lee e Ed Sheeran. Sem pretensão, um dos vídeos conquistou 
um milhão de visualizações, fazendo da menina um sucesso 
da internet. Em 2017, fez sua primeira miniturnê pelo Brasil 
e participou do Rock in Rio. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 
40 (meia), na bilheteria do Teatro ou no site eventim.com.br. 
Classificação: livre.
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CULTURA

Minas + Verde

No dia 17 de setembro, às 20h30, o violinista italiano 
Emmanuele Baldini e a pianista brasileira Lilian Barreto 
fazem o quarto recital da temporada 2019 da série Concertos 
Supergasbras. No programa estão obras de Clara Schumann, 
Gabriel Fauré, Heitor Villa-Lobos e Astor Piazzolla. A série é 
patrocinada pela Supergasbras, por meio da Lei Federal de 
Incentivo à Cultura

Nascido em Trieste, na Itália, Baldini iniciou seus estudos em 
sua cidade natal e ganhou inúmeros concursos internacionais 
como solista e integrante de grupos de câmara, na Suíça e na 

Nesta quarta edição da série “Minas + Verde”, publicada desde junho na Revista 
do Minas, a ilustradora científica e associada Bellkiss Radicchi Alméri apresenta 
o ipê-amarelo, cujo nome científico é Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O.Grose. 
No Minas I, há três árvores dessa espécie, que pode alcançar de 8 a 20 metros 
e floresce durante os meses de agosto a novembro. Muito frequente na região 
Amazônica, o ipê-amarelo pode ser encontrado, de forma esparsa, também na 
floresta pluvial atlântica, desde o Ceará até São Paulo, e na floresta semidecídua, 
desde Pará e Mato Grosso até Goiás.

Recital de Emmanuele Baldini e Lilian Barreto é o quarto da temporada 2019
Concertos Supergasbras
O Ministério da Cidadania apresenta:
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Áustria, e fez turnês pelo Japão, Estados Unidos e Austrália. 
Desde 2005, Baldini é spalla titular da Orquestra Sinfônica de 
São Paulo (Osesp). Já a pianista brasileira Lílian Barretto foi 
aluna da Escola Superior de Música de Varsóvia, na Polônia. 
Como bolsista da Academia Chopin, na Polônia, ela recebeu, 
do Ministério da Cultura daquele país, a Medalha de Ordem ao 
Mérito. Desde 2009, Lílian é a diretora artística do Concurso 
Internacional BNDES de Piano do Rio de Janeiro. Ingressos: 
R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), na bilheteria do Teatro ou no 
site www.eventim.com.br. Classificação: 10 anos.
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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-

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 

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  
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Selo com a efígie de O�o Lara Resende, 
autor que será tema do Letra em Cena 

Patrocínio:Apoio Realização:Patrocínio:Apoio Realização:

O Ministério da Cidadania apresenta:
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EDUCAÇÃO

Minas sedia evento com líder mundial do estilo Kenyu Ryu

Newton é o novo parceiro no programa de apoio aos estudantes minastenistas

Seminário Internacional de Karatê

Acompanhamento Escolar 

Karatê em família
O Curso de Karatê reuniu, em agosto, alunos e familiares no 
evento Karatê em Família, realizado no Ginásio Poliesportivo 
do Minas II. Os objetivos do evento foram estreitar os laços 
entre pais e filhos e incentivar a prática da modalidade entre 
os associados. Orientados pelos senseis Nelson Sardenberg 
e Felipe Eduardo, crianças e adultos praticaram, por uma hora, 
os movimentos fundamentais do Karatê-Do, como formas de 
deslocamento, socos, chutes, defesas e simulações de com-
bate. O Karatê em Família foi encerrado com uma divertida 
disputa em equipe. 

Entre os dias 17 e 19 de setembro, das 19h às 21h, o Minas será 
a sede do Seminário Internacional de Karatê, que terá a parti-
cipação de Soke Aiko Tomoyori, líder mundial do estilo Kenyu 
Ryu, que foi criado por seu avô, mestre Ryusho Tomoyori, em 
1939, no Japão. O encontro, promovido pela Associação Kenyu 
Ryu do Brasil e apoiado pelo Minas, será realizado no Salão da 
Sede Social do Minas I e oferecerá aos caratecas minastenistas 
a oportunidade de aperfeiçoar o Kata (formas de combate si-
mulado) e o Kihon (movimentos fundamentais) do estilo. 

Alunos do Curso de Karatê do Minas têm desconto de 50% 
no valor da inscrição para o seminário e recebem certificado 
de participação. Inscrições e informações: Bruno Passos, em 
3516-1046 / 3516-2051 ou bruno.passos@minastc.com.br.

O Centro Universitário Newton é o novo parceiro do Minas no 
Acompanhamento Escolar, programa de atendimento didáti-
co-pedagógico, que auxilia os minastenistas de 4 a 14 anos 
de idade, alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamen-
tal, na execução de suas tarefas escolares. As inscrições para 
participar do programa são gratuitas e devem ser feitas nas 
Centrais de Atendimento.

No Minas I, a Sala do Acompanhamento Escolar Newton fica 
no segundo piso do Centro de Facilidades (CF2), em frente 
ao elevador. Já no Minas II, a sala está localizada ao lado da 
Enfermaria. Os horários de funcionamento são: Minas I, às se-
gundas-feiras, das 13h às 18h, e de terça a sexta, das 8h às 
18h; Minas II, segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. 

O Programa Acompanhamento Escolar do Minas foi criado 
1997, na gestão do então presidente Sergio Bruno Zech Coelho, 

Alunos e familiares de divertiram no evento Karatê em Família  

com os objetivos de contribuir para a educação de qualidade das 
crianças e auxiliar mães e pais minastenistas na rotina diária.

Crianças contam com o Acompanhamento Escolar Newton 
para fazer o “para casa” no Minas
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ACADEMIA

A ação #QuartaSemCopo, que faz parte da campanha pela eli-
minação do uso de copos plásticos nas Academias dos Minas 
I e II, iniciada no último mês, já apresenta resultados positivos. 
Os associados aderiram à iniciativa do Minas pela preservação 
do meio ambiente. Só na primeira quarta-feira de agosto, nas 

Sócios apoiam a campanha que já mostra resultados positivos no primeiro mês 
#QuartaSemCopo

Inovação: Mat Pilates Spinning: novas bikes 
em nova sala

duas academias, foram utilizados apenas 34 copos. Esse núme-
ro corresponde a 2,5% da média diária antes da ação, que era 
de 1.400 unidades. A ação prossegue este mês: nada de copos 
plásticos nas Academias das Unidades I e II, nas quartas-feiras 
de setembro. Leve sua garrafinha ou use o bebedouro.

“Eu acho que deveria ser todos os 
dias. Só o fato de ir até o bebedou-

ro já é uma forma de exercitar”.  
Pierre De-Stefano, 59 anos, aluno da 

Academia do Minas há 9 anos.

“Sempre usei squeeze. Achei ótimo começar só 
quarta-feira para as pessoas se acostumarem e 

virar um hábito. Acho que todo mundo poderia 
trazer a própria garrafinha”.  Flavia Abras Pinheiros, 

53 anos, aluna da Academia do Minas há 26 anos.

No dia 9 de setembro, a Academia do Minas I terá mais uma 
novidade para os associados: o Curso de Mat Pilates. A moda-
lidade é um treinamento integral, baseado nos mesmos princí-
pios do Pilates tradicional, mas com exercícios praticados no 
solo e sem aparelhos, podendo ou não contar com o uso de 
acessórios, como bolas, faixas e rolos. Com duração de 50 mi-
nutos, as aulas serão na Sala de Vidro, para grupos de até 12 
alunos e ministradas por profissionais de Educação Física, com 
especialização em Pilates. A mensalidade é de R$ 140/mês. Há 
turmas com vagas disponíveis às segundas e quartas, às 8h10 
e às 9h10; terças e quintas, às 9h10; terças-feiras, 10h10. 

Com 31 bicicletas Keiser M3i, uma das mais completas do 
mercado, já está em pleno funcionamento a nova sala de 
Spinning da Academia do Minas I, inaugurada no último mês.  
O modelo tem sistema de gameficação SPIVI, que oferece 
diferentes experiências de trajetos e permite o acompanha-
mento de desempenho, a partir dos dados do próprio aluno. 
A nova sala ganhou ambientação com videowall e painel em 
vinil, cortinas automáticas blackout e sistema de som. Os alu-
nos das Atividades Coletivas podem praticar spinning na nova 
sala, conforme o quadro de horários. 

Associados ganham mais uma sala de Spinning, com 31 moder-
nas bicicletas
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O mês do Dia dos Pais foi comemorado pelo Programa Minas 
Tênis Solidário com a entrega, em agosto último, de 118 pe-
ças de roupas, doadas pelos sócios na Campanha do Agasalho 
do Clube, para o Lar Clotilde Martins, no bairro Salgado Filho, 
em Belo Horizonte. Na visita, os voluntários minastenistas 
presentearam os 12 moradores da casa, que também tem 23 
moradoras, com rádios portáteis novinhos, além de serviço de 
barbearia completo, oferecido pelo parceiro Alex Fraga Nazare-

th Ateliê de Beleza. Um bingo recreativo movimentou todos os 
idosos, que foram premiados com produtos de higiene pessoal, 
doados pelos associados do Minas, e toucas confeccionadas 
pela voluntária Sandra Correia da Silveira Bento. 

Também foram doados para o Lar Clotilde Martins 97 itens de 
limpeza, recolhidos durante os jogos da equipe feminina de 
vôlei Itambé/Minas na Arena Urbano Brochado Santiago, no 
CTJK, no primeiro semestre.

No dia 15 de setembro, das 10h às 
16h, associados do Minas estão con-
vidados a desapegar das longas ma-
deixas por uma boa causa. Quem tiver 
cabelos com mais de 20 cm de compri-
mento poderá doá-los e ainda ter um 
corte finalizado por um profissional 
do Tiff´s Cabelereiros, um dos salões 
mais conceituados de Belo Horizonte, 
no mercado há 40 anos. Os pontos de 
atendimento serão instalados na área 
da Piscina de Lazer do Minas I. Com os 
cabelos doados pelos minastenistas, a 

ONG Fio de Luz produzirá perucas que 
serão doadas para pacientes do Hospi-
tal das Clínicas/UFMG. 

A ONG Fio de Luz, criada pelo ex-cola-
borador do Minas Edmilson Marques, o 
Edy, atua em 32 pontos de coletas em 
Centros Oncológicos de Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul, Bahia e, em breve, 
terá uma unidade em Atlanta, nos Es-
tados Unidos. Em Belo Horizonte, os 
hospitais beneficiados pela organiza-
ção são o São Francisco e o Felício 
Rocho.

Idosos são presenteados com roupas, serviço de barbearia e bingo recreativo

Em ação no Minas I, ONG Fio de Luz produzirá perucas para doação ao HC

Para sempre, pais

Menos cabelo, mais amor
D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O



  REVISTA DO MINAS • Setembro de 2019 • 25

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

O Dia Nacional do Voluntariado (28/8) foi comemorado 
pelo Programa Minas Tênis Solidário, no último mês, com 
uma ação nos jardins da Igreja da Boa Viagem, dentro da 
programação da Festa da Nossa Senhora da Boa Viagem, 
padroeira de Belo Horizonte. Pessoas em situação de rua 
tiveram a oportunidade de retirar, gratuitamente, no Varal 
Solidário, 422 peças de roupas, doadas pelos minaste-

nistas na Campanha do Agasalho, e 110 pares de tênis 
arrecadados na Campanha Passos de Quem Precisa, rea-
lizada anualmente junto aos sócios, nas Academias dos 
Minas I e II. Na ação, também foram distribuídos 100 kits 
de lanches, compostos por sanduíches, refrigerantes e 
sobremesas, produzidos pelo setor de Alimentos e Bebi-
das do Clube.

