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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros associados

Completamos um ano enfrentando a pandemia causada pela Covid-19 e, coinci-
dentemente, assim como em março de 2020, nossas unidades foram temporaria-
mente fechadas, em cumprimento às recomendações sanitárias das autoridades 
públicas de saúde. Porém, continuamos firmes em meio aos desafios e com uma 
postura ativa na luta contra o Coronavírus. Por meio do Programa Minas Tênis So-
lidário, que conta com a participação incansável dos voluntários, gestores e as-
sociados, mais uma vez foi possível levar kits de alimentos e produtos de limpeza 
às famílias em situação de vulnerabilidade social e pessoas em situação de rua. 
Nesta edição, ainda destacamos mais um importantíssimo trabalho no enfrenta-
mento à pandemia, realizado pela TACOM Tecnologia, com o Projeto Inspirar, que 
consiste na captação de recursos e no desenvolvimento de respiradores, que são 
produzidos e doados para hospitais de Minas Gerais e instituições de saúde de 
várias regiões do país.

Além disso, abrimos as portas do nosso Clube para a solidariedade. O Salão de 
Festas da Sede Social do Minas I foi transformado em um posto de coleta de 
sangue do Estado de Minas Gerais, em mais uma ação do Programa Minas Tênis Solidário, realizada em parceria com a Funda-
ção Hemominas. Sócios, colaboradores e a comunidade em geral atenderam o chamado e doaram sangue, além de esperança. 
Unindo forças com o poder público na luta contra a Covid-19, cedemos também o Salão do Centro de Facilidades da Unidade I à 
Prefeitura de Belo Horizonte, para a vacinação de idosos, sócios e não sócios. Dessa forma, reforçamos o nosso compromisso 
com a sociedade, contribuindo para a imunização em massa da nossa população e, consequentemente, para o bem-estar geral.

Em mais uma frente de atuação direta com a nossa cidade, estamos em ritmo acelerado com as obras de expansão do Centro 
Cultural Unimed-BH Minas, e esperamos inaugurar ainda neste semestre nossa biblioteca com acervo de cerca de seis mil títulos. 
Também fazem parte do projeto de ampliação da nossa presença na cena cultural da capital, a abertura de duas salas de cinema, 
que serão entregues em 2022, para os associados e ao público em geral. 

Nos esportes, o que não nos faltam são motivos para comemorar. Nossas equipes, mais uma vez, estão brigando pelos títulos 
das principais competições do calendário nacional. Nesta edição, você vai conferir a trajetória das equipes feminina e masculina 
de vôlei, que disputam as semifinais da Superliga, além do time de Basquete que se prepara para a reta final do NBB. Na Natação, 
Ginástica e Judô, nossos atletas continuam focados na busca por vagas nos Jogos Olímpicos, enquanto a jovem equipe de Futsal 
participa de mais uma edição da Liga Nacional. 

Por fim, destacamos o apoio fundamental dos nossos parceiros e patrocinadores. Comemoramos, nesta edição, a união entre 
o Minas e a Fiat, que é uma das mais duradouras, vitoriosas e respeitadas do Brasil. O entrevistado do mês é  Antonio Filosa, 
presidente da Stellantis América do Sul, controladora da marca Fiat, e um dos responsáveis pela manutenção dessa parceria de 
sucesso. Aproveitamos para reforçar nosso agradecimento à Itambé, que ampliou o apoio ao Minas e, além do Vôlei Feminino, 
agora também é patrocinadora do Futsal. Por último, e não menos importante, registramos nosso muito obrigado e desejamos 
boas-vindas à Buser, patrocinadora e transportadora da equipe de Tênis do Minas. O suporte fundamental de todos os parceiros, 
juntamente com o apoio dos associados, diretores, conselheiros e colaboradores, renova nossas energias e nos fazem acreditar 
em dias melhores para a família minastenista.

Citando Alexander Graham Bell: “Não ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os outros já foram.”

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

>>

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

Grande abraço, RICARDO VIEIRA SANTIAGO

O melhor do Minas é você

   REVISTA DO MINAS • Abril de 2021• 5



6 • Abril de 2021 • REVISTA DO MINAS   

CENTRAL DE VENDAS:

31 3297.5656           
31 99475.0100

construtorammatos.com.br

@construtorammatos

SENDO 
1 SUÍTE

SENDO 
1 SUÍTE

EXPEDIENTE

MINAS I

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

MINAS II

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

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

MINAS COUNTRY 

Central de Atendimento ................................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
Rua da Bahia, 2.244 – 11º andar
ouvidoria@minastc.com.br
CNPJ do Minas Tênis Clube
17.217.951 / 0001 - 10

DIRETORIA

CONSELHO DELIBERATIVO

PUBLICIDADE
Eduardo Mineiro
(31) 99733.1810

imprensa@minastc.com.brMTCI_WIFI / SENHA: @minastc /minastenisclube
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Hermilo Raiano ressalta praticidade da doação de sangue no Minas

Minas Solidário e Hemominas se unem, pela quarta vez, em campanha de doação de sangue 
Doando esperança

Celina Magalhães foi uma das primeiras associadas a doar 
sangue nesta quarta edição da parceria entre o Minas e 
a Fundação Hemominas. “É a primeira vez que eu faço a 
doação no Minas e me senti muito segura, pois tem bem 
menos circulação de pessoas do que no Hemominas. Para 
mim, doar sangue é uma questão de empatia e de pensar 
no próximo. Muitas pessoas estão nos hospitais precisan-
do, principalmente agora que os estoques estão baixos. É 
uma justificativa muito válida para furar a quarentena”, re-
lata a minastenista.

De acordo com o sócio Hermilo Raiano que, além de doar 
sangue, fez o cadastro como doador de medula óssea, a 
ação combina totalmente com o espírito do Minas de so-
lidariedade e de promoção da saúde. “Agradeço ao Minas 
por disponibilizar essa infraestrutura para a realização de 
um evento importante como esse. É muito prático, confor-
tável e seguro para nós, sócios. Aproveito para falar sobre 
a importância de desmistificar a questão de doar a medula 
óssea. Muitas pessoas ficam receosas de fazer o cadastro, 
mas é coletada apenas uma amostra simples de sangue e 
o processo é muito moderno. Você pode ajudar qualquer 
pessoa do mundo, se for compatível”, afirma Hermilo.

O Salão de Festas da Sede Social do Minas I foi transfor-
mado, em março, em um posto de coleta de sangue do Es-
tado de Minas Gerais. O motivo: a quarta edição da ação 
do Programa Minas Tênis Solidário, realizada em parceria 
com a Fundação Hemominas. Sócios, colaboradores e a 
comunidade em geral atenderam a convocação e, no sim-
ples gesto de doar sangue, também doaram esperança às 
pessoas que estão aguardando por transfusões nos hos-
pitais. Foram coletadas bolsas de sangue de 36 doadores 
que passaram pela triagem, depois de fazer o agendamen-
to prévio no Clube. 

Dessa vez, os doadores também puderam se cadastrar 
no REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula 
Óssea), ampliando ainda mais a possibilidade de ajudar o 
próximo. A doação de medula óssea é, muitas vezes, a úni-
ca opção de tratamento para pacientes que têm produção 
anormal de células sanguíneas, causada por alguns tipos 
de câncer. Ao todo, 22 pessoas se cadastraram e foram 
coletadas as amostras de sangue para a análise de com-
patibilidade (HLA). 

Associada Celina Magalhães contribui com a reposição do 
estoque da Fundação Hemominas
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O minastenista Fábio Jardim e a responsável pela Casa de Maria, Nilza Soares

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Recursos da Campanha Sócio Doador são destinados à compra de cestas básicas
Boa ação

O Programa Minas Tênis Solidário, por meio do gestor Fábio 
Jardim, entregou 75 cestas básicas de alimentos não pere-
cíveis e 18 kits com produtos de limpeza à Associação Be-
neficente Cristã Casa de Maria, localizada no Aglomerado 
da Serra. Para a compra dos itens doados foram usados os 
recursos da “Campanha Sócio Doador”, referentes aos meses 
de janeiro, fevereiro e março. A arrecadação na campanha 
consiste no débito de valor autorizado pelo sócio, diretamente 
no boleto de condomínio. 

