
CORAÇÕES EM AÇÃO
Minas Tênis Solidário, programa de responsabilidade 
socioambiental do Clube, promove e apoia iniciativas em 
benefício de hospitais e instituições assistenciais. Páginas 7 a 12.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros (as) Associados (as)

Ainda estamos vivendo as incertezas e os impactos negativos da pandemia de 

Covid-19, em todos os setores da sociedade. Em alguns segmentos, os reflexos 

da crise são ainda piores, e temos nos empenhando em ajudar a quem precisa, 

por meio das ações do Programa Minas Tênis Solidário. Em junho, encaminhamos 

ao Hospital das Clínicas e ao Hospital Sofia Feldman grande volume de álcool gel 

e líquido 70%, doado pela Ideal Cosméticos. Essas mesmas instituições de saúde 

receberam, ainda,  materiais de limpeza e de higiene pessoal, doados pelos clientes 

do Verdemar, na campanha “Juntos somos mais fortes”, que vem sendo realizada 

pela rede de supermercados, em parceria com o Minas. Também levamos alegria 

e emoção a pacientes de ambos os hospitais, promovendo serenatas em frente 

às instituições, no domingo (28/6), com o intuído de aliviar um pouco a angústia 

daqueles que, além de já estarem com a saúde fragilizada, têm que conviver, dia-

riamente, com o medo da pandemia. 

A chegada do inverno também nos deixa preocupados. Para muitos, a estação mais fria do ano traz momentos agradáveis de aconche-

go no lar. Para outros, as baixas temperaturas vêm acompanhadas de muito sofrimento. Queremos sensibilizar os associados a partici-

parem da Campanha do Agasalho do Minas Tênis Solidário, doando cobertores e roupas, que podem ser entregues no Estacionamento 

da Unidade I, na rua da Bahia. Contamos com o coração e a solidariedade da grande família minastenista!

Infelizmente, nossa expectativa de retomada das atividades no Clube, em julho, foi frustrada pelo avanço da pandemia de Covid-19 em 

Belo Horizonte e no estado. Estamos acompanhando de perto os desdobramentos da crise sanitária global, que, nas últimas semanas, 

tem se acirrado no País. Temos apoiado as iniciativas do poder público e mantido o diálogo com integrantes do comitê de crise da 

Prefeitura. Percebemos que a dinâmica e a complexidade da pandemia ainda não foram completamente dominadas pelos cientistas. 

Previsões são feitas e falham, o pico da contaminação é adiado, semana após semana. Tudo é muito novo para todos. Assim, cabe a 

cada um de nós, cidadãos responsáveis, redobrar a atenção e a disciplina na adoção de todas as medidas contra a disseminação do 

vírus, como usar máscara, higienizar as mãos constantemente e manter o distanciamento social, protegendo nossos entes queridos e 

todos aqueles com os quais convivemos. 

No Minas, enquanto aguardamos dias melhores, estamos implementando nosso protocolo de biossegurança, para que, na reabertura 

das Unidades e do Náutico, os associados e colaboradores tenham tranquilidade e segurança. Essas são nossas prioridades! Por isso, 

continuamos a trabalhar firmemente, para que, num futuro próximo, possamos retomar nossa missão, que é assegurar plena alegria de 

viver à família minastenista, por meio do lazer, da educação, da cultura e do esporte. 

Sejamos otimistas! Com fé, humildade, determinação e solidariedade vamos superar essa crise global inédita. Esperamos que esse 

período sombrio também deixe legados positivos que contribuam para a evolução humana.  

Citando David Lutango “Nossas vidas são reflexos das atitudes que tomamos diante dos problemas e das oportunidades que o 

mundo nos impõe”. 

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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ESTAMOS PREPARADOS

O Minas já está atuando para se adequar à realidade pós-pan-
demia, enquanto aguarda a retomada das atividades, confor-
me o plano de flexibilização estabelecido pelas autoridades 
públicas. O segmento clubístico de Belo Horizonte e de Nova 
Lima, onde fica o Náutico, teve o funcionamento suspenso, 
respectivamente em 19 e 20 de março, por decretos das pre-
feituras municipais. Acompanhando os desdobramentos da 
pandemia, nos últimos meses, o setor de medicina do Minas, 
comandando pelo médico Mauro Becker Martins Vieira, desen-
volveu um rigoroso protocolo de biossegurança, seguindo as 
orientações preconizadas pelos órgãos de saúde e pela OMS 
(Organização Mundial da Saúde), a fim de nortear as ações do 
Minas na implementação das medidas de prevenção à disse-
minação do novo coronavírus.   

As medidas já estão sendo implementadas, de acordo com as 
especificidades de cada ambiente, nas Unidades do Minas e 
no Náutico, para que os associados tenham tranquilidade no 
retorno ao clube. Os procedimentos de biossegurança e as 
orientações aos minastenistas serão amplamente divulgados 
nos meios de comunicação do Clube – revista, site, banners, 
cartazes, adesivos, TVs internas e redes sociais. 

A seguir, antecipamos algumas normas que passarão a fazer 
parte da rotina dos sócios, nas dependências dos clubes, a 
partir da retomada das atividades.

• Em todos os espaços dos clubes 
será obrigatório o uso de máscara;

• Elevadores, pisos e paredes estarão 
adesivados com orientações de dis-
tanciamento e higienização e terão 
recipientes com álcool gel ou líqui-
do 70%;

• Lixeiras próprias para descarte de 
máscaras estarão colocadas em 
pontos estratégicos;

• Todos os bebedouros estarão fe-
chados, o que significa que cada 
um deverá levar sua garrafinha de 
água para o clube; 

• Haverá interdição intercalada de 
mesas e cadeiras, em todos os es-
paços dos clubes, e de boxes de 
banho, banheiros e armários, nos 
vestiários, para fazer valer as regras 
de distanciamento; 

• A limpeza de todos os espaços dos 
clubes será ainda mais rigorosa e 
ocorrerá em intervalos menores;

• Balcões de setores em que os cola-
boradores têm contado direto com 
os sócios, como as Centrais de 
Atendimento e as portarias, terão 
placas acrílicas de proteção;

• Academias, ginásios, parques aquá-
ticos, restaurantes, lanchonetes e 
outros ambientes dos clubes terão 
protocolos de biossegurança ade-
quados às suas especificidades;

• Todos os colaboradores do Clube 
farão testes para Covid-19, antes do 
retorno ao trabalho.

Minas implementa medidas para proteger sócios e colaboradores contra o novo coronavírus 
Nova realidade

Nas portas e nos interiores dos elevadores, estão adesivadas 
orientações sobre distanciamento e uso de máscara
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O Clube também está preparando to-
dos os colaboradores para que a pres-
tação de serviços e o atendimento aos 
minastenistas tenham excelência em 
biossegurança, além da tradicional 
qualidade já reconhecida nas pesqui-
sas de satisfação dos associados. 
Treinamentos intensivos estão sendo 
ministrados por profissionais de Re-
cursos Humanos do Clube,  para que 
os colaboradores conheçam, prati-
quem e multipliquem as informações 
sobre as medidas de proteção da 
saúde e contenção da propagação do 
novo coronavírus, preconizadas pelas 
autoridades de saúde.

Colaboradores treinados

Usando máscaras ou protetores faciais, os colaboradores estão passando por treina-
mentos sobre biossegurança

Na próxima edição da Revista do Minas, serão divulgadas mais informações sobre a implementação das medidas do protocolo de 
biossegurança nas Unidades I, II e Country e no Náutico.

As portarias, recepções e balcões de atendimento receberam 
placas acrílicas de proteção

Recipientes com álcool 70% estão instalados em paredes e ele-
vadores de todas as dependências dos clubes

ESTAMOS PREPARADOS
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Live beneficente de Carol Gattaz com a cantora Elaine Cristtina rendeu cerca de R$ 70 mil em doações

Em tempos de pandemia e isolamento social, além de aliadas 
nas rotinas das pessoas, as tecnologias têm ajudado a promo-
ver o bem. O esporte não ficou de fora dessa onda e, com o 
auxílio de computadores e/ou smartphones, atletas multicam-
peões têm exercitado também a solidariedade, fazendo lives  
nas redes sociais com o objetivo de ajudar o próximo. 

A central Carol Gattaz, capitã da equipe Itambé/Minas, puxou 
a fila das lives solidários entre atletas. Em maio, a jogadora 
fez um show com a cantora profissional Elaine Cristtina nos 
canais oficiais da cantora e do Minas no Youtube. Com reper-
cussão nacional, e mais de 3h30 de show, Gattaz conseguiu 
arrecadar cerca de R$ 70 mil, entre doações de produtos e 
dinheiro. Denominada “Happy Hour em casa 2”, o show on-li-
ne ao vivo foi patrocinado pela Axial, que também patrocina a 
equipe Itambé/Minas. 