Voluntários doam roupas, tênis e lanches para pessoas em situação de rua
Varal Solidário

Pessoas em situação de rua puderam escolher roupas e tênis doados pelos minastenistas

Voluntários minastenistas montaram o Varal Solidário, nos jardins da Igreja da Boa Viagem

Doe um computador novo 
ou usado em bom estado
Os equipamentos arrecadados serão encaminhados para as instituições cadastradas 
no Programa Minas Tênis Solidário, que promovem capacitação de jovens e crianças. 
Voluntários minastenistas atuarão como instrutores de informática nas instituições.
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Os associados amantes da boa gastronomia podem 
comemorar! No dia 14 de setembro, das 14h às 19h, 
será realizada a primeira edição do Minas Country BBQ 
Festival, nas Quadras de Peteca da Unidade. O evento 
será conduzido por Kiki Ferrari, especialista em churras-
co, defumação, fogo de chão e parrilla. No evento para 
os minastenistas, serão servidas, em 10 estações: Fogo 
de Chão, com costela e porco no crucifixo; Parrilla, com 
steak de ancho, chorizo e picanha; Pit Smoker, com cos-
telinha e pulled pork; Hambúrguer, com hambúrgueres 
artesanais com cheddar e bacon; Paella mineira; Varal 
de frango caipira e linguiça; Varal de peixes, com aba-
caxi e vegetais; Lombo no trapo; Tradicional espetinho 
brasileiro; Pães de alho e pão de doce de leite e outros 
acompanhamentos da gastronomia de ferro e fogo de 
chão. Haverá open bar de cerveja artesanal Wäls, suco, 
refrigerante e água.

Para animar a tarde, estão programados os shows de 
Gabriel Laender, com repertório eclético, que inclui 
country, folk e surf music, e da banda Rockstrela, com 
releituras de clássicos do rock dos anos 1980, em um 
show acústico.

Os ingressos do 2º lote estão à venda nas Centrais de 
Atendimento das Unidades I e II, pelos valores de R$ 
170 (sócios do MTC) e R$ 210 (convidados de sócios). 
O primeiro lote já está esgotado. Não perca!

Minas Country recebe evento inédito em parceria com a Minas Meet
Festival de churrasco

O chef Kiki Ferrari comandará primeiro festival de churrasco no Country

Minastenistas acompanham à aula do chef Sandro Massa, no Country
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Aula e degustação
Cerca de 60 associados do Minas Tênis 
Clube participaram, em agosto, da Aula 
BBQ Minas Country, um curso prático 
e intensivo de como preparar um chur-
rasco de alto nível, ministrado pelo chef 
Sandro Massa, auxiliado por dois mes-
tres churrasqueiros. Os minastenistas 
ganharam apostila completa e, durante o 
curso, ainda puderam degustar as prepa-
rações do chef, como parrilla argentina, 
dyrt steak, costela, linguiça artesanal, 
hambúrguer artesanal, aves, entre ou-
tros. Para acompanhar, open bar de cho-
pe Wäls, refrigerante e água. No fim, os 
novos churrasqueiros ainda participaram 
de sorteio de brindes.
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LAZER

No dia 27 de setembro, das 20h à 1h, 
o Salão de Festas da Sede Social da 
Unidade I será palco de um tributo ao 
pai da Bossa Nova, na sessão Bossa 
Jazz Especial João Gilberto. A dupla 
formada por Kay Lyra, cantora, com-
positora e filha do consagrado compo-
sitor Carlos Lyra, e Maurício Maestro, 
integrante do grupo vocal Boca Livre e 
violonista, será a atração principal do 
evento. O repertório de clássicos da 
bossa nova inclui duas composições 
de Pacífico Mascarenhas, ex-diretor 
Social do Minas. O Marzano Trio, for-
mado pelo cantor e pianista Marco 
Antonio Marzano e pelos músicos Flá-
vio Paulino (bateria) e Pascal Donnart 
(baixo), fará a abertura do show. 

O evento é aberto a sócios do Minas 
Tênis Clube e seus convidados não 
sócios. As mesas de quatro lugares 

poderão ser adquiridas apenas pelos 
associados, nas Centrais de Atendi-
mento dos Minas I e II, a partir do dia 

2 de setembro, pelo valor de R$ 100. 
Haverá serviço de bar cobrado à par-
te. Mais informações: (31) 3516-1000. 

Na festa de aniversário do Minas Tênis 
Clube, os associados serão presentea-
dos com um showzão de axé. Ninguém 
menos que Bell Marques, ex-vocalista 
do grupo Chiclete com Banana, se 
apresentará na Festa dos 84 anos do 
Minas, evento marcado para o dia 6 
de outubro, das 10h às 17h, no Minas 
Náutico.

No palco, Bell Marques mostrará os 
sucessos do Chiclete com Banana 
imortalizados em sua voz, como “Diga 
que valeu” e “Quero Chiclete”, além de 
canções de outros astros da MPB e fai-
xas de seu novo CD, “Vumbora”, como 
“Nicolau” e “Vumbora Vumbora”. Antes 
e após o show, o DJ Siman animará a 

festa. Não faltarão barracas e food tru-
cks com opções diversas de alimentos 
e bebidas e ações de marcas parceiras 
do Clube.

A entrada é gratuita para sócios do Mi-
nas Tênis Clube e do Minas Náutico, com 
apresentação da carteira social na porta-
ria. A partir do dia 9 de setembro, estarão 
à venda, nas Centrais de Atendimento 
dos Minas I, II e Náutico, ingressos para 
o camarote exclusivo para sócios, a R$ 
180, incluindo open food de coquetel 
petit gourmet e open bar de espumante, 
cerveja e refrigerante. Também serão 
vendidos ingressos para convidados de 
sócios, que poderão curtir a festa na área 
social do Clube, a R$ 200.

Não perca a Bossa Jazz em homenagem a João Gilberto, no Minas I

Bell Marques fará show na festa dos 84 anos do Minas, em outubro

Chega de saudade

Muito axé

Kay Lyra e Maurício Maestro apresentam clássicos da Bossa Nova aos minastenistas

Bell Marques comemora aniversário
do Minas em festão no Náutico
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Formamos cidadãos que 

mudam o mundo.

Resultado do apoio dado pelo 

Olimpo: desempenhos excelentes, 

quebra de recordes. 

Turmas reduzidas = aprendizado com 

maior interação 

professor/aluno. 

O Olimpo pensa cada etapa letiva 

visando ao rendimento máximo.



  REVISTA DO MINAS • Setembro de 2019 • 29

CABEÇA DE PRATA

No dia 2 de outubro, das 8h30 às 12h30, o Gramado do Minas II 
será palco da tradicional festa pelo Dia do Idoso, comemora-
do nacionalmente no dia 1º de outubro. O evento é gratuito e 
exclusivo para os associados do Minas Tênis Clube acima de 
60 anos. Haverá transporte da Unidade I para a Unidade II, a 
R$ 5, com saída da Portaria Antônio de Albuquerque, às 8h. As 
inscrições para o transporte deverão ser feitas nas Centrais 
de Atendimento, a partir do dia 18 de setembro.

Com programação repleta de atividades, o evento visa pro-
mover a diversão e o bem-estar dos cabeças de prata minas-
tenistas. Para iniciar o dia, será servido um coffee break, com 
música ao vivo. Também haverá apresentação artística, es-
paço de saúde e beleza, em que as sócias serão maquiadas, 
massagem, aula de dança, alongamento, sorteios de brindes, 
homenagens e muito mais. Não perca!

Programa Cabeça de Prata celebra o Dia do Idoso com evento especial 
Festejar é viver

CONFIRA, ABAIXO, A AGENDA DE SETEMBRO:
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS – “RENDAS DO NORDESTE” – GRUPO DE NARRADORAS PROSA MINEIRA
Minas I – Salão de Festas da Sede Social – 16h – Serão narradas histórias que enaltecem o povo nordestino, com sua 
força, determinação e criatividade para enfrentar as adversidades do dia a dia – Mais informações: (31) 3516-2084. 

VISITA À CASACOR MINAS GERAIS
Saída da Portaria Antônio de Albuquerque, às 13h30. Retorno às 18h – Inscrições limitadas, nas Centrais de Atendimento dos 
Minas I e II, a partir de 2/9 – Valor por pessoa: R$ 60, incluindo transporte, um café ou um lanche, que será exclusivo para o 
grupo – A CASACOR Minas Gerais realiza sua 25ª edição no Palácio das Mangabeiras. O projeto inicial do palácio foi feito por 
Oscar Niemeyer, com jardins planejados por Roberto Burle Marx – Mais informações: (31) 3516-2084.

INÍCIO DAS INSCRIÇÕES PARA VIAGEM A CAPITÓLIO / ESCARPAS DO LAGO
Período: de 4 a 7 de novembro – O pacote inclui: transporte em ônibus de luxo, hospedagem com pensão completa na Fazenda 
Engenho da Serra, city tour em Capitólio, passeio de chalana, baile dançante com música ao vivo e monitores de dança, seguro 
viagem e muito mais – Inscrições limitadas, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II – Mais informações: (31) 3516-2084.

OFICINA DE ARTES – ESPECIAL PRIMAVERA
Minas I – Salão de Festas da Sede Social – 16h – Inscrições limitadas, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II, a 
partir do dia 2/9 (máximo de uma inscrição por cota) – Valor: R$ 30 – Mais informações: (31) 3516-2084. 

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

COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO
Minas II – Gramado – 8h30 às 12h30. Leia mais no texto acima. 

VIAGEM À ÁFRICA DO SUL
10 dias e oito noites (2 em Sun City + 1 em Johanesburgo + 5 em Cape Town)
Mais informações: Augusto, MyWay Viagens - (31) 3504-0156.

QUARTA

QUARTA

QUARTA

QUARTA

QUARTA

TERÇA A 
QUINTA

OUTUBRO

4

11

18

25

2

8 a 17

Festa pelo Dia do Idoso é garantia de diversão para os minastenistas

Formamos cidadãos que 

mudam o mundo.

Resultado do apoio dado pelo 

Olimpo: desempenhos excelentes, 

quebra de recordes. 

Turmas reduzidas = aprendizado com 

maior interação 

professor/aluno. 

O Olimpo pensa cada etapa letiva 

visando ao rendimento máximo.
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SEGUNDA

2
• TORNEIO INTERNO DE TÊNIS – 4ª CLASSE DUPLAS MASCULINAS

Inscrições: até uma semana antes do início de cada categoria, nas Salas de 
Tênis dos Minas I e II e no Departamento de Entretenimento (P2 do CT, no 
Minas I) – Vagas limitadas. Torneio: segundas, quartas e sextas, das 19h 
às 22h, e aos sábados, das 14h às 20h, nas Quadras de Tênis do Minas I 
(CL7). Demais categorias: outubro - 3ª Classe Masculino e Duplas Mistas 
/ novembro - Equipes. Premiação para 1º e 2º colocados e participação na 
Festa de Confraternização do Torneio de Tênis no fim do ano. 
Mais informações: (31) 3516-1304.

SEXTA

6

• NOVO CÉU EM CONCERTO (SHOW)
Teatro do CCMTC – 20h – Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – Classificação: livre – Evento beneficente em 
prol do Projeto Assistencial Novo Céu.