A Associação distribui cerca de 200 marmitas de almoço e 
jantar, diariamente, para moradores da região em situação de 
vulnerabilidade social e para pessoas em situação de rua. Para 
Nilza Soares, responsável pela Casa de Maria, as doações são 
extremamente necessárias e ajudam a levar um pouco de alen-
to a muitas pessoas. “Agora, com a pandemia, as panelas fica-
ram pequenas para servir tanta gente que está em situação de 
necessidade”, destaca Nilza. 

Clélia Palhares se vacinou no primeiro dia de campanha

Eleutério Schimidt de Andrade: “uma picadinha de nada!”

Contra a Covid-19
Clube cede salão para vacinação em idosos

Cumprindo sua responsabilidade social e contribuindo com o 
poder público na luta contra a Covid-19, o Minas está cedendo  
à Prefeitura de Belo Horizonte, desde março, o Salão do Cen-
tro de Facilidades da Unidade I, para a vacinação de idosos, 
sócios e não sócios. Os protocolos de bioproteção e o contro-
le do fluxo da vacinação foram feitos sob a responsabilidade 
dos profissionais da PBH.

Clélia Palhares, 85 anos, mãe do sócio Rodrigo Palhares, fez 
questão de se vacinar no Clube. “A campanha é uma obra social 
de interesse da população, e o Minas foi fantástico em partici-
par com o espaço físico”, afirmou.

O associado Eleutério Schimidt de Andrade, 84 anos, frequen-
tador assíduo do Minas, elogiou a vacinação no Clube. “A ini-
ciativa do Minas em oferecer o espaço foi espetacular! Sobre a 
vacina, não dói não, é uma picadinha de nada!”
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Jovens voluntários que ajudam filhos de funcionários a estudar recebem certificados 
Mérito reconhecido

O presidente Ricardo Santiago, Karina Haua e Nicolas Ferrei-
ra; na tela, os demais integrantes do projeto

O presidente do Minas Ricardo Vieira Santiago, entregou em mar-
ço, o Certificado de Mérito do Programa Minas Tênis Solidário 
a cinco jovens minastenistas, em reconhecimento à atuação no 
projeto de acompanhamento escolar virtual, voltado para os fi-
lhos dos funcionários do Clube. Os homenageados são Karina 
Haua, líder do Grupo de Jovens, Nicolas Léo Moreira, idealizador 
do projeto, Gabriel Gouvea, Isabela Muzzi e Maria Alice Torres. 
“Agradeço a todos que abraçaram a ideia, que era pequena, a 
princípio, mas que tomou uma proporção grande. Espero que 
neste ano tenhamos mais alunos e mais voluntários, porque eu 
considero que é um aprendizado para todos nós”, destaca Nico-
las Ferreira, idealizador do projeto. 

O presidente Ricardo Santiago elogiou a iniciativa e a atuação dos 
jovens voluntários, destacando o compromisso social do Minas. 
“Quero agradecer a todos que estão envolvidos no projeto. Para 
mim, o futuro do Clube passa pela consciência socioambiental e 
isso prova que estamos no caminho certo”, afirma o presidente, 
que destacou, ainda, a importância de mais adesões ao projeto, 

que ganhou mais seis voluntários em março: Cibele de Carvalho, 
Lúcia Helena de Toledo, Isabela Amaral, Ana Márcia Martins, Ana 
Lídia Souto e Fernando Neves. 

Os interessados em se voluntariar para essa ação podem enviar 
e-mail para ana.sales@minastc.com.br 

Jovens voluntários que ajudam filhos de funcionários a estudar recebem certificados 
Mérito reconhecido

O presidente Ricardo Santiago, Karina Haua e Nicolas Ferrei-
ra; na tela, os demais integrantes do projeto
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MINAS TÊNIS SOLIDÁRIOMINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Há um ano, o mundo vive os reflexos da crise sanitária de 
pro porções inéditas, causada pela pandemia de Covid-19. En-
quanto a vacinação em massa não se concretiza, a participa-
ção de todos os segmentos da sociedade é vital na luta contra 
o novo coronavírus, para amenizar os impactos no sistema 
de saúde. Contribuindo para isso, a TACOM Tecnologia, tendo 
à frente a diretora administrativa Cláudia Tonussi, decidiu in-
vestir no desenvolvimento de um ventilador pulmonar próprio 
e criou, em 2020, o Projeto Inspirar. Com tecnologia inédita 
e homologado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária), o equipamento custa um terço do valor de mercado 
dos similares – R$ 33.480,00. Até março, mais de 1.700 ven-
tiladores foram produzidos e doados para 328 instituições de 
saúde, em várias regiões do país. 

“A missão de oferecer uma solução rápida, acessível e de exce-
lência na produção de aparelhos, que são doados aos leitos de 
hospitais para suporte respiratório aos pacientes internados, já 
impactou mais de 25 mil vidas”, destaca Cláudia Tonussi, que, 

Projeto Inspirar produz ventiladores pulmonares que são doados para instituições de saúde
Compromisso com a vida

na entrevista a seguir, dá detalhes do projeto e explica o passo 

a passo para empresas e pessoas físicas fazerem as doações, 

que permitirão a entrega de mais ventiladores pulmonares aos 

hospitais de Minas Gerais e do Brasil.

Como surgiu o Projeto Inspirar?

O Projeto nasceu do desejo de mobilizar a sociedade e as 

empresas brasileiras a cooperarem com a fabricação de ven-

tiladores pulmonares próprios, que vão ajudar diretamente às 

instituições de saúde no combate ao coronavírus. A ação foi 

criada em março de 2020, pelos sócios da companhia minei-

ra TACOM, e teve como meta inicial concluir rapidamente o 

desenvolvimento de um ventilador pulmonar que pudesse ser 

produzido em larga escala e baixo custo. 

Quantos respiradores já foram produzidos e doados nesse 

período de um ano de pandemia? 

Já foram produzidos mais de 1700 respiradores e 328 insti-

tuições de saúde já foram atendidas. O projeto, que começou 

em Minas Gerais, já se estendeu a outras regiões do país e, 

em 2021, pretende alcançar centenas de municípios que ne-

cessitam estruturar seus leitos com ventilação mecânica. A 

missão de oferecer uma solução rápida, acessível e de exce-

lência na produção de aparelhos, que são doados aos leitos 

de hospitais para suporte respiratório aos pacientes interna-

dos, já impactou mais de 25 mil vidas. 

“Já foram 
produzidos mais de 
1700 respiradores 
e 328 instituições 
de saúde já foram 

atendidas”
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MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

“Nós tínhamos um 
grande desejo de 
colaborar com a 

sociedade, por isso 
mergulhamos na 

proposta de criar um 
equipamento eficiente 

e seguro”

Os ventiladores 
foram aprovados em 
100% dos requisitos 
de homologação da 
classe III da ANVISA, 

a mais rigorosa”

O Projeto Inspirar recebeu algum patrocínio ou apoio para 
o desenvolvimento dos respiradores?

Inicialmente, o Projeto contou com o apoio da Federação das 
Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), além de dezenas de em-
presas, engenheiros, médicos e voluntários, que viabilizaram 
o desenvolvimento do aparelho no tempo recorde de 45 dias, 
entre o início da ação e o primeiro protótipo do ventilador, cha-
mado de VI-C19. Nós tínhamos um grande desejo de colabo-
rar com a sociedade. E, por isso, mergulhamos na proposta 
de criar um equipamento eficiente e seguro. Os ventiladores 
foram aprovados em 100% dos requisitos de homologação da 
classe III da ANVISA, a mais rigorosa. Após a aprovação pelas 
autoridades de saúde competentes, os equipamentos foram 
rapidamente produzidos e doados, via FIEMG, ao Estado de 
Minas Gerais, ao Governo Federal e autoridades locais.

A Tacom é uma empresa de tecnologia para o ramo de 
transportes. Como foi operacionalizado internamente o 
processo de elaboração do respirador? 

A Tacom é líder em soluções de ITS (intelligent transporta-
tion system). Quando decidimos tracionar este projeto, eu 
e meus irmãos nos envolvemos pessoalmente no desenvol-
vimento do projeto. Voltamos também toda nossa estrutu-
ra da Tacom e a equipe de desenvolvimento de produto e 
software para o projeto. Foi desafiador porque tivemos que 
manter nossas atividades correntes da Tacom, por conta 
dos inúmeros projetos que temos em funcionamento. Hoje 
a Inspirar já se estruturou e conta com uma equipe própria, 
que está trabalhando com dedicação para desenvolver no-
vas funcionalidades e melhorias no produto.