O Programa Minas Tênis Solidário apoiou a ação, que recebeu 
meia tonelada de café Melitta, 250 litros de leite Itambé, uma 

tonelada de macarrão da Vilma Alimentos e duas toneladas de 
produtos de limpeza Super Globo. Durante o show, os fãs de 
Carol Gattaz e Elaine Cristtina puderam doar dinheiro. Toda ar-
recadação foi doada para a LBV (Legião da Boa Vontade), para 
o Educandário Espírita Osc (instituição que ajuda crianças com 
vulnerabilidade social) e para o Lar Esperança, que atende ido-
sos carentes. As três instituições ficam em São José Rio Preto 
(SP), cidade natal de Carol Gattaz e de onde foi feito o show.

“Foi uma gratidão imensa ter feito esse projeto. Foi uma satis-
fação enorme. Não tenho palavras para agradecer e descrever 
o quanto ficamos felizes em mobilizar tantas pessoas com 
este projeto. Nós fomos apenas as idealizados desse projeto, 
mas muitas pessoas ajudaram e contribuíram com a gente e 
essas pessoas também dos deixaram muito felizes. É muito 
gratificante saber que essa ação ajudou muitas pessoas nes-
sa época tão difícil em que a gente tem vivido”, agradeceu a  
central Carol Gattaz.

Atletas do Minas promovem a solidariedade em eventos beneficentes nas redes sociais
Esportistas do bem

CAPA
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No judô, não teve show, mas teve recorde histórico 
no tatame. Os judocas Gabriel Pedro (66kg) e Gusta-
vo Assis (90kg), ambos da categoria Adulta do Clu-
be, se desafiaram em prol de uma causa nobre. Os 
atletas estabeleceram uma meta inicial de aplicar 10 
mil uchikomis (entradas de golpe) em 12 horas de 
transmissão ao vivo em seus perfis do Instagram. 
Durante o live, o público pode doar dinheiro, por meio 
de uma “vaquinha on-line”. A transmissão foi con-
duzida pela judoca do Minas Amanda Lima (48kg) 
e pelo fisioterapeuta da seleção brasileira de judô 
Gláucio Paredes, que, a cada 30 minutos, dividiam 
a tela com uma personalidade esportiva do Brasil, 
dentre elas, a judoca olímpica do Minas Mariana Sil-
va, a ex-nadadora Joanna Maranhão, o medalhista 
olímpico Flávio Canto, o vice-campeão mundial Da-
vid Moura, o técnico Floriano Almeida e vários ou-
tros esportistas renomados.

Ao fim da maratona beneficente, e exaustos, os ju-
docas minastenistas comemoraram o resultado e 
poderão ajudar muitas pessoas. A Primaz Corpo-
rate, patrocinadora das equipes de base do Minas, 
doou 50 cestas básicas. Uma judoca integrante da 
seleção feminina portuguesa participou do live e, 
em nome do Time Portugal, doou outras 20 cestas. 
Durante a transmissão, o público pode doar qualquer 
quantia em dinheiro e, no total, os atletas consegui-
ram R$ 6.280, que também serão revertidos em ces-
tas básicas. Com o valor, estima-se que os atletas 
conseguirão doar mais de 220 cestas básicas. Além 
dos alimentos, foram arrecadados 50 litros de álcool, 
doados pela empresa Jerbra Comercial, e 100 másca-
ras de proteção. Os itens foram doados ao Instituto 
Arrasta, ao MA Projeto Social – Jiu- -Jitsu, à Casa de 
Acolhida Padre Eustáquio e ao Projeto Jigoku - Pro-
fessor Romulo Lopes, todos em Belo Horizonte.

Juntos, Gustavo Assis e Gabriel conseguiram bater 
a meta pré-estabelecida e registraram a marca his-
tórica de 12 mil uchikomis. “Foi muito gratificante. 
A exaustão e o cansaço estavam grandes ao fim da 
ação, mas alegria de ter realizado esse evento em 
prol de pessoas que necessitam mais que a gente 
foi muito maior. É muita gratidão! Talvez se a gente 
tentasse fazer isso por fazer, sem a intenção de aju-
dar o próximo, acredito que a gente não conseguiria. 
O objetivo da ação nos deu força. Cada arrecadação 
recebida nos deu uma injeção de ânimo. Muito obri-
gado, de coração, a todos que nos ajudaram”, agra-
deceu Gustavo Assis.

Gustavo Assis e Gabriel Pedro entregaram parte das doações a 
crianças do MA Projeto Social – Jiu-Jitsu

Os judocas minastenistas Gustavo Assis e Gabriel Pedro 
entregaram 50 litros de álcool  70% à Casa de Acolhida Padre 
Eustáquio, arrecadados durante o desafio Golden Score

CAPA
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A Ideal Cosméticos doou álcool para os hospitais das Clínicas e Sofia Feldman

Juntos somos mais fortes

A campanha de arrecadação de material de limpeza e de 
higiene pessoal, realizada pelo Programa Minas Tênis Soli-
dário em prol dos hospitais Sofia Feldman e das Clínicas foi 
um sucesso, com as participações da Ideal Cosméticos e do 
Verdemar. O presidente Ricardo Vieira Santiago e os voluntá-
rios minastenistas Antonio Eustáquio Resende e Célia Maria 
Oliveira receberam o diretor comercial da Ideal, Fábio Lemos, 
no início de junho, no Salão do CF6, para a entrega das doa-
ções à superintendente do Hospital das Clínicas, professora  
Andréa Maria Silveira, e à gestora executiva do Sofia  
Feldman, a médica Tatiana Coelho Lopes.

Foram doados pela Ideal Cosméticos 9,6 mil unidades de 
100ml de álcool líquido 70%; 600 unidades de 440g de ál-
cool em gel 70%; e 1,2 mil unidades de 80g de álcool. “É 
um prazer estar aqui neste momento, contribuindo com um 
projeto tão bacana, pois são instituições que necessitam 
tanto da nossa ajuda nessa hora. Em nome da Ideal Cos-
méticos eu agradeço a todos a oportunidade de contribuir 
com vocês”, disse Fábio Lemos, diretor comercial da Ideal.

O presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, destacou 
a importância da ação da Ideal, principalmente neste mo-
mento de pandemia. “Agradecemos sensibilizados esse 
gesto solidário da Ideal. Essas doações serão de grande 
importância para os hospitais beneficiados, que estão se 
empenhando para prestar os melhores serviços aos seus 
pacientes, nesses tempos difíceis que vivemos atualmente, 
em função da covid-19”, afirmou.

Em parceria com o Verdemar, o Minas Tênis Solidário pro-
moveu a campanha “Juntos somos mais fortes”, visando 
a arrecadação de materiais de limpeza e higiene pessoal 
para o Hospital das Clínicas e Hospital Sofia Feldman. Nas 
lojas do Verdemar foram colocadas caixas para receber as 
doações dos clientes. A campanha que teve início em maio 
e foi finalizada no dia 18 de junho arrecadou 399 unidades 
de produtos de higiene e limpeza.

Ideal e Verdemar entregam doações para os hospitais das Clínicas e Sofia Feldman
Parcerias solidárias

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO
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Um dos gestores do Programa, Fábio Jardim, voluntário do Minas Tênis Solidário; Débora Magalhães, da Associação Unividas; e Ricardo 
Santiago, presidente do Minas

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

O Programa Minas Tênis Solidário, representado pelo presiden-
te do Clube, Ricardo Vieira Santiago, e pelo sócio e um dos ges-
tores do Programa, Fábio Jardim, também entregou, em junho, 
as doações arrecadadas em campanhas internas para outras 
três instituições assistenciais parceiras. 

A Associação Social Unividas, representada no encontro por 
Débora Magalhães, recebeu caixas de brinquedos e de livros 
usados, além de roupas masculinas e femininas, agasalhos e 
roupas de cama. Sediada no município de Raposos, a institui-
ção atende 110 famílias em situação de vulnerabilidade social.

Também para o Projeto Pandemia do Bem, idealizado em me-
ados de março para ajudar moradores em situação de rua, 
foram entregues roupas, meias, tênis, bonés e cobertores. 

“Nós estamos em contato, diariamente, com as pessoas em 
situação de rua. Receber essas doações do Minas Tênis Soli-
dário  e poder repassar a eles, sabendo de suas necessidades, 
é motivo de muita satisfação para nós”, afirma Renata Nunes, 
uma das voluntárias do projeto, ao lado de Randolfo Bastos  
e Roney Moreira.

O presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, destacou a 
importância da participação de voluntários, associados, cola-
boradores e parceiros nas campanhas beneficentes do Minas 
Tênis Solidário.  “Eu gostaria de agradecer a todos que fizeram 
doações, nos permitindo a fazer mais entregas de roupas e 
de cobertores para aqueles que precisam. Fica aqui o meu re-
conhecimento, em nome de toda a Diretoria, todos que estão 
participando dessa corrente do bem”, destacou.