• INÍCIO DAS INSCRIÇÕES DO TORNEIO INTERNO DE PETECA
Inscrições: até dia 20/10, nas Quadras de Peteca dos Minas I, II e Country, 
no Departamento de Entretenimento (P2 do CT, no Minas I) e nas salas de 
empréstimo de materiais dos Minas I (no Espaço da Criança Coleguium) e 
Minas II (ao lado do Espaço da Criança Coleguium). Torneio: dias 26 e 27/10, 
nas Quadras de Peteca do Minas I. Mais informações: (31) 3516-1304.

SÁBADO

7

• APRESENTAÇÃO DO CORAL MINAS TÊNIS CLUBE – 
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL – MAESTRINA: ELIANE FAJIOLI
Minas I – Em frente às Piscinas de Lazer – 10h30 – Gratuito e exclusivo 
para sócios do MTC.

• TORNEIO INTERNO DE VÔLEI DE PRAIA
Inscrições: até dia 1º/9 ou até as vagas esgotarem, no 
Departamento de Entretenimento (Piso 2 do CT, no Minas I) ou pelo 
telefone (31) 3516-1304 – Vagas limitadas. Categorias: Máster(A) 
e Iniciante(B). Torneio: dias 7 e 8/9, das 9h às 17h, nas Quadras de 
Areia do Minas Country. Mais informações: (31) 3516-1304.

DOMINGO

8
• MÚSICA NA LANCHONETE – SHOW: TRIO VISUAL

Minas I – CF3 – 15h às 18h30 – Gratuito e exclusivo para sócios do MTC.

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

• INICIO DAS INSCRIÇÕES PARA O TORNEIO INTERNO DE SINUCA
Inscrições: até dia 29/9, nos Salões de Sinuca dos Minas I e II ou no 
Departamento de Entretenimento (Piso 2 do CT, no Minas I) – Vagas 
limitadas. Torneio: a partir do dia 14/10, a partir das 19h15, no Salão de 
Sinuca do Minas II. Mais informações: (31) 3516-1304.

1
• COZINHA AO VIVO – ESPECIAL ARGENTINA

Minas I – Gramado – 11h às 15h – Restaurante: Delícias na Brasa – 
Música ao vivo com Fabinho Gonçalves e Erlon Lemos – Evento gratuito e 
exclusivo para sócios do Minas Tênis Clube – Alimentação à parte. 

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

• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “CINDERELA POCKET SHOW” (ESPETÁCULO INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 22 (inteira) e R$ 11 (meia) – Classificação: livre.

DOMINGO
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SEGUNDA

9
• INÍCIO DO TORNEIO INTERNO DE SQUASH

Inscrições: até dia 1º/9, nas Quadras de Squash do Minas I e no 
Departamento de Entretenimento (P2 do CT, no Minas I). Torneio: de 
9/9 a 21/9, de segunda a sexta, das 18h às 22h, e aos sábados, das 
8h às 12h (horários flexíveis), nas Quadras de Squash do Minas I. 
Premiação para 1º e 2º colocados, almoço de encerramento e sorteio 
de brindes para os participantes. Mais informações: (31) 3516-1304.

TERÇA

10
• “LETRA EM CENA. COMO LER LÚCIO CARDOSO” – PALESTRANTE: JACYNTHO LINS BRANDÃO

Café do CCMTC – 19h – Inscrições gratuitas: sympla.com.br (sujeito a lotação) – Classificação: livre.

QUINTA

12
• CAMINHADA COLETIVA

Praça da Liberdade – 9h – Saída da Portaria Antônio de Albuquerque, no Minas I, às 8h30 
Retorno previsto para as 11h – Caminhada coletiva, alongamento, aula de Lian Gong e 
sorteios de brindes – Não é necessário fazer inscrição – Mais informações: (31) 3516-1302.

• LÍLIAN BARRETO E EMMANUELE BALDINI – CONCERTOS 
SUPERGASBRAS (CONCERTO)
Teatro do CCMTC – 20h30 – Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) 
Classificação: 10 anos. 

TERÇA

17

• 1º FESTIVAL AQUÁTICO DO MINAS NÁUTICO
Minas Náutico – Piscina Coberta do Pavilhão de Esportes e Eventos – 8h às 12h – Evento para alunos dos Cursos 
Básico de Esportes e de Natação – Classificação: 6 meses a 12 anos – Mais informações: (31) 3516-3021.

SÁBADO

14
• MINAS COUNTRY BBQ FESTIVAL – EVENTO EM PARCERIA COM A MINAS MEET

Minas Country – Quadras de Peteca – 14h às 19h. Leia mais na página 26.

• MARIANA NOLASCO – TURNÊ “PLANETA BORBOLETA” (SHOW)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) – Classificação: livre.

• IV FESTIVAL DE TALENTOS
Minas I – Espaço da Criança Coleguium (Campinho de Futebol) – 10h – Mais informações: (31) 3516-1303.

DOMINGO

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

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

QUINTA

19
• QUINTA NO NÁUTICO

Saída da Portaria Antônio de Albuquerque, no Minas I, às 8h, e passagem pelo Minas II – Inscrições 
limitadas: a partir de 4/9, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II – Inclui transporte, café da manhã, 
almoço e atividades: bingo, aula de dança, música, participação de monitores de dança, recreação, diver-
são e muito mais – Mais informações: (31) 3516-1302.

SEXTA

20
• TORNEIO DE TÊNIS

Minas II – Quadras de Tênis – 18h às 22h – Evento para alunos do Curso de Tênis 
Classificação: 12 a 16 anos – Mais informações: (31) 3516-2049.
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QUARTA

25
• TORNEIO INTERNO DE FUTEBOL SOÇAITE

Minas II – Campo de Futebol Soçaite – 19h30 às 21h30 – Evento para alunos do Curso de Futebol 
Soçaite – Classificação: 13 a 17 anos – Mais informações: (31) 3516-1044 / 2047 / 1358.

DOMINGO

22
• SAGA GUERRA DOS ANÉIS NO MINAS COUNTRY

Minas Country – 11h às 17h30 – Faixa etária: 8 a 12 anos – Inscrições: a partir de 
2/9, no Departamento de Entretenimento (P2 do CT, no Minas I) – Valor: R$ 90 
Inclui: transporte de ida e volta Minas I - Minas Country, almoço e lanche da tarde, 
além da participação no GDA – Vagas limitadas – Mais informações: (31) 3516-1303.

• TORNEIO DE TÊNIS
Minas II – Quadras de Tênis – 14h às 20h – Evento para alunos do Curso de Tênis  
Classificação: 12 a 16 anos – Mais informações: (31) 3516-2049.

• MÚSICA NA LANCHONETE – SHOW: A3
Minas I – CF3 – 15h às 18h30 – Gratuito e exclusivo para sócios do MTC.

• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “BERENICE E SORIANO” (ESPETÁCULO INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) – Classificação: livre.

SEXTA

27
• BOSSA JAZZ EM HOMENAGEM A JOÃO GILBERTO

Minas I – Salão da Sede Social – 20h à 1h. Leia mais na página 27.

QUINTA

26
• PALESTRA E MESA REDONDA COM O DOUTOR WAGNER LEMOS, PRESIDENTE DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CIRURGIA DO JOELHO – TEMA: DESGASTE DOS JOELHOS
Minas I – CF3 – 9h30 – Será abordado: Qual a melhor conduta a ser tomada no desgaste de joelhos? Tratamento com 
medicamentos ou exercícios físicos específicos? Cuide da saúde dos seus joelhos! – Mais infos.: (31) 3516-1302.

SÁBADO

21

• AULÃO DE KARATÊ
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.

• INÍCIO DAS INSCRIÇÕES PARA O TORNEIO 
INTERNO DE FUTEBOL SOÇAITE
Inscrições individuais: até 20/10, no Campo Soçaite do Minas II, no Departamento 
de Entretenimento (P2 do CT, no Minas I) e nas salas de empréstimo de materiais 
dos Minas I (no Espaço da Criança Coleguium) e do Minas II (ao lado do Espaço 
da Criança Coleguium) – Vagas limitadas. Categoria: Máster (acima de 25 anos). 
Torneio: dias 2, 3, 9, 10 e 23/11, das 8h às 12h, no Campo Soçaite do Minas II. 
Mais informações: (31) 3516-1304.

• COPINHA VÔLEI
Minas I – Areninha – 8h às 18h – Evento para alunos dos Cursos de Vôlei da Escola de 
Esportes Minas Tênis Clube e do Minas I – Classificação: alunos do Minas 
de 11 a 12 anos, nível aprendizado – Mais informações: (31) 3516-1043 / 1094 / 1335.

• TORNEIO INTERNO DE FUTEBOL SOÇAITE
Minas II – Campo de Futebol Soçaite – 14h às 17h 
Evento para alunos do Curso de Futebol Soçaite – Classificação: 10 e 12 anos 
Mais informações: (31) 3516-2047 / 1044 / 1358.

• TORNEIO DE TÊNIS
Minas II – Quadras de Tênis – 14h às 20h – Evento para alunos do Curso de Tênis 
Classificação: 12 a 16 anos – Mais informações: (31) 3516-2049.
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DOMINGO

29
• MÚSICA NA LANCHONETE – SHOW: FRANKLIN & JUSSARA 

Minas I – CF3 – 15h às 18h30 – Gratuito e exclusivo para sócios do MTC.

• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “ALADIM” (ESPETÁCULO INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 22 (inteira) e R$ 11 (meia) – Classificação: livre.

SEXTA A 
SÁBADO

11 a 19

• VIAGEM PARA A ÁFRICA COM TODA A FAMÍLIA
8 dias de viagem – O pacote inclui: 7 noites de hospedagem, com café da manhã; 
refeições conforme roteiro, sem bebidas; city tour em Johanesburgo, com visita a 
Soweto e Mandela House; visita ao Museu do Apartheid; tour no Lions Park, com visita 
guiada; Safári no Parque Nacional Pilanesberg; city tour pela Cidade do Cabo, com 
visita à Table Mountain; excursão de dia inteiro a Cape Point, com observação de pin-
guins e visita à fazenda de avestruzes; tour em Winelands, com visita a Stellenbosch 
e degustação de vinhos; deslocamentos em ônibus de luxo com ar-condicionado; guia 
que fala em português – Condições especiais para sócios do Minas Tênis Clube. 
Mais informações: (31) 3516-1300 / 1303 / 2081 
Informações sobre valores e roteiro: Travrel 4 - (31) 3309-9092 / 99791-9817.

SÁBADO

28
• ROBERTA CAMPOS – SHOW DO DVD “TODO CAMINHO É SORTE” (SHOW)

Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) – Classificação: livre.

• DESAFIO DE BASQUETE
Minas I – Areninha – 8h às 11h30 – Evento para alunos do Curso de Basquete 
Classificação: 8 a 18 anos – Mais informações: 3516-1044.

OUTUBRO (SEMANA DA CRIANÇA)

•  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.

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

•  OFICINAS – SEGUNDA A SEXTA

Minas I (CF3) – 10h

 Dia Atividade

 Segundas Aula de Ginástica Dance

 Terças Recreação / Coordenação e Equilíbrio

 Quartas Aula de Ginástica Dance

 Quintas Respiração e Relaxamento

 Sextas Aula de Ginástica Dance

 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

•  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 35.