Quais foram as principais dificuldades encontradas duran-
te a produção?

O principal desafio foi estruturar uma unidade fabril para 
produtos médicos, que requer também certificação da AN-
VISA. Este era um requisito que deveria anteceder o pedido 
de registro do produto. Este é um processo que demora em 
média dois anos em um processo normal, e fizemos em 30 
dias. Outra grande dificuldade foi colocar os insumos e ma-
teriais disponíveis em grande quantidade na fábrica. Tivemos 
outros vários desafios, dentre eles a falta de componentes e 
a dificuldade de logística, dado o cenário de fechamento das 
fronteiras pelos países. Foram muitos obstáculos, mas conta-
mos com o apoio de várias empresas, engenheiros, médicos 
e voluntários, que se dedicaram para nos ajudar neste desen-
volvimento e depuração do produto.

Como é feito o cadastro das instituições que querem rece-
ber os respiradores?

As entidades que necessitem do respirador podem entrar em 
contato por meio do 0800-042-0614 e deixar todas as infor-
mações. Os respiradores são doados, preferencialmente, a or-
ganizações públicas ou privadas sem fins lucrativos, ou ainda, 
àquelas que atendem populações em vulnerabilidade social 
e/ou que estejam localizadas em regiões mais afetadas pela 
pandemia do novo coronavírus. 

Como as pessoas podem contribuir com o Projeto?

Para doar, basta entrar no site inspirarprojeto.com.br e sele-
cionar a opção “Quero doar” ou através do QR code (disponível 
na página 13). O doador preencherá um pequeno cadastro e 
consentirá com os termos da campanha. Para mais informa-
ções, basta entrar em contato pelo telefone 0800-042-0614.
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O diretor júridico do Minas e procurador do estado, Bruno Rabello; o presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, o 
advogado-geral do Estado de Minas Gerais, Sergio Pessoa, e o vice-presidente do Clube, Carlos Henrique Martins Teixeira

A parceria forte e baseada na realização de ações que es-
timulem a solidariedade e promovam a cidadania e o bem-
-estar da população foi a pauta da visita da Diretoria do Mi-
nas, em março, à Advocacia-geral do Estado. O presidente 
Ricardo Vieira Santiago, o vice-presidente Carlos Henrique 
Martins Teixeira e o diretor jurídico Bruno Rabello (procura-
dor do estado), foram recebidos pelo advogado-geral Sér-
gio Pessoa de Paula Castro, pelas procuradoras Margarida 
Maria Pedersoli e Ana Paula Muggler Rodarte (advogadas-
-gerais adjuntas), além de Liana Portilho Mattos (chefe de 
gabinete), Thereza de Castro M. Teixeira e pelo procurador e 
ex-advogado-geral Marco Antônio Ribeiro Romanelli. 

“Eu gostaria de registrar que é uma honra para a Advoca-
cia-geral do Estado receber o Minas Tênis Clube, na pessoa 
do presidente Ricardo e do vice-presidente Carlos Henrique. 
Uma instituição como o Minas nos permite trazer para a prá-
tica da Advocacia-geral muitas boas experiências, como, por 
exemplo, a prática do voluntariado”, afirma o advogado-geral 

do Estado, Sérgio Pessoa, que é conselheiro do Minas e foi 
atleta de vôlei do Clube.

Para o vice-presidente do Minas, Carlos Henrique Martins 
Teixeira, o momento é propício para a atuação socioambien-
tal conjunta das duas instituições. “É de muita importância 
essa parceria entre o Minas Tênis Clube e a Advocacia-geral 
do Estado, duas instituições de muita credibilidade, neste 
momento em que a sociedade precisa desenvolver ações 
para ajudar a minorar os feitos da pandemia na população. 
Esse encontro é muito positivo, já que estamos discutindo 
ideias que, implementadas, vão ajudar muito a sociedade 
como um todo”, pontuou o dirigente. 

Durante o encontro, o presidente Ricardo Santiago fez ques-
tão de enaltecer a atuação dos procuradores do Estado pelo 
bem da sociedade. “Fica aqui o agradecimento de todos os 
minastenistas à esses profissionais que doam o trabalho e 
a vida em prol da melhoria da nossa população”, destaca o 
presidente.

Diretoria estabelece parcerias com a Advocacia-Geral do Estado e o Tribunal de Justiça de MG
Juntos pelo bem geral

Cuidadores de Idosos
Nutricionista
Fisioterapia
Fonoaudiólogo
Equipe Multiprofissional



Ricardo Santiago, Gilson Lemes, Sergio Xavier, Otávio Portes e Carlos Henrique 
Martins Teixeira

Integração tecnológica

O presidente do Minas, Ricardo Vieira 
Santiago, e o vice-presidente Carlos 
Henrique Martins Teixeira, estiveram 
na sede do Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais (TJMG), na capital, no final 
de fevereiro último, em visita ao de-
sembargador Gilson Soares Lemes, 
presidente do órgão. Os dirigentes mi-
nastenistas foram acompanhados dos 
desembargadores Otávio Abreu Portes 
(conselheiro nato do Clube) e Sergio 
André da Fonseca Xavier. O principal 
tema da reunião foi o fortalecimento 
da parceria entre o Minas e o TJMG, por 
meio da integração dos projetos “Clube 
Inteligente” e “Tribunal Inteligente”, que 
estão em fase avançada de implemen-
tação nas duas instituições.
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O projeto Minas Smart Clube, uma parceria entre o Minas, a 
Newton e o Instituto de Pesquisas do Centro Universitário Fa-
cens, segue sendo implementado de acordo com o cronogra-
ma previsto. Em abril, serão integrados ao Centro de Controle 
de Operações (CCO) mais duas funções remotas: o controle 
da temperatura das salas de aulas coletivas da Academia da 
Unidade I; a programação e a otimização do funcionamento 
do sistema de ar-condicionado do Centro de Facilidades, tam-
bém no Minas I. 

Vale lembrar que o CCO funciona como o coração do projeto, 
cujos objetivos são monitorar, de maneira remota, todas das 
atividades prediais das três Unidades do Minas e do Náutico. 

No CCO são gerados os relatórios de avaliação de desempe-
nho dos sistemas e ferramentas, detectadas as melhorias no 
funcionamento e reduzidos  desperdícios e gastos. O associa-
do ganha em conforto e comodidade, já que pode contar com 
a infraestrutura dos clubes oferecendo sempre as melhores 
condições para suas atividades.

Veja, a seguir, mais detalhes das ações do Minas Smart Clube, 
em abril.

Mais duas atividades de monitoramento são integradas ao Centro de Controle Operacional 
Projeto Minas Smart Clube 

CCO mostra a economia de energia com o monitoramento do sistema de ar-condicionado 
do Centro de Facilidades do Minas I

Controle de Temperatura – Academia do Minas I
Instalação de válvulas e placas eletrônicas para um controle 
de temperatura mais preciso dentro das salas de aulas coleti-
vas da Academia do Minas I. O controle será automático, com 
temperaturas pré-definidas para cada sala, garantindo maior 
conforto para os associados. As válvulas automatizadas tam-
bém reduzirão os problemas de condensação, que, em casos 
mais críticos, evoluíam para vazamentos.

Programação e otimização do funcionamento 
do sistema de ar-condicionado do Centro de 
Facilidades
Instalação e configuração de sensores de pressão, vazão e 
inversores de frequência para suavizar as curvas de funciona-
mento das torres de refrigeração e bombas de água gelada, 
que atendem toda a edificação. As novas equações inseridas 
no sistema fazem com que o consumo de energia e número 
de partidas dos equipamentos seja menor. Isso significa redu-
ção de custos com manutenções e energia elétrica, conforme 
representado na foto, em que a tela da esquerda apresenta a 
bomba antes da configuração, e a da direita, após a configura-
ção, apresentando a diminuição no consumo.
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A Diretoria atendeu aos pedidos dos associados, que poderão 
contar, a partir de maio, com uma quadra de beach tennis do 
Minas II. No mesmo mês será entregue a nova quadra de mini-
basquete. A quadra de beach tennis mede 10,5m x 19m e será 
mais uma opção de atividade esportiva recreativa para os só-
cios. Já a quadra de minibasquete, que tem 16,95m x 10,5m 

será utilizada principalmente pelo Curso de Basquete, amplian-
do os espaços para as aulas da garotada minastenista. 