Minas faz mais três entregas de donativos a instituições beneficentes
Fazendo a diferença
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O Rotary Clube Jaraguá recebeu 46 microcomputadores, 
oito monitores, um roteador, um tablet e um HD externo, 
todos funcionando e em bom estado de conservação, pro-
porcionarão a inclusão digital de dezenas de crianças. Os 
equipamentos doados eram utilizados do Minas e foram 
substituídos por outros mais modernos, conforme as ne-
cessidades dos diversos setores. 

O presidente do Rotary Clube Jaraguá, Onésimo Ramos, 
comemorou a parceria com o Programa Minas Tênis Soli-

dário. “O Rotary é uma organização não governamental de 
líderes voluntários e hoje estamos aqui recebendo essa do-
ação maravilhosa que será destinada aos alunos carentes 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte, devidamente 
cadastrados no Rotary Clube de BH Jaraguá. Essas esco-
las vão nos apresentar as crianças que serão beneficia-
das com a doação dos equipamentos. O Rotary se orgulha 
de poder fazer parte desse momento histórico e ajudar o  
próximo”, afirmou.

Renata Nunes, Randolfo Bastos e Roney Moreira, representantes do Projeto Pandemia do Bem, entre os minastenistas Fábio Jardim  
e Ricardo Santiago

O minastenista Fábio Jardim, os representantes do RC Jaraguá, Carlos Augusto Gomes Escarce, Onésimo Ramos e Saulo Silva,  
e o presidente do Minas, Ricardo Santiago 
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O inverno começou, oficialmente, no dia 20 de junho, mas des-
de meados do mês de maio a população de Belo Horizonte 
tem percebido a diminuição nas temperaturas, principalmen-
te no início da manhã e durante a noite. A estação é querida 
por muitos e traz consigo a elegância, os pratos quentinhos e 
as noites de filme e pipoca debaixo das cobertas, mas, para 
quem vive nas ruas, a realidade é bem diferente. Então, que 
tal aproveitar o tempo extra em casa para separar aquelas 
roupas e outros itens que não são mais vistos como neces-
sários e que podem aquecer outras pessoas? Afinal, cabide 
não sente frio!

O Minas Tênis Solidário, programa de responsabilidade socio-
ambiental do Clube, realiza, a partir de 1º de julho até o mês 
de agosto, a Campanha do Agasalho 2020. Os interessados 
em contribuir com roupas de frio e cobertores poderão entre-
gar suas doações, em horário comercial, no Piso 2 do Estacio-
namento da Rua da Bahia, no Minas I. Participe!

Minas Tênis Solidário arrecada doações para aquecer os mais vulneráveis
Campanha do agasalho

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO
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Em maio, a Secretaria de Estado de Cul-
tura e Turismo passou a ser comandada 
pelo arquiteto e urbanista  Leônidas Oli-
veira. E foram justamente os dois seto-
res os primeiros a terem suas atividades 
interrompidas, devido à pandemia do 
novo Coronavírus. O jovem secretário de 
38 anos, responsável pelo processo que 
transformou o Complexo Arquitetônico 
da Pampulha em Patrimônio da Huma-
nidade, se mostra ciente de sua res-
ponsabilidade e do desafio que aceitou, 
garantindo que está aberto para ouvir as 
demandas dos agentes dos setores para 
construir ações eficazes. “Já estamos 
em um processo contínuo de escuta, 
diálogo e interlocução com vários seg-

Leônidas Oliveira, Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, arquiteto e urbanista

“Cultura e Turismo, juntos, podem ser a chave 
para a retomada do crescimento do Estado” 

mentos da cultura e do turismo, como 
artistas, profissionais, em especial nos-
sos Conselhos, os sindicatos e entida-
des de classe, para compartilhar ideias, 
informações e oportunidades, verificar 
possibilidades e iniciativas que pode-
rão ser tomadas”, diz Leônidas Oliveira, 
que é professor da PUC Minas, mestre 
em Restauração e Reabilitação do Patri-
mônio Histórico Arquitetônico e Urbano 
pela Universidade de Alcalá de Henares/ 
Gregoriana de Roma, Itália, e doutor em 
Arquitetura e Urbanismo pela Universi-
dade de Valladolid, Espanha. 

Uma das primeiras iniciativas da Secre-
taria de Cultura e Turismo, na gestão 

de Leônidas Oliveira, foi a criação do 
programa #ARtesalva, que promove par-
cerias para auxiliar profissionais da Cul-
tura e Turismo de Minas Gerais durante 
a pandemia. “O objetivo do programa é 
unir todos para maior eficácia e descen-
tralização da assistência durante a crise 
da Covid-19, ao público do circo, aos 
artistas, aos guias de turismo”, informa 
o secretário, acrescentando que outras 
ações estão sendo desenvolvidas, para-
lelamente, contemplando os dois seto-
res. “Unir cultura e turismo é um acerto, 
sobretudo no que se refere à economia 
criativa. Juntos, podem ser a chave para 
a retomada do crescimento do Estado”, 
afirma. Saiba mais na entrevista a seguir.  

“A arte salva a 
alma e, neste 

momento, 
precisamos todos 

dessa salvação 
para elevarmos 

nosso pensamento”
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Como a Secretaria está lidando com 
os impactos da pandemia da Covid-19 
nos setores cultural e turístico?

Temos várias iniciativas ocorrendo, si-
multaneamente, na Secretaria de Esta-
do de Cultura e Turismo. Algumas já em 
operação como o #ARtesalva e outros 
projetos a serem lançados em breve. 
O momento realmente exige ação e 
respostas, estamos em um momento 
crítico para as duas áreas. A pandemia 
desencadeou um processo danoso em 
que falta o básico para muitos de nos-
sos guias de turismo, artistas, cultura 
popular, circo, profissionais da “graxa”, 
ou seja, aqueles que montam palcos e 
fazem a coisa girar, do músico do bar, 
dos casamentos, do artista de rua e até 
mesmo para grandes nomes da nossa 
arte, que, impossibilitados de trabalhar, 
não têm condições de se manter. Para 
a cultura, mais que a falta de incentivos, 
falta estruturação da sustentabilidade 
econômica do setor e faltam solida-
riedade e amor aos nossos artistas de 
uma parte da nossa sociedade, pois so-
ma-se a isso a campanha massiva de 
discriminação do artista, dos fazedores 
de cultura nos últimos anos. Isso me 
deixa profundamente preocupado e é 
algo que precisamos reverter, pois arte, 
assim como a medicina, salva. Salva 
a alma e, neste momento, precisamos 
todos dessa salvação para elevarmos 
nosso pensamento. Por isso, desde 
que entrei na Secretaria, nossa primei-
ra missão foi criar uma rede de auxílio 
emergencial voltada aos profissionais 
mais vulneráveis dos dois setores, que 
é o #ARtesalva.

Como funciona o programa “Arte Sal-
va”, que é um projeto inédito de “cons-
trução coletiva”, como o senhor disse 
em seu lançamento?  

Esse projeto nasceu a partir das conver-
sas que tenho mantido com os setores 
da Cultura e do Turismo. Fiz reuniões 
com várias entidades, coletivos que es-
tavam fazendo trabalhos de atendimen-

tos emergenciais aos artistas e neles 
nos inspiramos. O objetivo é unir todos 
para maior eficácia e descentralização 
da assistência neste primeiro momento 
da crise da Covid-19, ao público do cir-
co, aos artistas, aos guias de turismo. 
Já lançamos o Edital Arte Salva Fundo 
Estadual de Cultura, que tem aporte de 
R$ 2,5 milhões em premiações para ar-
tistas independentes, bandas, profissio-
nais do circo e demais realizadores que 
compõem a cadeia cultural em Minas 
Gerais. Esse edital vai contemplar 1.315 
projetos, que receberão R$ 1.900,00 
cada para a realização e execução de 
vídeos de expressão artístico-cultural 
para transmissão em ambiente digital. 
Além deste, vamos lançar, em breve, o 
Arte Salva 2, no valor de R$ 2,5 milhões, 
em parceria com a Cemig.  Além dos 
editais, o ARte Salva tem mais de 60 
parceiros até o momento, unidos nessa 
empreitada, entre órgãos do governo, 

iniciativa privada e sociedade civil, para 
organizar doações de cestas básicas e 
outros itens aos profissionais da cultu-
ra e do turismo mais afetados e mais 
vulneráveis pela crise. 

Quais são as expectativas em relação 
ao turismo, após a pandemia?