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

•  NATAÇÃO MÁSTER  
Treinos: segunda a sexta, das 6h30 às 7h30 e das 7h30 e às 8h30, na Piscina Olímpica do Minas II.
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•  ESPAÇO DA CRIANÇA COLEGUIUM  
MINAS I – ATÉ 12 ANOS

Dia Atividade Horário

Segundas Teatro de Fantoches 10h30 e 16h45

Terças Teatro de Fantoches
Circuito de Brincadeiras

10h30 e 16h45
10h45 e 17h

Quartas Teatro de Fantoches
Ciranda Musical

10h30 e 16h45
10h45 e 17h

Quintas Teatro de Fantoches
Brincadeiras com Balões

10h30 e 16h45
10h45 e 17h

Sextas Teatro de Fantoches
Ciranda Musical

10h30 e 16h45
10h45 e 17h

Sábados
Teatro de Fantoches
Oficina de Pintura Facial
Oficina de Pintura Facial

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

Domingos
Teatro de Fantoches
Oficina de Balões de 
Modelagem

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

•  ESPAÇO DA CRIANÇA COLEGUIUM  
MINAS II – ATÉ 12 ANOS

Dia Atividade Horário

Segundas Teatro de Fantoches
Brincadeiras com Corda

16h
16h30

Terças Teatro de Fantoches
Cirandinha

10h40 e 16h30
10h e às 15h30

Quartas Teatro de Fantoches
Brincadeiras com Balões

10h40 e 16h30
10h às 12h e 14h às 16h

Quintas Teatro de Fantoches
Circuito de Brincadeiras

10h10 e 16h30
9h40 e 15h

Sextas Teatro de Fantoches
Pintura Facial

9h40
10h e 15h

Sábados Teatro de Fantoches
Pintura Facial

11h e 16h
10h às 12h30 e 15h às 17h30

Domingos Modelagem de Balão
Teatro de Fantoches

10h e 15h
11h
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CORREDORES DE RUA

Os corredores de rua da equipe Unimed/Minas terão 
um desafio inusitado, neste mês. A próxima edição 
da Track&Field Run Series, maior circuito de corridas 
de rua da América Latina, será realizada na madru-
gada do dia 14 para o dia 15 de setembro, das 23h 
às 5h, em uma etapa inédita e exclusiva dentro do 
BH Airport, aeroporto internacional da capital mi-
neira, localizado em Confins (MG). Os participantes 
correrão em pistas de pouso e decolagem do próprio 
aeroporto, dando ainda mais adrenalina à prova, que 
terá os percursos de 5km, 10km e 21km. Por regras 
da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), não ha-
verá postos de água dentro da área da pista. A orga-
nização fornecerá cinto de hidratação em todos os 
kits. Os corredores minastenistas contarão também 
com o apoio dos profissionais da Unimed/Minas, an-
tes e durante a corrida.

A equipe ainda participará de três provas em setem-
bro. No dia 1º, das 7h30 às 10h30, na Pampulha, 
haverá a etapa Primavera do Circuito das Estações, 
nos percursos de 5km, 10km e 21km. Já no dia 22, 
das 7h30 às 10h30, também na Pampulha, será a 
vez da Corrida da Itatiaia, com 5km, 10km e Volta da 
Lagoa (17,8km). E no dia 29, haverá mais uma etapa 
da Track&Field Run Series, das 7h30 às 10h30, no 
entorno do Minas Shopping, com percursos de 5km 
e 10km. Veja na programação ao lado.

Para se preparar para os desafios, a equipe Unimed/
Minas, que tem caráter recreativo, treina ao longo do 
mês, no Minas I e no Belvedere. Mais informações: 
(31) 3516-1326/1327.

Unimed/Minas participará de prova na madrugada do dia 15, no BH Airport
Noite adentro

DIA EVENTO LOCAL HORÁRIO

1º (Domingo) Circuito das 
Estações Pampulha 7h30 às 10h30

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

3 (Terça) Meet point Minas I 7h às 9h

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

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

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

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

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

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

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

14 a 15 (Sáb/dom) Track&Field BH Airport 23h às 5h

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

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

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

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

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

22 (Domingo) Corrida da 
Itatiaia Pampulha 7h30 às 10h30

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

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

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

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

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

29 (Domingo) Track&Field Minas Shopping 7h30 às 10h30

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

Faça como o sócio Cláudio Morais e corra com a Unimed/Minas



Equipe de natação bateu o recorde de conquistas, com 15 medalhas

ESPECIAL

O Minas Tênis Clube mostrou, mais uma vez, porque é um 
dos maiores clubes olímpicos do Brasil. Na última edição dos 
Jogos Pan-americanos, em Lima, no Peru, os atletas conquis-
taram 16 pódios, sendo 15 na natação e um com os jogadores 
do vôlei masculino. Ao todo, os minastenistas faturaram seis 
ouros, cinco pratas e cinco bronzes, o que daria ao Clube o 
14º lugar no quadro geral de medalhas, caso fosse um país. A 
delegação do Minas em Lima contou com dez nadadores, três 
jogadores do vôlei masculino, duas do vôlei feminino, uma ju-
doca e dois ginastas. 

Das 16 conquistas do Minas, 13 fizeram parte do recorde his-
tórico de medalhas do Brasil e outras três foram para a Argen-
tina, já que a nadadora Julia Sebastian, atleta do Minas, fez 
parte da seleção de seu país, no Pan. O Brasil terminou em 
segundo lugar geral, repetindo o feito de 1963, no Pan de São 
Paulo. O time brasileiro também bateu o recorde de medalhas 
de ouro e o recorde geral, com 171, sendo 55 ouros, 45 pratas 
e 71 bronzes. A Argentina terminou em sexto lugar, com 101 
conquistas (32 ouros, 35 pratas e 34 bronzes).

Atletas do Minas conquistam 16 medalhas nos Jogos Pan-americanos de Lima/2019

A natação foi o grande destaque do Minas na competição 
e bateu o recorde de conquistas da modalidade. No Pan de 
Toronto, em 2015, foram dez medalhas, e, agora em Lima, o 
número subiu para 15. Estiveram com a seleção brasileira os 
nadadores Vinícius Lanza, Fernando Scheffer, Diogo Villari-
nho, Camila Lins Mello, Miguel Valente, Aline Rodrigues, Bru-
no Fratus, João de Lucca e Guilherme Costa. A atleta Julia 
Sebastian representou a seleção argentina. O técnico Sérgio 
Marques integrou a comissão técnica do Brasil.

Miguel Valente, que iniciou a sua trajetória no Clube ainda no 
Curso Básico, levou a prata nos 800m livre. O nadador olímpi-
co comemorou a conquista em seu primeiro Pan. “Fiquei feliz 
em representar o Brasil e o Minas e trazer uma medalha que 
foi construída aqui no Clube. Pensando no futuro, foi uma boa 
preparação para os Jogos Olímpicos”, comemorou Miguel. 

Os jogadores da equipe Fiat/Minas Felipe Roque, Henrique 
Honorato e Matheus Bispo também subiram ao pódio com 
a seleção brasileira de vôlei masculino, que derrotou o Chile 
na disputa pela medalha de bronze (3 a 0). Importante nas 

#Minas
no pan
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Estreantes em Pan, Honorato, Matheus e Felipe Roque 
voltaram com a medalha de bronze 

Ouro
Bruno Fratus: 4x100m livre – 3m12s61 – 
recorde Pan-americano

Fernando Scheffer: 200m livre – 1m46s68

Vinícius Lanza: 4x100m medley misto – 
3m48s61

Bruno Fratus: 50m livre – 21s61

Fernando Scheffer e João de Lucca: 4x200m 
livre – 7m10s66 – recorde Pan-americano

Guilherme Costa: 1.500m livre – 15m09s95

Prata
Fernando Scheffer: 400m livre – 3m49s60

Julia Sebastian: 100m peito – 1m07s09

Camila Lins Mello e João de Lucca: 4x100m 
livre misto

Miguel Valente: 800m livre – 7m56s37

Vinícius Lanza: 4x100m medley – 3m30s98

Bronze
Vinícius Lanza: 100m borboleta – 51s88

Julia Sebastian: 200m peito – 2m25s43

Julia Sebastian: 4x100m medley misto – 
3m50s53

Aline Rodrigues: 4x200m livre – 8m07s77

Felipe Roque, Henrique Honorato e Matheus 
Bispo: equipe de vôlei masculino

viradas de bola do Brasil, o oposto Felipe Roque classificou 
como incrível a chance de ter participado do Pan. “Foi uma 
experiência muito enriquecedora. Dentro das quadras, enfren-
tamos grandes times, infelizmente não passamos por Cuba 
na semifinal, mas viramos a página, disputamos o bronze 
com o Chile já no dia seguinte e fomos muito bem. Foi muito 
importante estar na seleção com amigos do Clube e voltar 
com uma medalha”, afirmou. 

A ginástica de trampolim do Minas contou com dois repre-
sentantes no Pan: Alice Hellen e Rayan Dutra. Ainda com 17 
anos e em sua primeira competição com a seleção adulta, 
Rayan chegou até a final e terminou em quinto lugar geral. 
Já Alice participou da etapa classificatória. No judô, Larissa 
Farias (48kg) avançou até a disputa pelo bronze, mas acabou 
derrotada pela chilena Mary Dee Vargas e também ficou em 
quinto lugar. No vôlei feminino, a levantadora Macrís e a pon-
teira Lana participaram da campanha da seleção brasileira, 
que encerrou o Pan em quarto lugar. 

Medalhas do Minas  
Pan de Lima 2019
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A equipe Itambé/Minas já está montada para a temporada 
2019/20. O elenco reformulado tem novidades dentro e fora 
das quatro linhas. A principal delas está no comando do time, 
que é treinado, agora, pelo italiano Nicola Negro e seu as-
sistente, o ex-jogador Kléber Paiva. Para afundar a bola nas 
quadras adversárias, a Diretoria do Minas e seus parceiros 
contrataram seis reforços de peso.

O Clube também manteve a base da equipe que conquistou, 
na temporada passada, os títulos do Campeonato Mineiro, 
do Sul-americano, da Copa Brasil e da Superliga, além de ter 
sido vice-campeã do Mundial. Continuam a vestir a camisa 
minastenista as centrais Carol Gattaz e Laura, a líbero Léia, 
as levantadoras Macrís e Bruninha, a ponteira Lana e a oposta 
Bruna Honório.

As principais novidades, além do comando técnico, são as bi-
campeãs olímpicas Thaisa (central) e Sheilla (oposta), ambas 
retornam ao Minas após mais de uma década. Além delas, che-
gam para reforçar o setor ofensivo do Itambé/Minas a central 
Vivian Pelegrino e as ponteiras Kasiely Clemente e Roslandy 
Acosta, da Venezuela, e Deja McClendon, dos Estados Unidos.

O técnico Nicola Negro define a equipe como competitiva e, 
segundo ele, o Itambé/Minas brigará para se manter como um 
dos protagonistas do vôlei brasileiro. “Uma coisa podemos 
confirmar, seremos um time forte, competitivo e com muita 
qualidade técnica. Vamos trabalhar para continuar entre os 
primeiros colocados das competições que iremos disputar”, 
comentou o treinador minastenista, que é o entrevistado des-
ta edição da Revista do Minas. Leia mais nas páginas 18 e 19.