Ainda no Minas II, até julho próximo será substituído o piso 
dos degraus de todas as escadas da Praça de Esportes. A fim 
de proporcionar mais segurança aos associados, o novo piso 
usado é cimentício e antiderrapante,  conhecido como Preal.

Para preservar o patrimônio dos associados e gerar economia 
de insumos, como energia elétrica e água, serviços programa-
dos e preventivos de manutenção são executados em todas as 
edificações e sistemas das Unidades. No último mês, a infra-
estrutura do Centro de Lazer Fiat, inaugurado em 2007, rece-
beu atenção especial. Na quadra 3 de tênis do piso 7 (CL7) foi 
trocada a iluminação, visando distribuição mais uniforme da 
luz  e eliminação de sombras. Na quadra 10 do piso 5 (CL), a 
iluminação de vapor metálico foi substituída por LED, garantin-
do  mais economia de energia. O piso da quadra 10 também 
foi revitalizado.  E o telhado do CL passou por ampla reforma, 
com eliminação dos pontos de vazamento, aumento de vazão 

dos condutores de águas pluviais, alinhamento e revisão de cai-
mento das calhas.

Aproveitando a suspensão das atividades dos clubes pela Pre-
feitura, em função da pandemia do novo coronavírus, em março, 
foram esvaziadas as piscinas irregular e de caminhada do Par-
que Aquático, inauguradas em 2004. O serviço incluiu a troca 
dos bocais de retorno e dos registros das entradas de retorno e 
a separação dos circuitos hidráulicos das duas piscinas. Essas 
intervenções serviram para melhorar a condição operacional do 
sistema de tratamento da água e corrigir vazamentos em peças 
que estavam corroídas em  decorrência do tempo de uso.

Em atendimento a pedidos dos sócios, Minas Country terá duas novas quadras de areia

Beach tennis e minibasquete terão espaços próprios na Unidade

Manutenção de edificações e sistemas garante funcionamento ideal e economia de insumos

Satisfação garantida 

Minas II

Minas I

SEU PATRIMÔNIO

A construção das duas novas quadras de areia que ficam ao 
lado das quadras de peteca e fazem parte do Plano Diretor 
do Minas Country segue em ritmo acelerado. Em março, os 
serviços foram iniciados, com a terraplenagem do terreno e, 
na sequência, serão feitas a drenagem, a fixação dos equi-
pamentos esportivos, a construção da infraestrutura elétri-
ca para iluminação, a colocação da areia e a instalação de 
alambrados e redes.  A conclusão da obra está prevista para 
junho próximo. Nas duas quadras, que têm dimensões de 
8m x 16m, cada,  serão colocados 260 m³ de areia.

As duas novas  quadras de areia ficam próximas às  quadras 
de peteca e, de forma integrada, continuarão a ser utiliza-
das como espaço para os grandes eventos na Unidade. Para 
isso, haverá a colocação de alambrados e pisos removíveis. 
Todo o ambiente das novas quadras terá lâmpadas de LED, 
mais econômicas e duradouras, e o projeto de iluminação 
contempla as condições ideias para a prática de atividades 
esportivas e para eventos.  

A construção das novas quadras de areia está em ritmo acelerado 
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Com quase quatro décadas de união, a parceria entre Minas e 
Fiat é uma das mais duradouras, vitoriosas e respeitadas do 
Brasil. De um lado, o Minas Tênis Clube que, respaldado nos 
pilares esporte, cultura, educação e lazer, é uma referência 
nacional na formação de atletas e de cidadãos vencedores. 
Do outro, a Fiat, líder nacional do segmento automobilístico 
e exemplo de empresa cidadã, que investe na promoção da 
qualidade de vida na comunidade em que está inserida, por 
meio de projetos esportivos, culturais e socioambientais. 

A história de união dessas duas instituições gigantes, conso-
lidadas e influentes no Estado de Minas Gerais, teve início em 
1982, com o patrocínio da Fiat ao time de vôlei masculino do 
Clube, que entrou para a história do esporte nacional, como 
sinônimo de campeão.  

A parceria no time principal de vôlei masculino durou até 1996 
e foi retomada em 2018, quando o Fiat/Minas se sagrou vi-
ce-campeão da Copa Brasil, com um time repleto de jovens 
talentos das categorias de base. No último mês, o contrato 
de patrocínio à equipe foi renovado até 2022. Nas páginas 
42 e 43, leia sobre a participação do Fiat/Minas na Superliga 
2020/2021. A parceria atual inclui o naming rights do Centro 
de Lazer, apoio aos Cursos de Formação Esportiva e publici-
dade em espaços esportivos do Minas Náutico.

Fiat renova patrocínio para o vôlei e fortalece união de 40 anos com o Minas
Casamento feliz

Equipe Fiat/Minas: parceria histórica e bem-sucedida no vôlei nacional

Intertítulo – nota diferente na 
mesma página

“Temos muito orgulho dessa trajetória de sucesso que cons-
truímos ao lado da Fiat. Eu me sinto privilegiado por ter feito 
parte, como atleta, da equipe Fiat/Minas, que fez história no 
voleibol brasileiro, nos anos 1980. E, agora, como presidente 
do Minas, tenho a honra de ter assinado o contrato que resgata 
essa parceria vitoriosa no vôlei e se estende às nossas escoli-
nhas esportivas, ao Náutico, ao Centro de Lazer. O Minas e a 
Fiat buscam fazer a diferença, atuando com responsabilidade 
socioambiental, cuidando dos nossos jovens e promovendo a 
saúde e a qualidade de vida nas comunidades em que estamos 
inseridos”, afirma o presidente Ricardo Vieira Santiago.

Também para Fernão Silveira, diretor de Comunicação e Sus-
tentabilidade da Stellantis para a América do Sul, a renovação 
do patrocínio reflete a sintonia de valores e objetivos entre 
os parceiros. “O Minas Tênis Clube e a Fiat, agora parte da 
Stellantis, são duas referências para os mineiros.  Por isso, a 
união de ambos gera efeitos poderosos, como a equipe de vô-
lei masculino Fiat/Minas e a difusão da prática e da educação 
esportiva. A renovação de nossa parceria é o reconhecimento 
aos bons resultados que colhemos juntos e à importância do 
que pudemos impulsionar juntos: educação, esporte e conví-
vio, que reforçam os laços que unem as pessoas e ajudam a 
formar cidadãos mais completos. Esta é uma parceria vitorio-
sa, que muito nos orgulha”, pontua.
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Sinônimo de vitórias
Já no começo da parceria, os primeiros frutos foram colhidos. 
Durante 14 anos, de 1982 a 1996, a Fiat foi a patrocinadora da 
equipe principal de  vôlei masculino do Clube, e a Fiat/Minas 
entrou para a história do esporte nacional, com as conquistas 
inéditas do tricampeonato brasileiro, nas temporadas 1984, 
1985 e 1986, e do bicampeonato sul-americano, em 1984 e 
1985. Em 1998, a montadora passou a apoiar os Cursos de 
Formação Esportiva do Minas e as equipes de base, além do 

Fernão Silveira, diretor de Comunicação e Sustentabilidade 
da Stellantis para a América do Sul

A Fiat detém o naming rights do Centro de Lazer, além de patrocinar o vôlei e apoiar os cursos de formação esportiva

CAPA

Programa Esportista Cidadão. O patrocínio aos cursos de for-
mação segue até os dias atuais,  confirmando a participação  
fundamental da Fiat na educação de crianças e adolescentes 
minastenistas, por meio da prática do esporte.

Já nos anos 2000, entre 2005 e 2008, dando sequência à his-
tória de união das empresas, a Fiat patrocinou a equipe de 
vôlei feminino. A partir de 2011 até 2016, a fabricante de auto-
móveis apoiou a equipe de natação e ampliou a parceria para 
além do esporte, adquirindo também os naming rights do 
Centro de Lazer. Na natação, a parceria se consolidou como 
mais um grande sucesso do trabalho conjunto: os objetivos 
traçados foram cumpridos e o resultado foi a classificação 
de oito nadadores para os Jogos Olímpicos Rio 2016, núme-
ro recorde da modalidade no Clube em uma edição do maior 
evento esportivo do mundo. 