No turismo, temos avançado no progra-
ma de retomada, que vai passar pelo 
turismo de proximidade num primeiro 
momento. Com o fim da pandemia, te-
remos, primeiramente, o deslocamento 

““É preciso fincar  
pé no futuro, 

sabemos, mas 
nossa história 

é e deve ser 
preservada”

local e queremos que ele se desenvolva 
então por meio dos nossos 47 circui-
tos, formando, a exemplo de países 
da Europa, corredores culturais, nos 
quais será possível o deslocamento 
seguro. Isso alinhado ao programa 
Minas Consciente que estabelece so-
luções seguras para a retomada da 
economia em todas as suas vertentes. 
É um programa que tem sido vital para 
os setores e municípios. Assim que a 
pessoa puder sair de sua casa, ela vai 
a um museu, praça, visitar os lugares 
bonitos da cidade. Na sequência entra 
o turismo regional. As pessoas vão 
visitar os amigos e lugares próximos. 
A diretriz agora é criarmos condições 
de segurança sanitária para receber os 
turistas, para que as pessoas se sin-
tam tranquilas ao se hospedarem nos 
hotéis. 

Como os profissionais dos setores 
cultural e turístico serão capacitados 
para a nova realidade pós-pandemia?

A capacitação dos profissionais dos 
setores já está pronta para ser iniciada, 
nos próximos dias. Faz parte também 
desse pacote de iniciativas  tanto a 
qualificação quanto aos protocolos da 
saúde, quanto à formação nas áreas 
de empreendedorismo, captação de 
recursos, dentre outros. Elas serão 
on-line, com lives informativas, estu-
dos e pesquisas de impactos, editais, 
entre outras atividades e programas 
realizados pelos órgãos que compõem 
a Secretaria de Estado de Cultura de 
Turismo de Minas Gerais, direta ou in-
diretamente, como o Observatório do 
Turismo, a Fundação Clóvis Salgado, o 
Iepha (Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais), a 
Faop (Fundação de Arte de Ouro Preto) 
e a Empresa Mineira de Comunicação 
(EMC - Rede Minas e Rádio Inconfidên-
cia).

O senhor pensa em fazer uma consul-
ta com profissionais dos setores de 
cultura e turismo para a criação de
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políticas públicas mais eficazes e pau-
tadas nas demandas desses agentes?

Já estamos em um processo contí-
nuo de escuta, diálogo e interlocução 
com vários segmentos da cultura e 
do turismo, como artistas, profissio-
nais, em especial nossos Conselhos, 
os sindicatos e entidades de classe, 
para compartilhar ideias, informações 
e oportunidades, verificar possibili-
dades e iniciativas que poderão ser 
tomadas, além da articulação com 
outras áreas do Governo do Estado 
em busca de soluções. Com isso, 
buscamos insumos para a construção 
de políticas públicas que respondam 
efetivamente às necessidades dos 
setores. 

A Secretaria não só pretende dar con-
tinuidade aos programas e projetos 
existentes, em especial os pactuados 
com o governo, como o cabeamento 
subterrâneo da iluminação pública 
das cidades históricas ou o projeto de 
incremento da gastronomia. É preciso 
aperfeiçoar a participação da socieda-
de nas discussões e também as par-
cerias público-privadas. No entanto, 
é preciso formar os agentes culturais 
para a autossustentabilidade, sobre-
tudo os consolidados e que possuem 
mercado no campo da arte. É preciso 
chegar ao interior, eis nosso maior 
desafio. Somos um estado imenso e 
que ressente historicamente da fraca 
ação da Secretaria de Cultura no inte-
rior, sobretudo na questão dos incenti-
vos. Vamos descentralizar recursos e 
ações. Sabemos todos que é preciso, 
e assim faremos.

Como um profissional da arquitetura 
e do urbanismo e responsável pela 
transformação do Complexo Arquite-
tônico da Pampulha em Patrimônio da 
Humanidade, há projetos de reconhe-
cimento como patrimônio de outros 
espaços que fazem parte do cenário 
urbano e afetivo da capital?

Vamos lutar para isso. Minas possui o 

maior conjunto barroco das Américas, 
nossas cidades possuem uma forma-
ção muito peculiar, a igreja e o adro 
como elementos fundantes da nossa 
história urbana. Portanto, a importân-
cia do nosso patrimônio histórico vai 
além. Ela é parte essencial da nossa 
compreensão de quem somos, de onde 
viemos. É preciso fincar pé no futuro, 
sabemos, mas nossa história é e deve 
ser preservada. Temos vários planos, 
mas quero destacar dois: o cuidado 
com a parte elétrica desses bens – e 
o Iepha já vem trabalhando nisso –, e 
o soterramento da fiação que interfere 
na visibilidade dos bens. São projetos 
que devemos estender. Por outro lado, 
é preciso unir o patrimônio imaterial de 
forma dinâmica com a economia da 
cultura e do turismo. Isso significa pro-
mover o patrimônio para atrair turistas 
e fortalecer a cadeia produtiva do quei-
jo, do café, da cachaça, do pão de quei-
jo, dos doces, ou seja, da manufatura, e 
potencializar a venda no estado e para 

fora, fortalecendo a cadeia e gerando 
emprego e renda. O Iepha, a Empresa 
Mineira de Comunicação, a cadeia da 
produção da gastronomia precisam an-
dar juntos. Vamos investir nisso, bem 
como vamos, assiduamente, buscar 
recursos e parcerias para continuar 
cuidando da nossa arquitetura históri-
ca, repito, singular, tanto é que somos 
o estado com maior número de bens 
reconhecidos pela Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Unesco) como patrimônios 
mundiais.

“O Minas Tênis 
Clube faz parte  
da história de  

Belo Horizonte e  
de Minas Gerais”

Em sua opinião, qual é a importância 
dos setores cultural e de turismo para 
a economia mineira?

A cultura é potência sensorial e econô-
mica. Instrumento valioso de perten-
cimento à terra. A cultura relaciona-se 
também com a memória de um povo. 
No caso de nosso estado, Minas Ge-
rais, o imaginário cultural ou ideia co-
letiva de pertencimento à nossa terra, a 
famosa ‘mineiridade’, está intimamente 
relacionada com a paisagem cultural, 
que por sua vez é um conjunto de sen-
sações, visuais, olfativas e espirituais. 
É a amplidão do cerrado e sua mesa 
farta, é nosso sotaque tropeiro... São 
as montanhas e serras do Sul com 
suas águas e luz sublime, é nossa 
gastronomia assombrosamente rude e 
refinada porque está plena de sentido 
de pertencimento. Não é à toa que se 
espalham por Minas e pelo mundo os 
restaurantes da nossa comida. É o vale 
do Jequitinhonha e sua enlouquecedo-
ra arte que nos toca as fibras do cora-
ção, é o barroco das cidades históricas, 
é rio, é mar de água em Furnas, é mar 
de morro, é bar, é fogão a lenha. É imen-
sidão de paz. É Pampulha Patrimônio 
Paisagem Cultural da Humanidade. 
Minas são muitas, como diz Guimarães 
Rosa, mas precisamos extrair sínteses 
para promover o estado como destino 
turístico, e nisso nossa paisagem cultu-
ral e tudo o que ela envolve tem papel 
fundante. Se nos perguntarmos por que 
vir a Minas, certamente uma dessas 
questões que aflora à mente são nos-
sas formas de vida e nosso patrimônio 
histórico, que se torna objeto de dese-
jo. Minas é desejável porque tem o que 
ninguém no país tem. Minas concentra 
cerca de 60% do Patrimônio Cultural do 
Brasil. Nossas cidades históricas pos-
suem valores fundantes na história da 
humanidade. Dessa forma, unir cultura 
e turismo é um acerto, sobretudo no 
que se refere à economia criativa. Jun-
tos, podem ser a chave para a retoma-
da do crescimento do Estado. A meta a 
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ser cumprida é unir as duas potências 
num projeto de imagem de Minas para 
Minas, de Minas para o Brasil e para o 
mundo. 

Como o senhor avalia a iniciativa do 
Minas Tênis Clube de construir e 
manter um Centro Cultural, dotado de 
teatro, museu, galeria de arte, salas 
multimeios e, futuramente, cinemas e 
biblioteca?

O Minas Tênis Clube faz parte da his-
tória de Belo Horizonte e de Minas 
Gerais, com seu Centro Cultural abrin-
do as portas para que os visitantes 
conheçam um pouco mais de sua tra-
jetória e contribuição para a formação 
cultural, de lazer e turística no estado. 

“Minas concentra 
cerca de 60% 
do Patrimônio 

Cultural do Brasil”

E comemoramos com entusiasmo a in-
tegração, no último ano, desse valioso 
espaço ao complexo cultural do Circui-
to Liberdade, viabilizada pelo acordo de 
cooperação assinado entre a Secult, 
por meio do Iepha-MG, e o Minas Tênis 
Clube. É um importante espaço de frui-
ção e difusão artística. Sua galeria de 
arte já abrigou importantes exposições, 
como de Tomie Ohtake, Mário Zavagli, 
José Alberto Nemer, Alberto da Veiga 
Guignard, entre outros nomes da arte 
nacional e internacional, e esta união 
garante mais diversidade à programa-
ção do Circuito, com apresentações 
artísticas e musicais, projeto educativo, 
concertos, saraus, entre outras atra-
ções. Destaco ainda o valor cultural 

e histórico do prédio do Minas Tênis 
Clube, com o edifício sede em estilo art 
déco desenhando o entorno da Praça 
da Liberdade juntamente com o Palá-
cio da Liberdade e o antigo Palácio dos 
Despachos, onde hoje funciona a Casa 
Fiat de Cultura.