Equipe Itambé/Minas está pronta para a temporada 2019/20
A bola vai subir!
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VÔLEI FEMININO

Reforços do Itambé/Minas 2019/20

Nome completo: 
Roslandy Acosta 
Alvarado
Posição: Ponteira
Altura: 1,83m
Naturalidade: 
Vargas (Venezuela)
Nascimento: 25/2/1992

ACOSTA

Nome completo: 
Deja Monique 
McClendon
Posição: Ponteira
Altura: 1,85m
Naturalidade: Cincinnati 
(Estados Unidos)
Nascimento: 27/6/1992

DEJA MCCLENDON
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Nome completo: 
Thaísa Daher 
de Menezes
Posição: Central
Altura: 1,96m
Naturalidade: 
Rio de Janeiro (RJ) 
Nascimento: 15/5/1987

THAÍSA

Nome completo: 
Sheilla Tavares 
de Castro Blassioli 
Posição: Oposta
Altura: 1,85m
Naturalidade: 
Belo Horizonte (MG)
Nascimento: 1/7/1983

SHEILLA

Nome completo: 
Kasiely Clemente
Posição: Ponteira
Altura: 1,82m
Naturalidade: 
Nova Aurora (PR)
Nascimento: 6/12/1993

KASIELY

Nome completo: 
Vivian Maria Pellegrino
Posição: Central
Altura: 1,82m
Naturalidade: 
Piracicaba (SP)
Nascimento: 31/5/1985

VIVIAN
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Equipe minastenista é tricampeã brasileira interclubes Sub-21

Lucas, Edson, Nery Tambeiro e Marcus Vinícius: medalha de 
bronze com o Brasil 

Após três edições, o Campeonato Brasi-
leiro Interclubes Sub-21 (CBI) tem ape-
nas um campeão: o Minas Tênis Clube. 
O time minastenista conquistou o tricam-
peonato de forma invicta, no último mês, 
no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio 
de Janeiro (RJ), vencendo, na grande fi-
nal, o Flamengo, por 3 sets a 0 (25/10, 

Representando a seleção brasileira, os minastenistas Marcus 
Vinícius Coelho (ponteiro), Lucas Figueiredo (ponteiro) e Edson 
Junio (central) conquistaram a medalha de bronze no Campeo-
nato Mundial Sub-21, realizado em Manama, capital do Bahrein. 
Além dos atletas, o técnico do Fiat/Minas Nery Tambeiro foi o 
auxiliar de Giovane Gávio na comissão técnica do time brasi-
leiro. O Brasil terminou o Mundial Sub-21 com seis vitórias em 
oito partidas disputadas, e a medalha de bronze veio depois da 
vitória sobre a Rússia, por 3 a 0 (25/21, 27/25 e 25/12).

O Fiat/Minas segue em ritmo intenso de treinos e preparação 
para a temporada 2019/20. Neste mês, o time deve iniciar a 
disputa do Campeonato Mineiro, que, até o fechamento des-
ta edição, não tinha datas e horários definidos pela Federação 
Mineira de Vôlei (FMV). O técnico Nery Tambeiro tem à disposi-
ção os levantadores Rodrigo, Bernardo Westermann e Gustavo 

Orlando, os opostos Felipe Roque e Davy, os ponteiros Lucas 
Ocampo, Henrique Honorato, Lucas Figueiredo, João Franck 
e Marcus Coelho, os centrais Deivid, Matheus Bispo, Matheus 
Alejandro e Edson Junio e o líbero Felipe. O líbero Maique está 
com a seleção brasileira adulta, e o ponteiro Nicolás Lazo está 
com a seleção argentina. 

25/13 e 25/20). Com o título, a equipe 
manteve a hegemonia na competição e 
se consolida como uma das principais 
forças da base do vôlei nacional. 

O anfitrião Tijuca ficou com a medalha 
de bronze após vencer o Botafogo, por 3 
sets a 1. O Fluminense ficou em quinto, 
com vitória sobre o Sada Cruzeiro (MG), 

por 3 sets a 2. A sétima posição ficou 
com o Remo (PA), que venceu o Náutico 
(PE) por 3 sets a 0.

Os atletas minastenistas tricampeões 
brasileiros interclubes são David Nunes, 
Henrique Guimarães, Davi Castanheira, 
Gabriel Pereira, Gabriel Vilaça, André Sali-
ba, João Franck, João Vitor Adriano, Luca 
Figueiredo, Gustavo Nicomedes, Marcus 
Vinicius Coelho, Edson Junio e João Vitor 
Friedrich. O técnico Guilherme Ferreira, 
auxiliar de Nery Tambeiro na equipe Fiat/
Minas, comandou o grupo. Marcelo Me-
lado foi o assistente técnico. 

Parte dos atletas e membros da co-
missão técnica do Minas Tênis Clube 
participaram do Campeonato Brasilei-
ro Interclubes de Voleibol – Masculino 
Sub-21 com as despesas de hospeda-
gem e transporte aéreo financiadas com 
recursos públicos geridos pelo Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC). 

Minas conquista o tricampeonato brasileiro interclubes Sub-21
Três vezes Minas

No pódio

Nova temporada

PATROCÍNIO DO CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE: APOIO:REALIZAÇÃO:
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Fernando Pavan, em 2012 e nos Jogos Olímpicos de Helsinque/1952

O atleta emérito e conselheiro nato Fernando Pavan, 87 anos, 
faleceu em 15 de agosto, deixando saudosa e consternada 
toda a família minastenista. Nascido na capital mineira em 18 
de agosto de 1932, Fernando Pavan fará parte, para sempre, da 
história do Minas. Ele foi o primeiro atleta a representar o Clube 
em Jogos Olímpicos, em 1952, na edição de Helsinque, na Fin-
lândia, integrando a seleção brasileira de natação. Ele conquis-
tou o 6º lugar nas semifinais dos 100m costas. Depois da expe-
riência, o minastenista trocou a natação pelo vôlei, modalidade 
em que também integrou seleções brasileiras e disputou duas 
Universíades, nos anos 1950/1960. Pavan também foi diretor 
de Vôlei Masculino durante a campanha do tricampeonato da 
equipe Fiat/Minas (1984/85/86) e diretor do Minas Náutico, no 
triênio de 2011 a 2013.

O Minas será eternamente agradecido pelo tempo em que Fer-
nando Pavan esteve presente no Clube. Ele será sempre lem-
brado por suas conquistas e por sua dedicação ao Minas, como 
atleta e dirigente. Obrigado, Fernando Pavan!

Fernando Pavan foi o primeiro atleta olímpico do Minas e diretor tricampeão de vôlei
Minastenista de coração

VÔLEI MASCULINO



N a t u r a l m e n t e  g o s t o s o .
S o m e n t e  i n g r e d i e n t e s  n a t u r a i s
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O pensamento do Minas é um só: conquistar o título do Novo 
Basquete Brasil (NBB) 2019/20. E para chegar ao lugar mais 
alto do pódio, a Diretoria minastenista reforçou a equipe com 
três jogadores norte-americanos. 

O primeiro a ser contratado foi o pivô Devon Scott, de 25 anos 
e 2m06. O jogador estava no Hispano Americano e foi desta-
que na Liga Argentina, como líder em eficiência, registrando, 
em 41 jogos, médias de 15,8 pontos, 8,2 rebotes e 2,83 assis-
tências por partida.

Na criação de jogadas, o Minas terá em quadra o armador Fa-
rad Cobb, de 1,83m e 26 anos. Formado pela Universidade de 
Cincinatti, da primeira divisão dos Estados Unidos, o jogador 
já atuou no basquete da Eslováquia e disputou a Liga Ouro 

2017/18, no Brasil, pela Unifacisa. Cobb estava no Basquete 
Cearense e teve médias de 10 pontos, 3,6 rebotes e 2,4 assis-
tências na temporada 2018/19 do NBB.

Por último, o Clube anunciou a chegada do ala/pivô Tyrone 
Curnell, de 31 anos e 2,03m. A última equipe do jogador foi 
o Rafael Barias, da República Dominicana. Atuar no basque-
te brasileiro não será uma novidade para Tyrone. O ala/pivô 
estreou no NBB na temporada 2012/13, quando defendeu o 
Palmeiras. Foram dois anos com a equipe paulista. Depois, 
seguiu para o interior do estado de São Paulo e vestiu a cami-
sa do Mogi por quatro temporadas seguidas. No NBB, Tyrone 
tem médias de 12,4 pontos, 6,9 rebotes e 3,1 assistências por 
partida. O novo reforço minastenista esteve em seis edições 
do Jogo das Estrelas do NBB.

No fim de julho, a equipe Sub-16 do basquete minastenista foi 
campeã invicta da Copa Sul-Americana de Basquete, dispu-
tada em São Paulo (SP). O título veio depois do time mineiro 
superar o Clube Esperia (SP), na final, por 55 a 32. O Olympico 
Club (MG) faturou a medalha de bronze e completou o pódio.

Fizeram parte da equipe campeã os atletas Bernardo Perei-
ra Fernandes, Bruno Tameirão de Paula Castro, Daniel Duque 
Santos Frederico, Davi Araújo Adeodato Silva, Gabriel Duarte 
Guerra, Henrique Tiago Lana Vieira, Leonardo Brito de Souza, 
Matheus Felipe Moura Honorato, Teófilo Alves Gouvea, Vitor 
Rocha Ibiapina, Victor Santiago Gaede e Danilo Gomes de Car-
valho. Os atletas Pedro Baumgratz e Plínio de Souza também 
fazem parte do Minas Sub-16, mas não viajaram com a de-
legação minastenista. O time foi comandado pelos técnicos 
Felipe Freitas e Flávio Davis. Os atletas são beneficiados pelo 

Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas do Basque-
te - Ano IV, nº 2017.01.0033.

Três norte-americanos estão no elenco do Minas na temporada 2019/20 
Reforços de peso

Scott, Tyrone e Cobb reforçam o basquete minastenista nesta temporada

Equipe campeã invicta da Copa Sul-americana de Basquete 

Campeões invictos

BASQUETE

LU
C

A
S 

TA
M

EI
R

Ã
O



44 • Setembro de 2019 • REVISTA DO MINAS   

No Minas, fisioterapeutas, preparadores físicos, nutricionis-
tas, médicos, fisiologistas, scoutistas, massoterapeutas e 
treinadores auxiliam na evolução física e técnica dos atletas. 
Mas o que dizer sobre a parte psicológica de quem compete? 
O equilíbrio emocional é fundamental para que os resultados 
apareçam nas quadras, piscinas, tatames e ginásios.

Justamente por isso, o Clube tem uma equipe de psicologia 
esportiva, que atende atletas profissionais e da base. No fut-
sal minastenista, Erika Nemi desenvolve um trabalho impor-
tante com o jovem time que disputa a Liga Nacional de Futsal 
(LNF). Com atendimentos individuais e encontros semanais 
com o grupo, o objetivo é fazer com que jogadores melhorem 
o desempenho individual e em equipe nas quadras.

“A psicologia esportiva tem foco no rendimento. Abordamos 
aspectos de concentração, metas, a autorregulação, que é 
a condição que o atleta precisa estar no momento do jogo. 
Também trabalhamos a comunicação na equipe, a coesão do 
grupo”, comentou Erika Nemi.

Por atender jogadores de outras categorias desde 2018, Erika 
conhece os atletas que foram promovidos e hoje fazem parte 
da equipe adulta do Minas. A juventude do elenco é um pon-
to positivo para a psicóloga. “O fato deles serem mais jovens 

possibilita que o Minas tenha um grupo mais coeso, mais uni-
do. Essa juventude traz uma energia a mais. Com isso, a ca-
pacidade de superação desses atletas é maior. Trabalhamos 
muito com foco na questão de resiliência, porque eles estão 
passando por experiências que cobram uma responsabilidade 
muito alta, que depende de resultados satisfatórios”, explicou 
a psicóloga.