“No plano olímpico de 2016, tínhamos um projeto, com objeti-
vos e metas. Estava traçado no propósito da parceria, não era 
simplesmente investir em um programa, era investir em um 
programa com objetivo: colocar o maior número de atletas na 
olimpíada na história do Minas com a parceria da Fiat. Estava 
na proposta e foi cumprido. A Fiat ajudou, bancou, incorporou 
e nós conseguimos colocar os atletas na Rio 2016. Outros 
projetos com muito mais recursos de dinheiro público e de 
parcerias estaduais não conseguiram. Nós conseguimos por-
que tivemos um parceiro que acreditou e acompanhou o pro-
cesso desde o início”, comenta o atual diretor de Esportes do 
Minas, Carlos Antonio da Rocha Azevedo, o Rochinha, diretor 
da natação na época da parceria com a Fiat na modalidade.
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Antonio Filosa, presidente da Stellantis América do Sul

“Acreditamos na educação e no esporte como 
forças na formação das pessoas”

Como o senhor avalia a parceria da Fiat 
(agora Stellantis America Latina) com 
o Minas nessas mais de três décadas? 

Esta é uma parceria muito especial para 
nós, porque, além de impulsionar a equi-
pe de vôlei masculina Fiat/Minas,  abran-
ge o Centro de Lazer Fiat e apoia o ensino 
da prática de 11 esportes. Nós acredita-
mos muito na educação e no esporte 
como forças na formação das pessoas. 
Por isso, temos orgulho em ter nossa 
marca exposta nas camisas dos alunos 
dos cursos do Minas Tênis Clube. Além 
disso, estamos presentes com a marca 

Fiat em eventos e em áreas de convívio, 
como quadras e piscinas. Tudo isso tem 
muita sinergia com a proximidade física 
da Casa Fiat de Cultura, vizinha do MTC 
na rua da Bahia.  Nossa parceria significa 
a união de dois ícones de Minas, para im-
pulsionar o esporte, a educação esportiva, 
o convívio, a formação dos jovens. É algo 
de grande valor.

Qual é a opinião do senhor sobre a ges-
tão do Minas e sobre a importância do 
Clube para Minas Gerais?

O Minas Tênis Clube é uma instituição 
que tem a alma de Minas, seja por sua 

Antonio Filosa, 47 anos, é o COO (Chief 
Operation Officer) América do Sul da 
Stellantis. Nascido em Nápoles, Itália, é 
graduado em Engenharia pelo Instituto Po-
litécnico de Milão, com formação em ges-
tão na Fundação Dom Cabral, em Minas 
Gerais. De março de 2018 a janeiro deste 
ano, quando houve a fusão entre os gru-
pos Fiat Chrysler Automóveis (FCA) e PSA, 
ocupava o cargo de COO para a América 
Latina da FCA. 

Filosa ingressou no Grupo Fiat em 1999, 
desempenhando funções na Itália, no Rei-
no Unido, na Espanha e nos Estados Uni-
dos, antes de se fixar na América Latina. 
No Brasil, ocupou os cargos de Plant Ma-
nager da fábrica de Betim, diretor de com-
pras para a América Latina e diretor Execu-
tivo da FCA na Argentina. Ele também foi 
membro do Global Executive Committee 
(GEC) da FCA, o mais elevado órgão exe-
cutivo do grupo até a fusão em Stellantis. 

Desde 2005, Filosa vive em Minas Gerais, 
aqui se casou e tem dois filhos mineiros, 
Filippo e Gabriel. “Costumo dizer que tro-
quei a  pasta da minha mãe pelo pão de 
queijo mineiro. Aqui estou em casa”, conta 
o executivo. Na entrevista a seguir, ele des-
taca a importância da parceria da monta-
dora com o Minas, que inclui o patrocínio 
à equipe de vôlei masculino (Fiat/Minas), 
os naming rights do Centro de Lazer, o 
apoio aos cursos de formação esportiva e 
ativações no Náutico. Filosa também fala 
sobre os programas socioambientais nas 
comunidades em que atua e da readequa-
ção bem-sucedida da empresa à nova rea-
lidade e às restrições impostas pandemia 
de Covid-19. “A Stellantis é a empresa líder 
em vendas de automóveis e comerciais le-
ves no Brasil e na América do Sul. E Fiat é a 
marca líder do mercado brasileiro”.
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ENTREVISTA

tradição de mais de 85 anos, seja pelo 
número de associados, as dimensões de 
suas instalações e a relevância de sua 
atuação. O MTC é uma referência em 
esporte, educação, cultura e lazer, além 
de responsabilidade socioambiental. Nós 
nos identificamos com estes pilares, pois 
consideramos fundamental apoiar o de-
senvolvimento pleno das pessoas e fazer 
as coisas com paixão. É o que vemos 
aqui: uma instituição gerida com paixão.

Quais são os motivos que levam a Fiat 
(Stellantis América do Sul) a patrocinar 
a equipe de vôlei masculino do Minas?

Esta é uma verdadeira parceria de suces-
so, que colheu e colhe muitas vitórias e 
estimula a prática do esporte entre os 
jovens mineiros. É uma parceria que co-
meçou nos anos 1980 e ganhou corpo 
na equipe de vôlei masculino Fiat/Minas 
que entrou para a história do esporte na-
cional, sagrando-se tricampeã brasileira 
das temporadas 1984, 1985 e 1986 e bi-
campeã sul-americana em 1984 e 1985. A 
Fiat e o presidente do Minas Tênis Clube, 
Ricardo Santiago, estiveram juntos nos 
dois momentos: ele foi atleta daquela 
equipe histórica e hoje pode impulsionar 
a retomada de nossa parceria, na con-
dição de dirigente do clube. A Fiat tem 
quase 45 anos de presença em Minas. 
Nossa fábrica foi inaugurada em 9 de ju-
lho de 1976 e foi um fator decisivo para 
o desenvolvimento econômico e social do 
Estado. Sempre consideramos importan-
te, porém, expressar nossos vínculos com 
Minas Gerais indo além de nosso papel 
econômico. Queremos estar presentes 
no que é importante para a comunidade. 
Daí nasceu nossa aproximação e parceria 
com o MTC.

Sabemos da atuação efetiva da mon-
tadora nas comunidades em que está 
inserida. Quais são os projetos socio-
ambientais da Stellantis América do Sul, 
atualmente?

Levamos a sério o conceito de empresa 
como razão social, isto é, como uma en-
tidade que não se realiza em si mesma, 
mas que existe na interface com a socie-
dade. A empresa é totalmente permeada 

pela sociedade: emprega pessoas da co-
munidade, produz para atender a neces-
sidades das pessoas, recolhe impostos e 
viabiliza o desenvolvimento coletivo. Por-
tanto, sempre julgamos importante estar 
em conexão com a sociedade através de 
programas que tenham coerência com 
nossa cultura e crenças empresariais. Por 
isso, investimos no eixo educação-cultura-
-esportes. Este é o caminho para formar 
cidadãos mais completos, com maior 
capacidade de reflexão e de autonomia. 
Essa intenção sustenta nossa parceria 
com o Minas Tênis Clube. Também está 
na base da Casa Fiat de Cultura, que aca-
ba de completar 15 anos, da Fundação 
Torino, do Instituto Árvore da Vida e de 
outros programas com foco na educação. 
É nossa forma de sermos uma empresa 
cidadã. 

A pandemia de Covid-19 impactou todos 
os segmentos produtivos do mundo. 
Como a montadora está lidando com a 
nova realidade?  

A pandemia exigiu de todos nós ampla 
e total readequação. Logo no início da 
pandemia, quando ainda não a conhecía-
mos bem e não sabíamos lidar com ela, 
suspendemos a produção em nossas fá-
bricas por 50 dias, para preservar a saúde 
e integridade de nossos trabalhadores e 
para entender melhor como agir. 