Atendimento pelo Centro de Memória deve ser agendado; demais espaços seguem fechados

Centro Cultural MTCCentro Cultural MTC

Estão suspensas as doações de acervos ao Centro de Memó-
ria do CCMTC até que sejam retomadas as atividades normais 
do Clube. O atendimento presencial a sócios, pesquisadores 
e estudantes está mantido, mas é necessário que seja feito o 
agendamento pelo telefone 99983-3610 ou pelo e-mail silva-
na@minastc.com.br.

E seguem suspensas por tempo indeterminado as atividades e 
atrações dos demais espaços do Centro Cultural Minas Tênis 
Clube (CCMTC) – Teatro, Galeria, Café, Exposição Permanente 
“Minas Tênis Clubes: várias Histórias”. 

Destaca-se que o Minas vem cumprindo todas as medidas 
recomendadas pelas autoridades municipais e estaduais, vi-
sando conter da propagação do novo Coronavírus e proteger a 
saúde de seus diversos públicos.

A Diretoria do Clube mantém diálogo com os integrantes dos 
comitês de monitoramento da crise no município e no estado, 
acompanhando de perto os desdobramentos da pandemia na 
cidade. 

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

CULTURA
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O isolamento social se mantém como principal medida de con-
tenção da pandemia no país,e as atividades do Minas continu-
am suspensas. Com isso, os conteúdos nos canais digitais, 
como as famosas lives, ainda são a ponte entre o Clube e os 
minastenistas. 

São 21 canais digitais, segmentados conforme os variados 
públicos, como sócios, torcedores, amantes da cultura, fãs da 
marca e outros, que fazem do Minas o líder em plataformas 
digitais entre os clubes sociodesportivos e garantem que o 
cumprimento, também na web, da missão de “assegurar plena 
satisfação e alegria de viver aos associados, por meio do lazer, 
do esporte, da cultura e da educação”. 

No projeto #MinasComVocêEmCasa, cujo propósito é manter 
os associados próximos do Clube, foram realizados mais 50 
lives no Facebook, no Instagram e no Youtube, entre o dia 1º 
de maio e 21 de junho. Além dos conteúdos já tradicionais, 
como aulas diversas com instrutores dos cursos da área de 
Educação, teve programação especial de Dia dos Namorados, 
com live do ator e cantor Daniel Boaventura. 

Programação de qualidade nos 21 canais digitais do Clube entretém associados, na quarentena
O Minas on-line

MINAS AO VIVO

A gastronomia anda em alta, nestes tempos de pandemia, e 
as edições on-line da Cozinha ao Vivo estão fazendo muito 
sucesso. Sete receitas diferentes já foram apresentadas em 
programas com chefs de renomados bufês e restaurantes 
da cidade, como Rullus, Xapuri, Bravo Catering, OssO, Dona 
Lucinha, Vecchio Sogno e Maria das Tranças. O Minas 

também fez parceria com o Festival Fartura e transmitiu 19 
lives em seu canal oficial do YouTube, entre 19 e 21 de junho, 
incluindo bate-papos com chefs mineiros, influenciadores do 
ramo gastronômico, cursos on-line, além de apresentações 
musicais e artísticas. 

Já na cultura, o grande destaque é a exposição virtual 
“Raymundo Colares: de volta à estrada”, que está em cartaz 
no Instagram @mtccultura e recebe novos conteúdos às 
segundas e quartas-feiras.

Agenda de julho
Para este mês, além dos conteúdos que já são parte da rotina 
dos minastenistas em casa, já estão confirmadas duas edi-
ções da Cozinha ao Vivo e haverá novidades para o público in-
fantil, para os integrantes da equipe de corrida de rua Unimed/
Minas e para os amantes da cultura e da arte.  

O Clube está sempre atento ao avanço do novo coronavírus 
no Brasil, às medidas de proteção e segurança nas três Uni-
dades e no Náutico e às fases de flexibilização e reabertura 
de Belo Horizonte. 

E enquanto os sócios ainda não podem se divertir no Minas, a 
alegria continua em casa, sempre nos canais digitais. Confira a 
agenda de eventos on-line no site www.minastenisclube.com.br
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“Não há segredo para completar cem anos”. Quem garante é 
o associado Romulo Lo Buono, que completará seu centenário 
no dia 1º de julho. Sócio do Minas há mais de 60 anos, senhor 
Romulo é natural da cidade de Oliveira e, desde que se mudou 
para Belo Horizonte, frequentou a Unidade I diariamente para 
se exercitar, e o Minas II, aos fins de semana. 

O minastenista começou no vôlei máster, mas se apaixonou 
mesmo pela peteca, modalidade que praticou por 50 anos, 
até completar seus 93. Hoje, senhor Romulo mantém ativi-
dade física com um personal trainer em casa e frequenta o 
Clube somente para passear. E para ficar com a mente tam-
bém ativa, faz aulas de inglês com um professor particular. 
“Infelizmente, com a pandemia e tendo de estar em isolamen-
to social, procuro fazer leituras em inglês para não esquecer, 
além de assistir todos os canais em inglês para praticar e 
ficar atualizado. Procuro também caminhar 2km dentro de 
casa, diariamente”, comenta.

Com sete filhas, 14 netos e 12 bisnetos, o associado garante 
que a família é a grande incentivadora para que siga em frente 
e tenha planos. “Meu plano de vida para o futuro é viver o má-
ximo possível com saúde física e mental, principalmente com 
lucidez, sempre ao lado da minha família, que é o meu esteio”, 
conclui. Feliz aniversário, minastenista Romulo Lo Buono!

Ex-petequeiro minastenista Romulo Lo Buono completa 100 anos em 1º de julho
Feliz centenário!

Romulo Lo Buono comemora 100 anos de idade dia 1º de julho

O minastenista aniversariante com as sete filhas
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Inédito: depois de 29 anos, piscina olímpica fica vazia para execução de serviços de manutenção 

Inaugurado em 14 de novembro de 1991, o Parque Aquático 
Abdala Fábio Couri, na Unidade I, recebeu cuidados especiais, 
no período em que o clube ficou vazio, por causa da suspen-
são de atividades decretada pela Prefeitura, em função da 
pandemia de Covid-19. Depois de 29 anos de utilização, as 
duas piscinas que compõem o complexo foram totalmente 
esvaziadas para a execução de serviços de manutenção pela 
equipe de colaboradores das áreas de engenharia, manuten-
ção e operações do Clube e da empresa EDENGE.

Na piscina olímpica, foram trocados os bocais de retorno 
da água, além de 160 metros de tubulação com diâmetro de 
160 mm, que apresentavam vazamentos, e os suportes da-
nificados da tubulação. Ainda foram feitas revisão, troca de 
cerâmicas quebradas e limpeza fina de todas as cerâmicas e 

retoque do rejunte das paredes. Já na piscina de treino, que 
é dotada de toboágua, foi feita a limpeza fina dos azulejos. 

Para não haver desperdício, a água retirada da piscina olím-
pica, que comporta 2.250 m³, foi utilizada na limpeza dos 
filtros, na retrolavagem e depois descartada. E os 450 m³ 
de água da piscina de treino foram transferidos para a pisci-
na olímpica. “Para encher as duas piscinas são necessários 
quatro dias, tendo como condição o fornecimento regular da 
água pela Copasa”, explica Ilídio Salgado Brandão, gerente 
de Engenharia e Manutenção do Minas, acrescentando que 
o aquecimento das piscinas leva cinco dias, dependendo da 
insolação. “As temperaturas da água variam, de acordo com 
a estação do ano e a utilização das piscinas. A temperatura 
da piscina olímpica é mantida entre 26ºC e 27ºC”, afirma.

Piscinas inauguradas há 29 anos são esvaziadas e passam por manutenção
Águas novas

SEU PATRIMÔNIO

Inédito: depois de 29 anos, piscina olímpica fica vazia para execução de serviços de manutenção 
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A construção da nova área de lazer do 
Minas Country, que faz parte da primei-
ra fase do Plano Diretor da Unidade 
campestre, está na reta final. A equipe 
de jardinagem do Clube está fazendo 
as podas e o preparo de toda a área ver-
de no entorno do novo espaço de lazer. 

A Simp, empresa terceirizada ven-
cedora da licitação feita pelo Clube, 
segue com os testes na Estação de 
Tratamento de Água (ETA) das pisci-
nas, enquanto finaliza a instalação de 
luminárias, postes para iluminação e 
CFTV, conectorização (aplicação de 
conectores aos cabos) e certificação 
dos sistemas de telecomunicações.