Para o treinador Peri Funtes, a psicologia esportiva aproxima 
jogadores e comissão técnica. “Com o trabalho da Erika, te-
mos uma ajuda nessa ligação entre comissão técnica e atle-
tas. Às vezes, eles até ficam mais à vontade para conversar 
certos assuntos. É um trabalho que vem sendo muito bem 
feito e é de muita importância. A Erika é uma pessoa muito 
querida pelo grupo, atenciosa, solícita. A parte da psicologia 
só veio a acrescentar”, comentou o técnico.

Neste mês de setembro, a jovem equipe minastenista tem 
apenas um compromisso pela Liga Nacional de Futsal 2019. 
Será no dia 6, às 20h15, contra o Foz Cataratas Poker, na Are-
na MTC. Vá torcer pela moçada do Minas!

Psicologia esportiva contribui para o trabalho com os jovens atletas do futsal
Equilíbrio

LNF 2019

A minstenista Erika Nemi: “a psicologia esportiva tem foco no rendimento” 

FUTSAL
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O Minas Tênis Clube foi bem repre-
sentado no Campeonato Mundial de 
Esportes Aquáticos, o mais importante 
do ano, realizado em Gwangju, na Co-
reia do Sul, em julho. O minastenista 
Bruno Fratus foi um dos destaques 
da delegação brasileira após conquis-
tar a medalha de prata nos 50m livre 
(21s45) e integrar o time que termi-
nou em sexto lugar no revezamento 
4x100m livre. Esse foi o terceiro cam-
peonato mundial seguido em que Fra-
tus sobiu ao pódio. O nadador também 

já conquistou o bronze nos 50m livre, 
no Mundial de Kazan (2015), além da 
prata nos 50m livre e no 4x100m livre, 
no Mundial de Budapeste (2017). 

Mais três nadadores do Minas também 
foram finalistas na competição interna-
cional. Vinícius Lanza integrou o time 
do 4x100m medley e ficou em sexto 
lugar, enquanto Fernando Scheffer e 
João de Lucca fizeram parte da equipe 
brasileira no 4x200m livre e terminaram 
em sétimo lugar. Scheffer por pouco 
não garantiu ainda a vaga na final dos 
200m livre, após terminar em nono lu-
gar (1m45s83).

Também representaram as cores do 
Clube e do Brasil os nadadores Diogo 
Villarinho e Guilherme Costa. O treina-
dor Sérgio Marques integrou a comis-
são técnica da seleção de natação, e a 
fisioterapeuta Tatiana Ribeiro fez parte 
da comissão técnica da seleção de 
polo aquático masculino.

Antes das disputas de natação, Diogo 
Villarinho competiu em provas de mara-
tonas aquáticas, sendo o primeiro brasi-
leiro a conseguir o feito de participar de 
duas modalidades na mesma edição do 
Mundial. Villarinho, que já foi medalhis-
ta de prata no Mundial de Kazan (2015) 
na prova de 5km por equipes, participou 
da prova individual dos 5km e nova-

mente do revezamento de 5km, em que 
terminou em quarto lugar (54m24s50), 
ao lado de Ana Marcela Cunha, Viviane 
Jungblut e Fernando Ponte.

Entre os dias 3 e 7 deste mês, a equipe do 
Minas, composta por 45 atletas,  disputa-
rá o Campeonato Brasileiro Interclubes 
Absoluto/Troféu José Finkel, no Parque 
Aquático do Clube Curitibano, em Curi-
tiba (PR). A competição nacional será 
em piscina de 50 metros e seletiva para 
o Campeonato Sul-americano Absoluto, 
que será em Buenos Aires, na Argentina, 
em março de 2020. Além da busca por 
medalhas e pela vaga no Sul-americano, 
os minastenistas brigarão pelo 12º título 
do Clube no campeonato. A última con-
quista do Minas foi em 2015. 

Parte dos atletas e membros da co-
missão técnica do Minas Tênis Clube 
participaram do Campeonato Brasileiro 
Interclubes Absoluto/Troféu José Finkel 
com as despesas de hospedagem e 
transporte aéreo financiadas com recur-
sos públicos geridos pelo Comitê Brasi-
leiro de Clubes (CBC).

Fratus conquista a prata, Scheffer, Lanza e João de Lucca são finalistas
Medalha no Mundial 

Bruno Fratus comemora a conquista 
de mais uma medalha mundial nos 
50m livre
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GINÁSTICA DE TRAMPOLIM

O mês de setembro será de compromissos importantes 
para sete atletas das equipes Júnior e Adulta de ginástica 
de trampolim do Minas. Entre os dias 3 e 9, será disputado o 
Campeonato Sul-americano de Paipa, na Colômbia, em que 
o Minas será representado por Cauã Henrique Rodrigues, 
Gabriel Ferreira Souza, Manuela Marcondes, Alice Reis Al-
buquerque e Luiza Porto, na categoria Júnior. Além deles, 
representam o Clube Alice Hellen e Rayan Castro, ambos da 
equipe Adulta. Os atletas serão acompanhados pelos técni-
cos minastenistas Alexandro Rungue e Silton Santos.

Além do Sul-americano, Alice Hellen e Rayan Castro dispu-
tarão a próxima etapa da Copa do Mundo, em Khabarovsk, 

na Rússia, no período de 19 a 21 de setembro. A competição 
conta pontos no ranking, um dos critérios para se definir os 
representantes de cada país nos Jogos Olímpicos de Tóquio, 
no Japão. “O Sul-americano serve de preparação para a 
Copa do Mundo e também vale de seletiva para o Bolsa Atle-
ta internacional. Espero fazer uma boa competição e quero 
bater os meus próprios recordes. Eu acredito que o Brasil 
seja um dos favoritos ao pódio, e estou muito animada com 
mais essa oportunidade de representar o Minas e o País no 
cenário internacional”, disse Alice. O técnico minastenista 
Alexandro Rugue integra a comissão técnica da seleção bra-
sileira na Rússia.

Ginastas do Minas disputam o Sul-americano e a Copa do Mundo da Rússia
Agenda internacional

Ginastas do Minas disputam o Sul-americano e a Copa do Mundo da Rússia 
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GINÁSTICA ARTÍSTICA

Os ginastas do Minas deram um verda-
deiro show na segunda e última etapa 
do Campeonato Brasileiro de Ginástica 
Artística Adulto, realizada no Ginásio 
Falcão, em Praia Grande (SP). Lucas 
Bitencourt e Leonardo de Souza forma-
ram a dobradinha minastenista no pó-
dio individual geral Adulto, como cam-
peão e vice, respectivamente. Os dois 
ainda ajudaram a equipe minastenista 
a garantir a medalha de prata na dispu-
ta entre os clubes do Brasil. Já Camila 
Almeida foi vice-campeã individual geral 
Adulto (idade 13 a 15 anos).

Conforme o regulamento da Confede-
ração Brasileira de Ginástica, os cam-
peões individuais Adulto são definidos 
após a somatória das notas da primeira 
e da segunda etapas. Na primeira delas, 
realizada em junho, no Rio de Janeiro, 
Lucas foi o campeão, com 81 pontos. 
Agora, na etapa decisiva, ele ficou em 
terceiro lugar (79,450). Na somatória 
das etapas, Lucas Bitencourt foi o cam-
peão geral nacional (160,450), seguido 
pelo minastenista Leonardo de Souza, 
com 158,550 (79,550, da primeira, e 
79, da segunda). O terceiro colocado 

individual foi Tomás Florêncio, da So-
gipa (RS), com 155,600 pontos. “Um 
dos meus objetivos para a temporada 
era conquistar esse título brasileiro. É 
um campeonato muito disputado, que 
reúne os principais ginastas do Brasil 
e que também serve como preparação 
para competições internacionais im-
portantes. Estou muito feliz com essa 
conquista, ela me dá mais ânimo para 
seguir em frente em busca de novos ob-
jetivos”, comemorou Lucas Bitencourt.

Na disputa por equipes, além de Lu-
cas e Leonardo, integraram a equipe 
minastenista Rankiel Neves, Fellipe 
Arakawa e Gabriel Faria. Na decisão, 
Minas e Pinheiros travaram um duelo 
equilibradíssimo na briga pelo ouro. A 
equipe paulista levou pequena vanta-
gem na soma de pontos e ficou com 
o título nacional, com 242,100 pontos, 
enquanto o Minas Tênis Clube ficou 
com a prata, com 236,800 pontos. A 
Sogipa, de Porto Alegre (RS), foi bron-
ze, com 227 pontos.

Simultaneamente ao Adulto, foi reali-
zado o Campeonato Brasileiro Infantil 
e, na disputa por aparelhos, Ana Caro-
lina Jamil ficou com a prata no salto, 
enquanto Gabriel Barbosa Guimarães 
ficou com a prata no solo, ambos na 
categoria Sub-12.

Minas é vice-campeão por equipes e faz dobradinha no pódio individual geral
Campeonato Brasileiro

O campeão Lucas Bitencourt (ao centro) e o vice-campeão Leonardo de Souza (à 
esquerda) fizeram a dobradinha no pódio
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JUDÔ

Os judocas do Minas iniciam o mês de setembro com a 
agenda cheia de importantes torneios nacionais. Ao todo, 33 
minastenistas entram no tatame para defender as cores do 
Clube em três competições. O primeiro compromisso será o 
Campeonato Bra sileiro Júnior, nos dias 7 e 8, no Centro Pan-a-
mericano de Judô, em Lauro de Freitas, na Bahia. Na sequên-
cia, em Brasília, serão disputados os Campeonatos Brasileiros 
Interclubes - Troféu Brasil de Judô, nos dias 20 e 21, e o Grand 
Prix Nacional, nos dias 22 e 23, considerados os principais 
eventos do judô bra sileiro.

Para alguns atletas do Minas, a importância dessas compe-
tições é ainda maior, pois, além da luta pelo título nacional, 
servem de preparação para eventos internacionais. É o caso 
de Maria Taba (52kg) e Guilherme Schimidt (81kg), que te-
rão no Brasileiro Sub-21 e no Troféu Brasil oportunidades de 
fazer a preparação final para o Campeonato Mundial Júnior, 
que será de 12 a 20 de outubro, em Marrakesh, no Marrocos. 
“O Brasileiro reúne os principais judocas da categoria. Vai 
ser uma disputa forte para testar e ver o que precisamos 
corrigir ou ajustar para o Mundial. Já o Troféu Brasil terá 
os principais nomes do judô brasileiro na classe Sênior. A 
competição terá nível mais alto, o que também permite fa-
zer ajustes antes de irmos para Marrocos. Esse será o meu 
terceiro Mundial e, desta vez, vou para brigar pela medalha 
de ouro”, afirma Guilherme Schimidt, que, em 2019, ficou em 
sétimo lugar no Mundial.

Acesse o site minastenisclube.com.br e confira os resulta-
dos dos judocas do Minas nas competições.

Os atletas minastenistas que participam dos Campeonatos 
Brasileiros Interclubes de Judô - Troféu Brasil e Grand Prix 
Nacional têm as despesas de hospedagem e transporte aé-
reo custeadas com recursos públicos geridos pelo Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC).

Minastenistas disputam, este mês,importantes torneios nacionais
Agenda cheia

Base no pódio
Em agosto, dois jovens minastenistas se destacaram nos Cam-
peonatos Brasileiros Sub-15 e Sub-18, disputados no Parque 
Olímpico de Deodoro, no Rio de Janeiro (RJ). Gustavo Fernandes 
foi vice-campeão brasileiro na categoria Pesado (73kg), na clas-
se Sub-15. Já Jaqueline Nascimento (52kg) não deu chances às 
adversárias e conquistou a medalha de ouro na classe Sub-18.