Criamos um grande e abrangente pro-
grama de apoio às ações de prevenção 
e combate à pandemia, cedendo nosso 
clube para a instalação de um hospital de 
campanha em Betim, treinando nossos 
técnicos para o conserto e manutenção 
de ventiladores pulmonares que estavam 
sem uso nos hospitais. Apoiamos a indús-
tria nacional para ampliar sua capacidade 
de fabricar respiradores, instalamos uma 
linha de produção com capacidade de 1,5 
milhão de máscaras cirúrgicas descar-
táveis por mês, doamos equipamentos, 
apoiamos a população de rua e demos 
apoio às ações de saúde pública. 

Quando retomamos a produção, adota-
mos padrões muito rigorosos de bios-

segurança, a fim de preservar a saúde de 
nossos empregados. Ao mesmo tempo, 
criamos canais e novas formas de nos 
relacionarmos com nossos clientes, para 
dar-lhes a opção de, por exemplo, esco-
lher, testar, comprar e receber um carro 
em sua casa, sem necessidade de deslo-
camento. Aceleramos nosso processo de 
transformação digital, porque percebemos 
que esta é uma tendência que se tornou 
mais acentuada na sociedade. Os resulta-
dos têm sido muito bons. A Stellantis é a 
empresa líder em vendas de automóveis 
e comerciais leves no Brasil e na América 
do Sul. E Fiat é a marca líder do mercado 
brasileiro. 

O senhor é executivo de carreira da mon-
tadora e já morou em outros países. O 
que mais agrada ao senhor em Minas 
Gerais (nas cidades mineiras em que cir-
cula/conhece)?

Cheguei em Minas Gerais em 2005, para o 
que parecia ser uma missão de curta dura-
ção. No entanto, me envolvi com as pes-
soas, com o lugar e me identifiquei profun-
damente com o jeito de ser do mineiro. Fiz 
amigos, me apaixonei, me casei e em Mi-
nas nasceram meus filhos. O acolhimento 
que encontrei aqui compensou a saudade 
da parte da minha família que continua a 
morar na Itália. Costumo dizer que troquei 
a pasta de minha mãe pelo pão de queijo 
de Minas. Aqui estou em casa.

Com a agenda atribulada que o senhor 
tem, sobra tempo para praticar alguma 
atividade física?

Sempre gostei muito de esporte. Na ado-
lescência e juventude, ainda na Itália, prati-
cava polo aquático com muita dedicação. 
Hoje não consigo mais me dedicar a este 
esporte, mas ficou a paixão pela natação, 
que é parte sagrada de minha rotina. Nado 
todos os dias, para relaxar das tensões, 
melhorar a concentração e manter-me 
bem fisicamente. Também gosto de cami-
nhadas em contato com a natureza, princi-
palmente porque é uma atividade que eu 
posso realizar em conjunto com a família. 
Aí, o benefício é completo: físico, mental, 
emocional e afetivo.
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O Curso de Pilates on-line foi lançado em agosto de 2020,  
pensando especialmente nos minastenistas que não abrem 
mão da prática de exercícios físicos regularmente, mas ainda 
não se sentem confortáveis em ir até a Academia. E é ideal 
para aqueles que também buscam comodidade. 

O aluno do Pilates on-line do Minas escolhe o dia, o horário e 
onde quer fazer sua aula, seguindo o programa de treinamento 
recebido semanalmente, com base nas suas necessidades e ob-
jetivos, definidos durante a avaliação virtual, feita com o instrutor. 
Todas as informações referentes às aulas e aos objetivos do alu-
no ficam registradas no aplicativo da Academia do Minas. 

Eu acho ótima a opção do curso on-line. O conte-
údo é muito bom, muito bem explicado, não tive 
problema nenhum para usar o aplicativo e a qua-
lidade dos vídeos é excelente. Eu considero uma 
forma de terapia, pois tratando do corpo e relaxan-
do com os exercícios, eu trato a mente também”  
Iracema Dumont Borges Merheb, aluna do Pila-
tes on-line desde setembro de 2020

Estou gostando muito do curso. Recebo o con-
teúdo toda segunda-feira e faço duas aulas 
ao vivo por mês. Os vídeos são muito didáti-
cos e eu consigo fazer sozinho, só com as ex-
plicações. Sempre que faço algum exercício 
que exige muito de mim eu comunico com os 
instrutores e são feitas algumas mudanças”   
José de Assis Mazzoni, aluno do Pilates on-line 
desde novembro de 2020

No Pilates on-line você faz sua agenda de aulas e tem acompanhamento ao vivo 
Do seu jeito

Eles recomendam
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O curso inclui as opções de aulas ao vivo, uma vez, duas ve-
zes, ou quatro vezes por mês, com duração de 50 minutos 
cada. Atualmente, os horários disponíveis para as aulas ao 
vivo são: entre 6h e 12h e de 16h a 22h. Há a possibilidade 
de a abertura de turmas em outros horários, de acordo com a 
demanda dos associados. 

As matrículas para o Pilates on-line podem ser feitas pelo apli-
cativo Minas Tênis Clube (disponível para IOS e Android), ou 
na Área do Associado do site minastenisclube.com.br. Mais 
informações pelo telefone 3516-1049.

“

“

CURSOS VIRTUAIS
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Sempre empenhado em proporcionar experiências diferenciadas aos associados, o Minas mantém parceria com a NBA Basketball 
School, desde 2019, para oferecer aos alunos o curso da mais importante liga de basquete do mundo. Nas aulas, os pilares prin-
cipais da metodologia NBA são aplicados como forma de despertar o interesse pela modalidade. Além dos conceitos do esporte, 
nas aulas são apresentados à garotada, de forma lúdica e divertida, conteúdos relacionados à valores de vida e a importância de 
se manter sempre o ambiente positivo.

As aulas são realizadas duas ou três vezes por semana, com uma hora de duração. O curso está disponível para sócios a 
partir de seis anos, com turmas mistas nas faixas etárias de 6 e 7 anos, 8 a 10 anos, 11 a 13 anos, 14 a 18 anos e acima 
de 18 anos. Para mais informações sobre horários e turmas, entre em contato com a coordenação do curso pelo e-mail 
contatocursodebasquete@minastc.com.br.

“Faço o curso de basquete no Minas há três anos e gosto 
muito. Eu me desenvolvi demais desde que entrei no curso. 
Antes, eu não conseguia driblar sem perder a bola e agora eu 
já consigo ir andando e passando a bola por baixo da perna. 
Já consigo fazer cesta de três pontos, mesmo não arremes-
sando muitas vezes”.  

Vinícius Guimarães Moreira, 13 anos.

“Sou aluno do curso desde o início de 2020 e acho o ritmo de 
treino excelente, pois conseguimos nos divertir e aprender o 
conteúdo. O treino é bem intenso e, em minha opinião, é im-
portante que as aulas sejam exigentes, para nos manter em 
um nível mais elevado”.

Carlos Henrique Cury F Lima, 18 anos.

Basquete tem curso com a metodologia da mais importante liga do mundo
NBA no Minas

Eles indicam

EDUCAÇÃO

Turma Matrícula Mensalidade

Duas vezes na semana R$ 63,61 R$ 90,87

Três vezes por semana R$ 79,21 R$ 113,03
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MINAS NÁUTICO

Curso Básico oferece às crianças desenvolvimento integral por meio da prática esportiva
Primeiros passos

O Minas Náutico oferece aos associados com idade a 
partir de três anos, inclusive sócios do Minas Tênis com 
adesão, o Curso Básico de Esportes, no qual a garotada 
terá a oportunidade de desenvolver habilidades motoras 
fundamentais e vivenciar, de forma lúdica e prazerosa, as 
diversas modalidades esportivas que também auxiliarão 
no desenvolvimento intelectual, cognitivo e afetivo de 
cada um. As turmas são divididas em três módulos, de 
acordo com a idade: 3 e 4 anos, 5 e 6 anos e 7 e 8 anos.

O casal Thaisa Machado e José Henrique, com os filhos Isabela, 
Gustavo e Joana

Thaisa Machado de Castro, sócia do Minas Náutico, tem 
três filhos e dois deles estão matriculados no Curso Bási-
co. De acordo com ela, a possibilidade de apresentar aos 
filhos várias modalidades em um só curso despertou o in-
teresse da família. “Minha filha Isabela já fazia natação e 
eu achei interessante fazer a inscrição dela no Curso Bá-
sico, para que ela tivesse acesso a outras possibilidades. 
A interação promovida durante as aulas é muito positiva e 
ainda tem alguns temas novos, como a introdução de con-
versas sobre empatia, foco, que é chamado pelo Clube de 
‘life skills’. Eu matriculei meu filho Gustavo, de três anos, 
assim que o Náutico foi reaberto e ele está gostando de-
mais. Os instrutores são extremamente capacitados e vão 
apresentando as possibilidades para as crianças que nós, 
pais, muitas vezes nem conhecemos. Cada exercício é rea-
lizado por um motivo, fazendo com que seja um processo 
de evolução constante”, destaca.