Já chegaram os mobiliários e equi-
pamentos para operacionalização da 
prestação de serviços aos sócios. 
Confira o que está sendo instalado em 
cada edificação.

•  Piscinas: escada, balizas, raias, carri-
nhos enroladores de raia, elevador para 
acessibilidade em piscinas; disposição 
de mesas, cadeiras, espreguiçadeiras e 
ombrelones.

•  Espaço da Criança: fontes de água, 
playground, armários, mesas, cadeiras, 
tatame em EVA, brinquedos de espuma, 
mesas de sinuca, totó, pingue-pongue e 
outros.

•  Lanchonete/cozinha: sistema de 
exaustão, freezer, refrigerador, estufa, 
fornos, fritadeira, fogão, chapa, máquina 
de fazer gelo e outros eletros menores.

•  Vestiários: espelhos, assentos, lixeiras, 
tapetes, dispensers para papel, sabone-
te, álcool etc.

•  Tecnologia, telecomunicação e segu-
rança: instalação dos equipamentos 
de CFTV na sala da Segurança Interna, 
equipamentos para liberação de sinal wi 
fi para todos os ambientes, computado-
res, telefones etc.

Decoração, paisagismo, instalação de equipamentos são os últimos serviços
Retoques finais

Estrutura interna do Espaço da Criança da nova área de lazer do Country

A nova ETA do Country: tecnologia de ponta para atender a todas as áreas do clube

PDMTCC
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O Minas Náutico, associação contro-
lada pelo Minas Tênis, também está 
sendo renovado durante o período de 
suspensão de suas atividades, por cau-
sa da pandemia do novo coronavírus. 
O Clube, que é âncora do Condomí-
nio Alphaville Lagoa dos Ingleses, em 
Nova Lima, vem passando, nos últimos 
meses, por rigorosa manutenção pre-
ventiva e corretiva, incluindo pintura e 
limpeza pesada das fachadas das edi-
ficações, limpeza constante de todas 
as quadras, do Parque Aquático e das 

salas da Academia, cuidados especiais 
com o paisagismo e com o gramado 
dos campos, tratamento da água de 
todas as piscinas, além de dedetização 
contra pragas. 

Também estão sendo implementadas 
no Náutico as normas de proteção à 
saúde, preconizadas pelas autoridades 
mundiais, que fazem parte do protocolo 
de retomada das atividades elaborado 
pela equipe médica do Minas. Todas as 
orientações de prevenção à Covid-19 
também serão amplamente divulgadas 

no clube, conforme prevê o projeto de 
comunicação desenvolvido pela Asses-
soria de Comunicação do Minas.

 “Quando o Náutico for reaberto, e espe-
ramos que seja brevemente, os sócios 
encontrarão tudo funcionamento plena-
mente. Estaremos prontos para ofere-
cer o atendimento de excelência que os 
associados merecem e seguindo rigo-
rosamente as medidas de segurança e 
proteção da saúde de todos”, comenta 
o gerente Rodolfo Machado.

Infraestrutura do Minas Náutico recebe cuidados especiais durante a quarentena 
Tudo renovado

MINAS NÁUTICO

Novo piso embaixo da tenda ao lado das Quadras de Beach Tennis: mais conforto para os sócios



Bem cuidados, os campos gramados parecem 
enormes tapetes verdes 

MINAS NÁUTICO

As Quadras de Squash foram pintadas e estão brilhando

As quadras de tênis cobertas e descobertas ficar-
am novinhas depois da manutenção geral 

O Náutico está renovado, à espera dos associados
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Em meio à pandemia do novo coronavírus,  a internet se tor-
nou fundamental  no dia a dia da maioria das pessoas, tanto 
nas relações pessoais como profissionais. E no esporte não é 
diferente, apesar de algumas restrições quanto à prática das 
modalidades. Para manter os atletas ativos, as comissões 
técnicas das equipes minastenistas estão promovendo,  nas 
redes sociais e nas mídias digitais, palestras e bate-papos com 
temas variados, a fim de levar conhecimento para os atletas. 
Os fãs do esporte também são beneficiados, já que alguns 
eventos são transmitidos para o público no Facebook, no Ins-
tagram e no Youtube do Clube.

Na equipe de tênis, os jovens da base já tiveram a oportuni-
dade de conversar com as tenistas profissionais Bia Haddad, 
Carol Meligeni, Luisa Stefani e Ingrid Martins; ouvir as experi-
ências e histórias do ex-atleta do Minas e multicampeão André 
Sá; e interagir com os ex-tenistas Domingos Sávio, hoje, diretor 
de relações comerciais da Buser, e Marina Pereira, formada em 
contabilidade e finanças e trabalhando nos Estados Unidos, 
em um bate-papo com o tema “Acabei o tênis universitário, e 
agora?”. Os tenistas ainda puderam conhecer um pouco mais 

sobre o Tênis em cadeira de rodas, em palestra com o técnico 
Léo Butija e sua atleta Meirycoll Duval, número 28 no ranking 
mundial da modalidade. Nos cuidados “extra quadra”, o nutri-
cionista do Clube, Marcus Ávila, conversou com os atletas e 
passou dicas sobre alimentação durante as competições.

Na natação, as palestras para atletas da base e da ponta fo-
ram comandadas por Adherbal de Oliveira, nadador de águas 
abertas eleito o Nadador do Ano pelo prêmio World Open 
Water Male Swimmer of the Year 2019; pelo australiano Brett 
Hawke, ex-nadador olímpico e campeão mundial; por Nicolas 
Nilo, ex-nadador olímpico minastenista, medalhista mundial e 
campeão dos Jogos Pan-americanos; e por Regiane Nunes, 
nadadora paralímpica. Até o fechamento desta edição, esta-
vam previstas palestras de Fernando Silva e Fabíola Molina, 
ambos ex-atletas do Clube e da seleção brasileira.

Outra ação promovida pela equipe de natação foi a live no Ins-
tagram @mtcnatacao do treino do atleta Miguel Valente, sob 
a orientação do preparador físico Adriano Barbosa. O público 
pode acompanhar os exercícios e repetir a atividade em casa.

Atividades na Internet ampliam experiências esportivas, além de garantir treinos on-line 
Janela para o conhecimento

ESPORTE NA WEB

André Sá defendeu as cores do Minas no Troféu Brasil de Tênis, em 2009
Atleta do Clube desde o Curso Básico, Miguel 
Valente é referência na natação do Minas
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O time de atletas, ex-atletas e técnicos 
que fizeram palestras para as equipes 
de base do vôlei masculino é de peso. 
Durante a quarentena, os minastenistas 
já puderam interagir e ouvir as experiên-
cias de nomes como Renan Dal Zotto, 
técnico da seleção brasileira masculina; 
Ricardo Lucarelli, formado no Minas, 
campeão olímpico e ponteiro da seleção 
brasileira; Marcelinho Elgarten, ex-levan-
tador do Clube e medalhista olímpico; 
Henrique Zech Coelho, ex-central do Mi-
nas, multicampeão pelo Clube e pela se-
leção brasileira; Talmo Oliveira, campeão 
olímpico; Marlon, ex-levantador do Clube 
e campeão mundial com a seleção brasi-
leira; Maique, atual líbero do Fiat/Minas 
e vice-campeão mundial pela seleção 
brasileira; Henrique Honorato, ponteiro 
do Fiat/Minas e medalha de bronze nos 
Jogos Pan-americanos de Lima; e Hiago 
Garchet, formado no Minas desde o cur-
so de vôlei e que passou pelo vôlei uni-
versitário dos Estados Unidos. O psicó-
logo do esporte do Minas, Franco Noce, 
também conversou com os atletas, e 
Geraldo Maciel, agente esportivo, falou 
com os jovens da base sobre gerencia-
mento de carreira.

ESPORTE NA WEB

O técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dal Zotto, ao centro, em destaque, 
faz palestra on-line para os jovens minastenistas

O futsal minastenista também tem usa-
do bastante a tecnologia para reduzir as 
distâncias e dar sequência ao trabalho 
que vinha sendo desenvolvido na tem-
porada 2020. Além dos treinos físicos e 
discussões táticas, a comissão técnica 
aproveitou para fazer lives com grandes 
nomes do futsal e do esporte mundial. 
Segundo o técnico Peri Fuentes, o pla-
nejamento foi feito para que toda se-

mana os jogadores participem de três 
encontros virtuais com convidados: um 
com um ex-atleta do Minas; outro com 
um atleta que marcou época no futsal 
brasileiro e mundial; e o terceiro com 
um atleta que está em atividade, dentro 
ou fora do Brasil. “A ideia nessas reuni-
ões semanais é tratarmos de questões 
técnicas, táticas, comportamentais, da 
sociedade de uma maneira geral, dos 
cuidados com essa pandemia. Temos 
convidados da Rússia, Itália, Bélgica, 
Espanha, Japão, Suécia. É importante 
para tentarmos entender como está a 
situação em cada país, não só da pan-
demia, mas como afetou o futsal”, ex-
plica o técnico minastenista.