Os jovens judocas Lucas Abijaode (36kg), Antônio Fernando 

Ramos (58kg) e Josias da Silva (90kg) conquistaram a me-
dalha de bronze, em suas respectivas categorias, no Campe-
onato Sul-americano Sub-15, realizado em Santiago, no Chile. 
Além deles, Gustavo Alves Fernandes (73kg) e Tomás Marchou 
(64kg) também representaram o Minas. 

Lucas Abijaode e Antônio Fernando são pratas da casa, forma-
dos pelo Curso de Judô do Minas Tênis Clube.

Belo Dente
Odontoplano

Belo Dente
Odontoplano

Belo Dente
Odontoplano

Maria Taba e Guilherme Schimidt: competições nacionais são 
preparatórias para o Mundial Júnior
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Washington Matos com as medalhas de ouro conquistadas no Brasileirão

Washington Matos fatura duas medalhas de ouro em campeonato nacional
Brasileirão

Boa participação

A equipe do Minas disputou o Cam-
peonato Brasileiro Infantojuvenil – 
Brasileirão GA, no Praia Clube, em 
Uberlândia (MG), no mês de julho, e 
voltou para casa com medalhas na 
bagagem. Representaram o Clube 20 
atletas de 11 a 18 anos, acompanha-
dos pelos técnicos Fernanda Ferreira 
e Michel Neto. O destaque do Minas 
foi Washington Matos Junior, da cate-
goria 11 anos, que conquistou o título 
de campeão de Simples, após vencer 
Thiago Silveira (MG) na final, por 2 a 
0. Ele também foi campeão de Duplas, 
ao lado do paulista Diego Brito, ven-
cendo Lucas Villafuerte e João Paulo 
da Silva, ambos do Rio de Janeiro. 

Além de Washington Matos, na dispu-
ta do Brasileirão, a equipe do Minas 
contou com Paulo Casaes (Pré-equipe 
A), Bruno Carrara (Pré-equipe B), Hen-
rique Lima (Pré-equipe B), João Almei-
da (Pré-equipe B), Lucas Franciscani 
(Pré-equipe B), Alice Fantini, Daniela Pi-
nheiro, Pedro Lemos, Francisco Lopes, 
Caio César Souza, Davi Martins, Esther 
Cerqueira, Laura Nastrini, Sofia Silva, 
Catharina Cardoso, Lucas Abreu, Edu-
ardo Luzzi, Clara Penido e Maria Reis.

O minastenista William Norton Junior 
integrou o time do Brasil que terminou 
em sétimo lugar no Campeonato Mun-
dial Sub-14, realizado em Prostejov, na 
República Tcheca, em agosto. William 
competiu junto com os atletas Gustavo 
Tedesco (RS) e Lucas Silva (SP), sob o 
comando do capitão Santos Dumont. 
O técnico principal da base do tênis 
do Minas, Henrique Quintino, acompa-
nhou o tenista durante todo o período 
pela Europa, que contou com torneios 
preparatórios e o Mundial. Com a pre-
sença de William na competição, o 
Minas voltou a ter um representante 

em mundiais após 20 anos, já que o 
último atleta a alcançar o feito, ainda 
em 1999, foi o hoje consagrado tenista 
Marcelo Melo.

Masters Junior Cosat
Até o fechamento desta edição, 
William Junior disputaria o Masters 
Junior Cosat, em Guayaquil, no Equa-
dor, novamente representando o Brasil. 
A competição reúne os dez melhores 
jogadores ranqueados de cada país, 
em cada categoria, e mais dois atletas 
pelo Ranking Cosat. No torneio, os atle-
tas são distribuídos em dois grupos e 

todos jogam contra todos. Os melho-
res colocados avançam de fase. Se 
William alcançar a semifinal, garante 
vaga para a Copa América, que será 
nos Estados Unidos, em dezembro, re-
presentando a equipe da Confederação 
Sul-americana de Tênis (Cosat).

A participação nesse intercâmbio só foi 
possível por meio do proje Desenvolvi-
mento de Atletas do Tênis para o Alto 
Rendimento - Ano IV, nº 2017.01.0018, 
parceria entre Minas Tênis Clube e Mi-
nas Esportiva Incentivo ao Esporte, por 
meio da Lei Estadual de Incentivo ao 
Esporte de Minas Gerais.

TÊNIS
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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)

E N G E N H A AR I

LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

PROJETO OLÍMPICO JUDÔ LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

Torneios de Vôlei e Futsal reúnem jovens de vários estados, na Areninha
XV Copa Minas Tênis Clube

No pódio

Em andamento 
Em 2018, o Torneio de Vôlei Masculino também reuniu atletas de vários estados 

COPA MINAS TÊNIS CLUBE

Entre os dias 5 e 8 deste mês, será 
realizado o Torneio de Vôlei Feminino 
da categoria Sub-16 e, entre os dias 
13 e 15, atletas das categorias Sub-15 
e Sub-17 disputam o Torneio de Vôlei 
Masculino. Ainda em setembro, serão 
realizadas as partidas finais dos Tor-
neios de Futsal Sub-13 e Sub-15, que 
começaram em junho. As competições 
fazem parte da XV Copa Minas Tênis 
Clube e todas as partidas serão dispu-
tadas na Areninha, no CTJK, no Minas I.

Até o fechamento desta edição, equi-
pes de diversos estados já tinham con-
firmado presença no Torneio de Vôlei 
Masculino. Na categoria Sub-15, estão 
Minas Tênis Náutico Clube, Pré-equipe 
Minas Tênis Náutico Clube, Botafo-
go (RJ), Círculo Militar (PR), Cruzeiro 
(MG), Prefeitura Municipal de Juatuba 

(MG), Olympico Club (MG) e Academia 
do Vôlei (MG). No Sub-17, a competi-
ção conta com Minas Tênis Náutico 
Clube, Minas Náutico Sub-16, Acade-
mia do Vôlei (MG), BH Esportes (MG), 
Botafogo (RJ), Círculo Militar (PR), 
Olympico Club (MG), Goiás Esporte 
Clube (GO), Balneário Camboriú (SC) e 
Uberaba Vôlei (MG). 

Na disputa do Torneio de Vôlei Feminino 
Sub-15 da XV Copa Minas Tênis Clube, 
em julho último, a equipe minastenista 
ficou com a medalha de bronze. O Gra-
jaú (RJ) foi o campeão, seguido pelo 
Fluminense (RJ). O campeonato ainda 
contou com os times Mackenzie (MG), 
Olympico Club (MG), Minas B (Sub-14), 
Minas A (Sub-15) e Minas Náutico.

Ainda no fechamento desta edição, se-
ria realizada a XV Copa Minas Treviso 
de Natação, no Parque Aquático do 
Minas I, e também o Torneio de Vôlei 
Feminino da categoria Sub-18, na Are-
ninha, no CTJK, no Minas I.

A competição de vôlei masculino terá 
recursos do projeto Formação e De-
senvolvimento de Atletas do Voleibol 
Masculino – Sub-15 a Sub-19 – ANO 
II, número 2017.01.30 e Decreto 
46.308/2013, por meio do mecanis-
mo fiscal Minas Esportiva Incentivo 
ao Esporte.
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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)

E N G E N H A AR I

LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

PROJETO OLÍMPICO JUDÔ LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

LEI DE INCENTIVO

Projetos incentivados asseguram desenvolvimento das equipes de base
Primordial

O trabalho de base é fundamental para que jovens atletas se 
transformem em grandes nomes do esporte. São anos de trei-
nos, preparação física e torneios. Em um país como o Brasil, 
onde as competições de base não acontecem com a frequên-
cia que técnicos e esportistas gostariam, toda oportunidade 
de estar nas quadras, piscinas e ginásios deve ser aproveita-
da ao máximo. 

Um bom exemplo é o Campeonato Metropolitano AR6, dispu-
tado pelas equipes femininas e masculinas do Minas Náutico. 
A participação é possível devido aos Projetos 2017.01.30 
Formação e Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Mas-
culino 15 a 19 - Ano II e 2017.01.34 Formação e Desenvolvi-
mento de Atletas do Voleibol Feminino Sub 14 a 21 - Ano III 
- Decreto 46.308/2013 - pelo mecanismo Minas Esportiva 
Incentivo ao Esporte. Ambos atendem mais de 150 atletas 
e, até o fim do ano, permitirão a participação das equipes do 
Minas em diversas competições.

Segundo Marcelo Mello de Mesquita, técnico principal da 
base do vôlei masculino, o Metropolitano é fundamental para 
que os atletas não percam o ritmo de jogo. “É uma competi-
ção longa, que mantém nossas equipes em atividade durante 
o ano. Hoje, nossas prioridades são as Copas, como a Mer-
cosul, a Cidade Maravilhosa, AAU, em Orlando, nos Estados 
Unidos, e competições do CBI. Fora isso, tem a Copa Minas 
e a Taça Paraná. Então, essa é a vantagem do Metropolitano, 
que nos prepara durante o ano todo”, comentou.

Além das competições, os projetos garantem uniformes e 
melhores condições de treinos aos atletas que sonham com 
o profissionalismo. Nomes como Henrique Honorato e Felipe 
Roque, hoje no elenco da equipe Fiat/Minas, passaram pela 
base do Clube e também contaram com o apoio de projetos 

semelhantes. “Sem os recursos, seria complicado trabalhar 
com o esporte de base. Hoje, todos os recursos incentivados 
que nós temos são primordiais para disputarmos as competi-
ções que asseguram o desenvolvimento dos atletas de base”, 
concluiu Marcelo.

Marcelo Mello: “os recursos incentivados são primordiais para 
o esporte de base”
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Novo valor 
No dia 2 deste mês de setembro, entra em vigor o novo 
valor do bufê (kg) do Restaurante Sausalito Minas II, em 
dias úteis: R$ 48,90. Mesmo com o ajuste, o preço se man-
tém abaixo dos praticados nos restaurante similares da 
região. Permanecem inalterados os valores do bufê (kg), 
aos sábados, domingos e feriados: R$ 59,90, para sócios 
do Minas TC, e R$ 69,90, para não sócios. O Restaurante 
Sausalito Minas II funciona de segunda a sexta-feira, das 
11h às 15h, e aos sábados, domingos e feriaos, das 11h às 
15h30. Venha almoçar no Minas!

Adeus, Aída 

Homenagem ao príncipe
O presidente Ricardo Vieira Santiago representou o Minas Tênis 
Clube na solenidade em homenagem ao príncipe Dom Bertrand 
de Orléans e Bragança, membro da Casa Imperial do Brasil, em 
agosto, realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O 
Coral Minas Tênis Clube também participou do evento, cantando 
os hinos Nacional e da Independência.

Ginastas do Futuro

O ginásio de ginástica Professor Antônio Mendes Mace-
do, no Minas I, recebeu, em julho, a IV Copa Ginastas do 
Futuro, competição interna para atletas de 6 a 8 anos, ini-
ciantes nas equipes de ginástica artística e de trampolim 
do Minas. A ideia da copa foi proporcionar experiência 
de competição para as crianças terem o primeiro con-
tato com o esporte. Durante o torneio, os atletas foram 
acompanhados e avaliados pelos treinadores Cynthia 
Fernandes e Clara Davina (técnicas da equipe feminina 
de ginástica artística), Rodrigo Thurler (técnico da equipe 
masculina de ginástica artística), Silton Santos e Alexan-
dro Rungue (técnicos da equipe de ginástica de trampo-
lim). Acesse o site www.minastenisclube.com.br e confira 
todos os resultados.