No primeiro módulo, os alunos com idade de 3 e 4 anos 
participam de atividades motoras em jogos de arremesso, 
chutes, iniciam o uso de raquetes e redes, são apresen-
tados à ginástica artística, ao atletismo e às brincadeiras 
populares, além das atividades aquáticas e circenses. No 
segundo módulo, as crianças de 5 e 6 anos começam a ter 
aulas de escalada, luta, basquete, futsal, slackline e bad-
minton, além de todas as atividades do módulo anterior. No 
terceiro módulo, já com idade entre 7 e 8 anos, as crianças 
são iniciadas em atividades como judô, handebol e vôlei. 
Além disso, são aprimoradas as técnicas dos outros espor-
tes, que foram iniciadas nos módulos anteriores.

No Minas Náutico, as aulas do Curso Básico de Esportes 
são realizadas duas vezes por semana, nos períodos da 
manhã e da tarde. Há vagas para início imediato e o va-
lor da mensalidade é de R$188,75, para as turmas de 3 
e 4 anos e de R$132,12, para as turmas de 5 a 8 anos. A 
matrícula custa R$132,13 para as turmas de 3 e 4 anos e 
R$92,48 para as turmas de 5 a 8 anos. Mais informações 
pelo telefone (31) 3517-3021.

Curso Básico de Esportes – Minas Náutico

Turma Matrícula Mensalidade
Aulas duas vezes 

por semana
3 e 4 anos R$ 132,13 R$ 188,75

5 a 8 anos R$ 92,48 R$ 132,12
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O programa Diversão em Cena ArcelorMittal apresentará a live 
da peça “O Mágico de Oz”, montagem premiada da Cyntilante 
Produções, diretamente do Teatro do Centro Cultural Unimed-BH 
Minas. A transmissão será no canal oficial da Fundação Arcelor-
Mittal no YouTube, no dia 11, às 16h. Baseado no livro infantil de 
L. Frank Baum, “O mágico de Oz” foi adaptado, em 1939, para o  
cinema e venceu o Oscar de Melhor Trilha Sonora Original. A peça 
conta a história da menina Dorothy, que vive no estado norte-a-
mericano do Kansas e é levada por um tornado para a fantástica 
Oz. Porém, o seu maior desejo é voltar para casa, e ela deverá 
encontrar um mágico para ajudá-la. A busca pelo mago reserva 
aventuras inesquecíveis e o encontro com o leão, o homem de 
lata e o espantalho, no caminho de tijolos amarelos.

Serviço
Data: 11 de abril, domingo.
Horário: 16h.
Transmissão: canal oficial da Fundação ArcelorMittal
no YouTube.

No dia 13 deste mês, a sessão do 
Letra em Cena on-line  apresentará a 
obra do baiano João Ubaldo Ribeiro 
(1941 – 2014), romancista, cronis-
ta, roteirista e imortal da Academia 
Brasileira de Letras (ABL). O cineas-
ta e também membro da ABL Cacá 
Diegues conversará com o jornalista 
e curador do programa literário do 
Minas, José Eduardo Gonçalves, em 
transmissão pelo canal oficial do Mi-
nas no YouTube. 

João Ubaldo Ribeiro foi vencedor, 
em 2008, do Prêmio Camões. Dentre 

suas obras destaca-se “O Sorriso do 
Lagarto”, transformada em minissérie 
da TV Globo. Bacharel em direito pela 
Universidade Federal da Bahia, João 
iniciou a carreira literária nos primei-
ros anos de estudante. Na faculda-
de, foi jornalista, ao lado de Glauber 
Rocha (1939 – 1981), e participou 
do International Writing Program, da 
Universidade de Iowa. Com humor, 
sua obra aborda aspectos sociais e 
políticos relacionados com as raízes 
do nordeste, e contribui para a forma-
ção da identidade nacional.

Diversão em Cena ArcelorMittal apresenta live da peça “O mágico de Oz”

A obra de João Ubaldo Ribeiro será analisada pelo  cineasta Cacá Diegues

A estrada amarela

Letra em Cena

Diversão em Cena 
ArcelorMittal  
apresenta live da peça  
“O mágico de Oz”

Serviço
Data: 13 de abril, terça-feira.
Horário: 20h.
Transmissão: YouTube/minastcoficial

A obra de João Ubaldo Ribeiro é  
tema do Letra em Cena on-line
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O Centro Cultural Unimed-BH Minas (CCUnimed-BH Minas) 
terá sua biblioteca ainda no primeiro semestre deste ano. O 
conceito do novo espaço está sendo elaborado por Cleide 
Fernandes, bibliotecária e gestora cultural da Secretaria de 
Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, e Fabíola Farias, 
profissional de Letras e pós-doutora em Ciência da Informa-
ção. O projeto arquitetônico é assinado por Isabela Vech.  A 
biblioteca terá acervo de seis mil títulos, entre literatura nacio-
nal e estrangeira, para todas as idades.

“A biblioteca do Minas faz parte dos planos de expansão do 
nosso Centro Cultural e, com a parceria da Unimed-BH, ela 
está saindo do papel. Vamos oferecer à população um novo 
espaço de conhecimento e capacitação, alinhados ao nos-
so compromisso social de contribuir para a democratização 
da cultura em nossa capital’, afirma o presidente do Clube,  
Ricardo Santiago. 

Biblioteca com seis mil títulos  será inaugurada no primeiro semestre de 2021
Centro Cultural Unimed-BH Minas

CULTURA

A diretora institucional do Instituto Unimed-BH, a médica neu-
rologista Maria das Mercês, destaca a importância da leitura 
no cotidiano das pessoas. “O hábito da leitura é extremamen-
te saudável e deve ser exercitado diariamente. Além disso, ler 
amplia nosso conhecimento sobre o mundo e a sociedade em 
que vivemos, nos transformando em cidadãos mais conscien-
tes”, observa. 

A biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas será aberta 
ao público, oferecendo acervo para todas as faixas etárias, 
inclusive crianças e adolescentes, que encontrarão obras da 
produção editorial brasileira e uma seleção especial feita para 
atender à primeira infância (crianças de zero a seis anos). 
Também estarão disponíveis livros de não-ficção, graphic no-
vels, obras de referência e uma coleção sobre esportes, jor-
nais e revistas. A acessibilidade universal estará incorporada 
ao novo espaço, incluindo livros em braille, audiolivros e vide-
olivros com interpretação em libras. 

Imagem ilustrativa 
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O Centro Cultural Unimed-BH Minas terá 
duas salas de cinema, que estão previstas 
para ser entregues aos sócios e ao público 
em geral em 2022. O projeto das salas, as-
sinado pelo escritório MACh, do arquiteto 
Fernando Maculan, foi revisto, e as obras já 
estão sendo iniciadas. 

Maculan é coautor do projeto da Galeria de 
Arte do Centro Cultural Unimed-BH Minas, 
elaborado em parceria com Paulo Pedernei-
ras, diretor do Grupo Corpo. 

Em 2022, duas salas de cinema 
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Integrantes do Coral do Minas fazem clipe para celebrar a Páscoa

Interpretando a canção “Aleluia”, sem registro de autoria, 
o Coral do Minas Tênis Clube produziu um vídeo para ce-
lebrar a Páscoa. A exibição do clipe será no dia 4, às 10h, 
nas redes sociais do Clube dedicadas à Cultura. O vídeo 
contou com a participação de 30 coralistas. A regência 
dos cantores é da maestrina Eliane Fajioli. As solistas são 
as integrantes do coral Maria de Lourdes Paganini Tanure, 
Delba e Delma Campos Moreira. A base instrumental, toca-
da pelo pianista e arranjador Christiano Caldas, foi gravada 

Adeus a Marcio José Rodrigues
Sócio do Minas Tênis Clube há 24 anos, integrante do coral, no 
naipe dos tenores, Márcio José Rodrigues (foto) faleceu em 12 
de março, aos 82 anos, em decorrência de insuficiência respira-
tória. Ele era muito querido dos colegas de Coral e frequentador 
assíduo das atividades recreativas e sociais do Clube. No Progra-
ma Cabeça de Prata, não perdia uma Tarde Dançante; marcava  
presença na ginástica monitorada diariamente; e era figurinha 
carimbada na Seresta. Segundo seus familiares, ele sentia muita 
falta das atividades presenciais do Coral e do Programa Cabeça 
de Prata. Márcio deixa esposa, filhos e netos e uma legião de ami-
gos e admiradores.