Ainda de acordo com Peri Fuentes, os 
atletas têm feito avaliações positivas 
sobre os encontros virtuais. “A gente 
tem um questionário de feedback dos 
atletas, eles respondem diariamen-
te. É simples e anônimo, eles não se 
identificam. Eles colocam pontos po-
sitivos, negativos, avaliam a reunião 
diária, seja com convidados ou temas 
do nosso cotidiano. E o feedback de-
les tem sido extremamente positivo. 
Isso faz com que busquemos inte-
grar coisas novas ao nosso trabalho”,  
conclui o treinador.

Craques na área

Peri Fuentes, técnico da equipe principal do futsal minastenista 

Papo com os feras
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A pandemia do novo coronavírus ainda não tem prazo para 
terminar e, com isso, cada um faz o que pode para manter as 
suas rotinas de maneira segura. Muitos sonhos foram adiados, 
mas estão vivos dentro de cada um. Exemplos disso são os 
ginastas minastenistas Lucas Bitencourt, o Bisteca, da equipe 
de ginástica artística, e Alice Hellen, da equipe de ginástica de 
trampolim. Os dois atletas do Clube e da seleção brasileira têm 
chances de defender o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, 
adiados para o segundo semestre de 2021. Mesmo em suas 
casas, na quarentena, os atletas seguem em forte preparação, 
para estarem 100% fisicamente, quando as atividades forem 
retomadas no Minas.

Bisteca, como é conhecido no mundo esportivo, iniciou os pri-
meiros saltos aos 8 anos, após deixar a capoeira para fazer 
ginastica artística, em Americana, no interior de São Paulo, 
que fica próxima à Nova Odessa, sua cidade natal. Logo nos 
primeiros treinos oficiais, o atleta conta que se apaixonou pela 
modalidade. “Eu praticava capoeira, e o meu professor per-
cebeu que eu tinha facilidade para executar os golpes. Ele 
conversou com a minha família e disse para meus pais me 
colocarem na ginástica. Comecei a treinar no ano seguinte e, 
nos primeiros dias, já me apaixonei pela modalidade. Aí deu 
no que deu. Hoje, é a minha profissão e sou apaixonado por 
ela”, comenta o ginasta.

O menino cresceu, ganhou forma física, foi se aperfeiçoando 
e se transferiu para a cidade de São Caetano do Sul (SP), onde 
defendeu uma equipe local por 10 anos. Em 2018, desembar-
cou em Belo Horizonte, para representar as cores do Minas e 
viu a sua carreira decolar de vez. “O Minas veio em uma grande 
fase da minha carreira. Por isso, sempre digo: só tenho o que 
agradecer a esse grande clube. Cheguei em fevereiro de 2018 
e, por aqui, fui campeão brasileiro no individual geral e segun-
do por equipe. Eu também consegui a minha classificação para 
duas edições de Campeonato Mundial, em 2018 e 2019. No 
ano passado, integrei a equipe que conseguiu a classificação 
do Brasil para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Além disso, após 
as competições nacionais do ano passado, encerrei a tem-
porada como o melhor atleta da ginástica artística brasileira, 
resultado bem expressivo e importante para mim e para o Mi-
nas”, destaca.

Atualmente, Lucas Bitencourt é um dos nomes mais fortes 
da ginástica masculina brasileira. Ele é especialista em todos 
os aparelhos (solo, mesa, cavalo com alças, barras paralelas, 
barra fixa e argolas) e está firme na briga por uma vaga na 
equipe que ajudou a classificar para os Jogos de Tóquio. O so-

Atletas falam sobre a quarentena e seguem focados nos Jogos Olímpicos/2021 
De olho em Tóquio

Melhor ginasta do Brasil em 2019, Bisteca busca vaga 
nas Olimpíada de Tóquio

GINÁSTICAS ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM

nho de representar o Brasil foi adiado, mas Lucas garante que, 
em 2021,  estará ainda melhor. “Ninguém contava com esse 
adiamento. Por isso, os treinos, antes da pandemia, eram in-
tensos e bem focados. Agora, com mais tempo de preparação, 
mesmo em minha casa, eu acredito que estarei pronto para 
ir ao Japão e melhor do que estava antes da pandemia. Sigo 
firme em busca da minha vaga na equipe brasileira”, finaliza o 
minastenista.
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Medalha de bronze na Copa do Mundo de Baku, 
Alice Hellen também quer vaga nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio

Ginástica de Trampolim

do. Praticamente, não tivemos férias, porque as competições 
terminaram em dezembro e nos primeiros dias deste ano já 
voltamos a treinar para os campeonatos que, até então, eram 
decisivos para os Jogos Olímpicos. Então, o adiamento foi 
bom para eu me recuperar, tanto na parte mental quanto físi-
ca”, comenta a atleta.

Alice sabe que, para garantir a vaga, o caminho será árduo, já 
que, diferentemente da ginástica artística, o Brasil ainda não 
tem vaga garantida nos Jogos do Japão. “Existem alguns obs-
táculos grandes, mas não impossíveis de serem superados. E 
eu estou trabalhando a minha mente e o meu corpo da melhor 
forma possível. Espero que eu esteja em boa forma física para 
dar andamento à preparação e também para conseguir encarar 
esse ‘mundo novo’ pós-pandemia. Uma coisa é certa, o sonho 
de representar o Brasil no Japão está mais vivo do que nunca 
e vou lutar até o último segundo para garantir essa vaga”, res-
salta Alice Hellen.

Quem também segue em forte preparação física, em casa, 
com o mesmo objetivo de Lucas Bitencourt é Alice Hellen, des-
taque da equipe de ginástica de trampolim do Minas. A atle-
ta, natural de Ouro Preto, iniciou a carreira em um projeto na 
cidade histórica. Após decidir que queria crescer no esporte, 
procurou o técnico minastenista Alexandro Rungue e a geren-
te do Departamento de Ginástica Edmara Colombo e pediu 
uma chance para treinar em alto nível. “Eu abracei a oportu-
nidade que eles me deram e, hoje, sou muito grata. No Minas, 
me desenvolvi muito, cresci como atleta e cheguei à seleção 
brasileira Adulta após passar pelas equipes de base do Brasil”, 
relembra a atleta. 

Alice se tornou uma das principais ginastas do Brasil, com 
chances reais de chegar aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Pro-
va disso foi a marca história feita por ela e por Camilla Gomes, 
na Copa do Mundo de Baku, no Azerbaijão, em 2018, quando 
conquistaram a medalha de bronze no Trampolim Sincroniza-
do. A dupla brasileira subiu ao pódio e, até hoje, este é o me-
lhor resultado do País em Copa do Mundo. Com o adiamento 
dos Jogos Olímpicos para 2021, Alice terá mais tempo para 
se preparar. “O adiamento foi excelente para mim. Eu vinha 
de uma temporada forte e de muitas competições. No fim do 
ano passado, por exemplo, senti o meu corpo bem desgasta-

GINÁSTICAS ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM



Minastenista participa de concurso internacional de desenho da FIJ
Judô no papel

A Federação Internacional de Judô (FIJ) aproveitou o período 
de pausa no esporte e promoveu, em maio e junho, um con-
curso internacional de desenho para as crianças. A entidade 
máxima do judô recebeu mais de 1.300 desenhos de mais de 
70 países. E o Minas Tênis Clube foi representado. O judoca 
Bruno Falcão Barros, 11 anos, integrante da equipe Sub-13, 
enviou o seu desenho e recebeu um prêmio de participação, 
concedido pela FIJ. 

O tema do concurso foi livre, porém, o desenho deveria ser 
relacionado ao judô. Uma comissão formada por judocas de 
várias partes do mundo, entre eles o peso-pesado brasileiro 
Rafael Baby, escolheu os melhores desenhos. Para o minas-
tenista, o fato de competir é sempre muito valioso. “Fiz um 
desenho com todas as crianças sorrindo no pódio, pois, para 
mim, não importa se você ganhou ou perdeu, o importante é 
sempre se desenvolver no judô”, comenta Bruno.

JUDÔ

Bruno Falcão Barros com o desenho que enviou para
o concurso da FIJ
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            Transforme vidas 
                                       com o esporte!

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

LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

E N G E N H A AR I

Lei Federal de Incentivo ao Esporte



Fixo Luís representa o Minas em competição de futebol virtual
LNF Games

Ainda não há data definida para o início da temporada 2020 
da Liga Nacional de Futsal (LNF). Porém, a bola já rolou nos 
campos virtuais para as equipes que disputam a principal 
competição nacional da modalidade. Em junho, todos os 21 
times da Liga tiveram um representante na disputa do LNF 
Games, torneio de futebol virtual. Coube ao fixo Luís defen-
der as cores do Minas na busca pelo troféu. “Quando vamos 
para as concentrações, sempre levamos o videogame e jo-
gamos. Dos que tinham videogame e acesso para disputar 
o campeonato, eu fui considerado o melhor. Por isso que eu 
fui o escolhido para representar o Minas no campeonato”, 
comenta o camisa 10 minastenista.