A família minastenista lamenta a morte da associada Aída 
Rezende Tirado, esposa do conselheiro Almeno Carlos 
Campos Tirado, ambos integrantes do Coral Minas Tênis 
Clube. Sua memória foi homenageada durante celebração 
na Capela do Colégio Santo Antônio, em que os integrantes 
do Coral cantaram para a colega. 
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CENAS

Luiz Fernando Villela auxilia a filha Ana 
Carolina Villela no chute ao gol

O papai Marco Otávio Martins de Sá apresenta o golfe 
para o pequeno Victor

No jogo Black Jack, os associados Eurides Veríssimo 
de Oliveira e Marcos Quintino dos Santos

Giovanna Matioli Castro desenha com o  
papai Fabrício Salvador Castro

Virmondes Rodrigues da Cunha renova o visual com a barbearia Seu Elias

Presentes para eles
A comemoração do Dia dos Pais no Minas foi inesquecível! Na Manhã Especial Pais & Filhos, no Gramado da Unidade I, em 
agosto, os associados se divertiram nos jogos interativos, como arco e flecha, chute a gol, golfe, Black Jack, em alusão aos 
cassinos do Texas, entre outros. Houve também massagem e ventosa, sorteios de brindes, show do cantor Fred Boni e a ação 
especial com a barbearia Seu Elias, que cuidou do visual dos minastenistas, com serviço de barba, cabelo e bigode. A criançada 
também participou de uma oficina do Espaço da Criança Coleguium, com confecção de almofadas para presentear os papais.  
A Quatree, patrocinadora do Clube do Lazer, marcou presença no evento, distribuindo rações de cães e gatos.

Pai e filho, Wagner Moravia e Pedro 
Moravia se divertem no jogo das argolas

As filhas Júlia e Isabella brincam de arco 
e flecha com o papai Ricardo de Arruda

Áquila Viza relaxa na sessão de ventosa
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Blitz homenageia pais minastenistas em grande show no Minas II Família unida! Florence Assis e Gustavo Lavorato, com os pequenos 
Theo, Benício e Lucca

Glauber Araújo e Maria Alice França, com as 
filhas Mariana e Maria Clara

Além de pai e filho, amigos! Gláucio Amarante 
Pereira e Pedro de Souza Lima Pereira

Gustavo Ferreira curte a festa ao lado do filho 
Raul Garcia e da esposa Alice Garcia

A aniversariante do dia, Roberta Anjos, com as amigas Lorene Duarte, 
Juliana Duarte e Solange Fernandes

Os amigos Max Isaac, Alexandre Ervilha e Hebert Coelho

Blitz para os pais
A banda Bliz, comandada por Evandro Mesquita e sucesso desde os anos 1980, se apresentou na tradicional Festa dos Pais do 
Minas, na Unidade II, em agosto, em nova formação. O grupo homenageou os pais minastenistas e seus familiares com um show 
original e nostálgico, incluindo hits como “Weekend”, “A dois passos do paraíso”, “Você não soube me amar”, entre outras. Antes 
do show, os associados foram embalados pelo show da violinista Karen Machado e do DJ Savinho, que unem músicas pop e 
eletrônica. Não faltaram as barracas com opções variadas de alimentos e bebidas. Os parceiros do Minas marcaram presença, 
com degustações da Melitta e da Itambé, distribuição de rações da Quatree, estúdio fotográfico do Colégio Olimpo e sorteio de 
uma viagem a Maceió all inclusive pela CVC. Foi demais!
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CENAS

José Renato de Rezende Costa, entre as filhas Ana Luiza Marques Costa 
e Carolina Marques Costa, e a esposa Larissa Marques

Vania Faerman, Denise Lobão, Júnia Rabello e 
Cláudia Lobão

Quarteto fantástico! Marcelo Lima, com os filhos Miguel, Raphael 
e Gabriel Grandinetti

Animados para o show, Luciana Mata, André 
Ramos e Flávio Vidal 

Família Cavalcanti: o pai Cristiano, a filha 
Maria Carolina e a mãe Maria Fernanda

Bruna Cunha acompanha o pai Bruno Cesar 
na festa

Encontro bom! Thiago Tavares, Silvia Sette e 
Juberto Chaves

Natália Carvalho e João Batista aproveitam a 
festa com os filhos Raul e Miguel

Lito Mascarenhas, diretor Social do Minas, o presidente Ricardo 
Santiago, e Bruno Resende Rabello, diretor Jurídico do Clube

Na resenha, os amigos Roberto Gonçalves, Marcos Santos e João 
Valle Maurício
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Carolina Campolina, Laura Ramos e Bernardo 
Mundim, da equipe azul escuro, se escondem 
do canibal

Laranjinhas no parquinho: Eduardo Dumont e Caio Lins, na frente; 
Enzo Castro, João Alvarenga e Rafael Leonel, atrás. 

Gabriel Viola e Mariana Lira, da turma azul claro, passeiam 
no pedalinho

A brincadeira do slide, o famoso “esquibunda”, foi um sucesso 
entre a garotada

Férias divertidas
A Colônia de Férias garantiu a diversão e a alegria de mais de 200 crianças minastenistas de 4 a 13 anos, com atividades nos 
Minas I, Country e Náutico, em julho. A programação incluiu tirolesa, pedalinho, waterball, brincadeiras recreativas, muitas 
atividades nas piscinas e acampamento com boate no Country. As novidades dessa edição foram o slide, em que as crianças 
deslizaram em uma lona no Gramado do Náutico, lembrando o famoso “esquibunda”, ida ao cinema e uma tarde de brincadeiras 
no Parque Guanabara. Com o tema “Missão Espacial”, a Colônia de Férias movimentou as Unidades do Clube com gincana 
noturna, oficinas de artes, narração de histórias e filmagem de um vídeo, em que as crianças usaram máscaras, capacetes e 
roupas espaciais. Para dar energia aos pequenos, todos os dias, foram servidos almoço completo e lanche da tarde. Foi incrível!

Alice Cabral, Esther Oliveira e Stela Borges brincaram muito na piscina

Quarteto do vôlei na turma verde: Joanna 
Castro, Luísa Gorgulho, Júlia Linari e Ana 
Clara Nunes

A pequena Julia Abreu, da turminha 
amarela, se diverte no slide
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A criançada minastenista é pura alegria na piscina do Náutico

Gravando! Daniel Holzer, Gabriel de Senna, Sophia Van Geem e Gabriela 
Nardelli gravam o movie “Missão Espacial”

Galerinha da turma roxa cria seus ETs na oficina de artes Turmas amarelo, azul claro e roxo atentas à história espacial

CENAS

Na atividade recreativa, a turminha vermelha jogou queimada Bruno Alves, da turminha roxa, mostra seu ET confeccionado na 
oficina de artes

Cauã Gonçalves de Almeida Resende, da turminha azul claro, 
também se jogou no slide
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MEMÓRIA

Há 20 anos, a equipe juvenil de natação conquistava o título nacional
Vitória no campo adversário

Acervo Centro de Memória Minas Tênis Clube. A equipe juvenil de natação do Minas, campeã brasileira em 1999

Em 1999, a equipe juvenil de natação do Minas Tê-
nis Clube participou e foi vitoriosa no VIII Campe-
onato Brasileiro Juvenil de Natação, realizado nas 
piscinas do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. 
Os atletas do Minas competiram em todas as pro-
vas ganhando a maior parte delas. Segundo Mauro 
Dinis, técnico principal da base da natação e treina-
dor da equipe juvenil do Clube, o Minas venceu por 
um ponto, deixando o Clube de Regatas Flamengo 
com o vice-campeonato. O Esporte Clube Pinhei-
ros, anfitrião que comemorava seu centenário, fi-
cou em terceiro lugar.

Mauro Dinis, então técnico da equipe juvenil e atu-
almente técnico principal da base da natação do 
Minas, conta sobre o sentimento no momento da 
vitória. “Foi muito emocionante, porque, teorica-

mente, não éramos os favoritos. Mas o coração mi-
nastenista bateu mais forte e a equipe se superou, 
vencendo o adversário dentro da casa deles. A cada 
prova disputada, a vibração era muito contagiante, e 
a superação foi a marca principal dessa grande con-
quista. A partir desse feito, outros troféus vieram em 
sequência”, lembrou o treinador.

A equipe do Minas, naquele ano, contava com 51 
atletas, e 22 competiram em São Paulo. Diversos 
nadadores, devido às boas performances na com-
petição, foram convocados a integrar a seleção bra-
sileira daquele ano, no Campeonato Sul-americano. 
Mauro Dinis aponta como destaque o nadador Hen-
rique Barbosa, que depois disputou os Jogos Olím-
picos de Pequim, em 2008, e estabeleceu o recorde 
no 100m nado peito e no revezamento 4 x 50 medley.



CVC MINAS têNIS I....................................(31) 3292-2233
CVC MINAS têNIS II....................................(31) 3223-7719

Prezado cliente: preços por pessoa, em apartamento duplo. 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 25/07/2018 com câmbio 
US$ 1,00 = R$ 3,96. Base: África do Sul US$ 819, África do Sul com Sun City US$ 1.500, África do Sul com Cataratas Victoria US$ 1.229. 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. 

Quer conhecer a áfrica do sul?

mineiros nA 
ÁFriCA Do sUL 
O pacote terrestre de 7 dias inclui 6 diárias de 
hospedagem  com café da manhã, sendo, 01 diária 
em Johanesburgo, 02 diárias na área do Kruger 
Park e 03 diárias na Cidade Cabo, transfer, passeios 
panorâmicos, Safari e guia falando português no 
destino.

Por apenas R$ 3.243 ou 12x R$ 270
Preço por pessoa para saída em 14/outubro.

mineiros nA ÁFriCA 
Do sUL Com sUn CiTY
O pacote terrestre de 10 dias inclui 9 diárias de 
hospedagem  com café da manhã, sendo 02 diárias 
em Johanesburgo, 02 diárias na área do Kruger 
Park, 03 diárias na Cidade do Cabo e 02 diárias em 
Sun City, transfer, passeios panorâmicos, Safari e 
guia falando português no destino.

Por apenas R$ 5.939 ou 12x R$ 495
Preço por pessoa para saída em 14/outubro.

mineiros nA ÁFriCA 
Do  sUL Com CATArATAs 
ViCToriA
O pacote terrestre de 9 dias inclui 8 diárias de 
hospedagem  com café da manhã, sendo 01 diária 
em Johanesburgo, 02 diárias na área do Kruger 
Park, 03 diárias na Cidade Cabo e 02 diárias em 
Cataratas Victoria, transfer, passeios panorâmicos, 
Safari e guia falando português no destino.

Por apenas R$ 4.868 ou 12x R$ 405
Preço por pessoa para saída em 14/outubro.

SÓCIOS DO MINAS TEM PREÇO DIFERENCIADO NAS LOJAS CVC DO CLUBE. 
DesConTos poDem ChegAr ATé 4%! ConFirA!

Férias com a CVC
Com a família? Com os amigos? Com seu amor? As férias que você quer, a CVC tem.

VANTAgENS DE CONhECER A áFRICA DO SUL COM A CVC 
•  Guias falando português no destino  •  Passeio panorâmico em Pretória Safári de dia inteiro em veículo 

4x4 na região do Kruger visitas panorâmicas ao Cânion Blyde River e a God ś Window  •  Transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto, e para os tours mencionamos no roteiro  •  Roteiros desenvolvidos para o 

público brasileiro  •  Assistência 24 horas  •  Parcelamento em até 12x sem juros

CONSULTE NOSSAS PROMOÇõES DE PASSAgEM AéREA
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