O LNF Games teve quatro fases (classificatória, quartas de 
final, semifinal e final). Por sorteio, as equipes foram dividi-
das em sete grupos de três competidores. Os participantes 
jogavam entre si, dentro do próprio grupo, em turno único, 
com o primeiro colocado de cada chave avançando na com-
petição. A oitava vaga nas quartas de final seria da equipe 
que tivesse o maior número de torcedores no projeto Ami-
gos da LNF.

No Grupo F, Luís avançou na fase classificatória após vencer 
Batista, do Umuarama, por 4 a 1, e empatar (3 a 3) com Vini, 
do Atlântico Erechim. Luís e Vini somaram os mesmos qua-
tros pontos, mas o minastenista levou vantagem no saldo 
de gols (3 a 1).

Nas quartas de final, o minastenista enfrentou Vitinho, da 
Assoeva, e foi superado pelo adversário por 5 a 3. “Foi uma 
experiência muito bacana disputar esse campeonato de 
FIFA da Liga. Um jeito de retomar aquela competitividade 
interna que você tem, de querer ganhar. Para mim, foi uma 
experiência muito bacana, muito proveitosa, até mesmo de 

O fixo Luís gostou da experiência de defender o Minas numa 
competição virtual 

FUTSAL

descontração nesse período que a gente está parado. Então, 
essa competição foi show de bola. Infelizmente, não che-
guei aonde queria, porque eu almejava o título, mas bola pra 
frente”, diz Luís.

Até o fechamento desta edição, o LNF Games ainda era dis-
putado e estava na fase semifinal da competição.
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Os técnicos Rodrigo Regattieri e Samuel Alves, durante suas 
reuniões semanais on-line com os atletas da base do futsal

A capacidade de adaptação é fundamental para a evolução do 
atleta. Trabalhar em condições adversas, com poucos recur-
sos e em ambientes que não foram feitos para a execução de 
determinadas atividades não é o ideal, mas, principalmente no 
momento em que o mundo enfrenta a pandemia da Covid-19, 
encontrar novas formas de treinamento ajuda na manutenção 
do trabalho feito desde o início da temporada. 

Dessa forma, as comissões técnicas das categorias de base 
do Minas trabalham, desde março, para que os atletas do Clu-
be possam continuar com o desenvolvimento técnico, tático 
e físico. Comandante das equipes Sub-16 e Sub-17 do vôlei 
masculino, o técnico Rodrigo Regattieri prepara, semanal-
mente, treinos específicos para os atletas que orienta. A tec-
nologia permite que Rodrigo avalie os esportistas, corrigindo 
o que precisa ser melhorado. “A gente monta uma série de 
trabalhos técnicos para os atletas, que eles possam realizar 
em casa, em pouco espaço, com auxílio de uma parede, com 
ou sem bola. Depende da realidade. Fiz uma adaptação para 
cada atleta. A cada semana essa série vai sendo alterada. 
Gravei alguns vídeos meus e mandei para eles como referên-
cia. Tem funcionado muito bem, as famílias têm me dado um 
feedback positivo. Isso ajuda a estabelecer uma rotina diária 
para os garotos, não só física, mas o contato comigo, com os 
demais integrantes da comissão técnica”, comenta.

O técnico Rodrigo Regattieri faz parte do Projeto Formação de 
Atletas por Meio do Investimento em Profissionais do Esporte 
– nº 64, parceria Minas e CBC.

Treinador da equipe Sub-14 do futsal minastenista, Samuel 
Alves lembra que as reuniões com os atletas da base con-
tam com a participação do corpo técnico multidisciplinar do 
Minas. “Estou mantendo a rotina de reuniões com o Sub-14, 
de três a quatro vezes por semana, via internet. A gente tem 
apoio da equipe multidisciplinar. Então, temos os trabalhos 
preventivos da fisioterapia, que eles fazem diariamente, e os 
trabalhos físicos. Também fazemos reuniões com os atletas 
à noite, no horário em que eles normalmente treinavam. A 
gente tem usado a internet para fazer palestras teóricas, so-
bre conceitos, análise de jogo”, afirma.

O técnico Samuel Alves participa da equipe que atende atle-
tas do Projeto ICMS Formação e Desenvolvimento de Atle-
tas Basquete / Futsal -2018.02.0045. O projeto é viabilizado 
pelo Minas Esportiva Incentivo ao Esporte, programa de fo-
mento à prática esportivo no estado. Por este instrumento, 
contribuintes do ICMS podem obter incentivo fiscal, desde 
que sejam apoiadores de projetos esportivos aprovados 
pela Subsecretaria de Esportes da Secretaria de Estado de  
Desenvolvimento Social (SUBESP).

#incentivoaoesportemg

Internet é aliada nos treinamentos das equipes de base durante a pandemia
Sem parar

LEI DE INCENTIVO



SÓCIOS DO MINAS ALÉM DO ATENDIMENTO DIFERENCIADO 
CONTAM TAMBÉM COM BÔNUS QUE PODE CHEGAR ATÉ 4%. 
VENHA CONFERIR!

CRUZEIROSVALE-VIAGEMLISTA DE CASAMENTO PROTEC BAG

ALUGUEL DE CARROPASSAGENS AÉREAS SEGURO VIAGEM

DIÁRIAS DE HOTÉISCHIP VIAGEM INGRESSOS DISNEY

CVC MINAS TÊNIS I  
(31) 98270-6459 | 98415-6362

CVC MINAS TÊNIS II
 (31) 99764-5767

CVC.MG.MINASTENIS1
CVC.MG.MINASTENIS2

Atendimento Especializado 

CCoommpprree  ssuuaa  vviiaaggeemm  ppaarraa  oo  fifimm  ddoo
aannoo  oouu  22002211  ee  ssee  pprreecciissaarr,,  rreemmaarrqquuee
aa  vviiaaggeemm  sseemm  mmuullttaa..
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No mês em que começariam os Jogos de Tóquio, adiados para 2021, relembre conquistas do Clube
Minas olímpico

MEMÓRIA

Fernando Pavan 
foi o primeiro 
atleta olímpico do 
Minas

Se 2020 estivesse seguindo o seu curso normal, entre 24 de julho e 9 de agosto, o mundo estaria 
parado diante da TV, assistindo atletas lutarem por medalhas em arenas, piscinas, quadras, tatames, 
e demais cenários que abrigam o esporte. “Saudade de ir para Arena MTC, né minha filha?”.  Memes 
à parte, para passar tal nostalgia, uma ajudinha, caro minastenista, para lembrar bons momentos dos 
atletas do Clube nos Jogos Olímpicos. O Minas Tênis Clube se fez presente em 15 das 32 edições dos 
Jogos Olímpicos, que são realizados a cada quatro anos, desde 1896, excetuando nos anos de 1914 
a 1918 e 1939 a 1945, canceladas por causa da primeira e da segunda guerras mundiais. 
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MEMÓRIA

Moyses Blás, medalha de bronze com o basquete nos 
Jogos de Roma/1960

O nadador Marcos Mattioli, medalha 
de bronze, nos Jogos de Moscou/1980

Ketleyn Quadros, a primeira mulher brasileira 
a conquistar uma medalha em esportes 
individuais, em Pequim/2008
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A estreia do Minas nos Jogos Olímpicos foi em 1952, em 
Helsinque, na Finlândia. Na ocasião, Fernando Pavan (1932 
– 2018) fez parte da seleção brasileira de natação e chegou 
às semifinais, um feito inédito para a natação mineira na 
época. Em 1960, veio a primeira medalha olímpica minas-
tenista, com Moysés Blás, que fez parte da seleção brasi-
leira de basquete, terceira colocada nos Jogos de Roma. 
Vinte anos depois, em 1980, Marcos Mattioli integrou o re-
vezamento 4x200m livre, também medalha de bronze, nos 

Jogos de Moscou. Nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 
2008, a judoca Ketleyn Quadros, conquistou a medalha de 
bronze e foi a primeira mulher brasileira a ganhar uma me-
dalha olímpica para o país em esportes individuais.  Outro 
destaque minastenista é o nadador Rogério Romero, que 
disputou cinco edições dos Jogos Olímpicos.

Ao todo, cerca de 50 atletas e técnicos do Minas escreve-
ram seus nomes na história das Olimpíadas. Nos Jogos do 
Rio, em 2016, o Minas foi o clube que cedeu o maior núme-
ro de esportistas para a delegação brasileira: 16.

REGULAR



Você faz muita 
falta aqui!

Estamos ansiosos 
para vc voltar.

CENAS

O melhor do 
Minas é vc.
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