Coral do Minas Tênis Clube canta para o mundo em vídeo nas mídias digitais 
Feliz Páscoa

e mixada no Estúdio 71, e a finalização do áudio, a edição 
do vídeo e a coordenação do projeto é da Bendita Conteúdo 
& Imagem. 

Atuando no formato on-line desde o início da pandemia de 
Covid-19, o Coral produziu vídeos em datas comemorati-
vas como o Dia dos Pais, aniversário do Minas e Natal. Em 
maio, os coralistas apresentarão o vídeo em homenagem 
ao Dia das Mães.
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Artista mineira expõe 300 obras na Galeria do CCUnimed-BH Minas
A arte de Fátima Pena

CULTURA

Pinturas em grandes e pequenos for-
matos, aquarelas, retratos, cidade 
imaginária e visões de Belo Horizonte 
estarão na Galeria de Arte do Centro 
Cultural Unimed-BH Minas na exposi-
ção de obras da pintora Fátima Pena. 
Com patrocínio do Instituto Unimed-BH, 
entre os dias 27 de abril e 10 de julho, 
a mostra apresentará, sob a curadoria 
de Marconi Drummond e com projeto 
expográfico de Ivie Zappellini, cerca 
de 300 obras e um vídeo inédito que 
abordará as múltiplas visões de Belo 
Horizonte, a paisagem urbana e seus 
ícones, temas recorrentes na obra pic-
tórica e gráfica da artista. “A exposição 
é uma panorâmica do que fiz ao longo 
do tempo”, revela a artista. A entrada é 
franca e a Galeria de Arte funciona de 
terça-feira a domingo e feriados, das 
13h às 19h. Por causa da pandemia de 
Covid-19, a capacidade de visitantes é 
limitada a 30 pessoas e é obrigatório o 
uso de máscara.

De forma natural, há cerca de 50 anos, 
a pintura entrou na vida de Fátima 
Pena. “Comecei sozinha, depois fiz 
cursos livres, e fui procurando aqui e 
ali as bases que me convinham, e o 
que fiz foi o resultado da equação en-
tre o que gostaria e o que dava conta 
de fazer”, conta Fátima, que não segue 
regras e criou seu jeito de pintar. “Não 
é simplesmente ‘vou fazer assim’, há 
variantes, adequações, compensações, 
e o fazer nos molda e nós moldamos o 
fazer. Penso que criei minhas próprias 
regras e fui em frente tateando”, obser-
va a artista, acrescentando que a arte 
moldou o roteiro de sua vida por meio 
de sua dedicação a ela. “Muitos anos e 
incontáveis horas para a arte. Enquanto 
isso os filhos cresceram, nasceram os 
netos, o mundo mudou a cada dia. É o 
resumo, o sumo, a súmula”, reflete.

Marconi Drummond, curador da expo-

sição, explica que a mostra tem por 
objetivo trazer para o público a obra 
de Fátima por meio de sua trajetória. 
“O projeto curatorial é alicerçado sobre 
seis núcleos expositivos que estarão 
amparados em uma abordagem pano-
râmica do percurso da artista, traçado 
de maneira abrangente e diversa”, reve-
la o curador. artista. 

PATROCÍNIO MASTER

PATROCÍNIO

APOIO

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO MASTER

CLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBE
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Obra da artista Fátima 
Pena, que integra a 
exposição na Galeria do 
CCUnimed-BH Minas 

Serviço
Exposição das obras da pintora 
Fátima Pena

Data: 27 de abril a 10 de julho de 2021.

Entrada franca | Classificação: livre.

Capacidade: 30 pessoas.

É obrigatório o uso de máscara.

Horário: terça-feira a domingo e 
feriados, das 13h às 19h.
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Curta as atividades preparadas especialmente para você no Espaço Teen Newton 
Programe-se!

Espaço Teen Newton: feito para os makers, nerds e gamers minastenistas

Bulbassauro gigante andará pelo Clube para divertir associados

A programação deste mês no Espaço Teen Newton tem 
eventos presenciais e on-line para os minastenistas de 13 a 
17 anos. Faça parte do universo de  makers, nerds e gamers 
e divirta-se!

Programação presencial
De segunda a sexta, das 10h às 19h; e aos sábados, domin-
gos e feriados, das 10h às 15h. 

Caixa de mimos para presentear
Data: 3 a 9 de abril.

 Que tal você arrasar com um presente para o(a) BFF ou para 
o(a) crush? Serão disponibilizados alguns designs com te-
mas variados feitos no Fab Lab da Newton para você juntar, 
colar e sair com uma caixa linda e cheia de gostosuras que 
todo mundo ama. A quantidade é limitada. Não perca!

Jogos de Tabuleiro
É só chegar ao Espaço Teen Newton com os amigos (máxi-
mo 4 pessoas) e jogar!

+ Atividades

• Sherlock Express 

• The Mind 

• Bandido 

• Coup - 2ª edição

• Cortex: Desafios! 

• Dobble 

• Saboteur 

• Bulbassauro gigante 

• Lego Mindstorms

• Monte seu óculos 
Google AR/VR

• Monte seu speaker 
para celular

• Xbox

• Daytona



   REVISTA DO MINAS • Abril de 2021• 31

ESPAÇO TEEN

Programação on-line

Mundo das Lives - 10 a 16/4
Data: 10 a 16 de abril.

Evento on-line e gratuito.

Inscrições pelo link: bit.ly/mtcstreamers

Vale à pena ser streamer? É hora de conhecer mais sobre o 
universo dos streamers profissionais, as vantagens e des-
vantagens da carreira e como se tornar um.

Programação

• Dia 10/4, das 13h às 15:30: bate-papo sobre lives. 

Local: Discord - http://bit.ly/mtcgamers

• Dia 12/4, das 14h às 15:30: bate-papo com os streamers 
@blue_623 e @isntmaia. 

Local: Discord: - http://bit.ly/mtcgamers e Twitch dos streamers

• Dia 16/4, das14h às 15:30: bate papo com os pais. 

Local: Zoom

Suporte para headset
•  Data: 17 a 30 de abril

Faça você mesmo um suporte para o seu headset usando 
peças em impressão 3D, acrílico e, se você quiser, até leds!

Programação permanente

Comunidade Gamer MTC/Newton
Participe! Os jogos já estão rolando de domingo a domingo, 
das 14h às 16h, no #discord: http://bit.ly/mtcgamers

A primeira temporada traz AmongUs, League of Legends, 
Counter Strike Global Offensive e Teamfight Tatics. O line-up:

AmongUs
Toda segunda, terça e sexta, das 14h às 16h. Moderador: @
Tori (Vitoria).

http://bit.ly/mtcgamers

League of Legends
Todo sábado, das 14h às 16h. Moderador: @RoninJapa (Ga-
briel).

http://bit.ly/mtcgamers

Counter Strike Global Offensive
Todo domingo e toda quinta, das 14h às 16h. Moderador: @
RoninJapa (Gabriel).

http://bit.ly/mtcgamers

Teamfight Tactics
Toda quarta, das 14h as 16h. Moderador: @RoninJapa (Gabriel).

http://bit.ly/mtcgamers
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Conto
“A mulher da janela”

Com o tema “(RE)inventar-se”, em alusão às mudanças provocadas na sociedade pela pandemia de Covid-19, o XIII Concurso 
Literário do Cabeça de Prata também foi reinventado. As regras de inscrição e a divulgação do resultado mudaram, e tudo passou 
a ser on-line. Vinte e dois sócios acima de 60 anos enviaram seus trabalhos escritos, nas modalidades Conto, Crônica ou Poesia, 
mostrando que a arte, a criatividade e o talento para as letras resistem a qualquer crise. O evento de divulgação do resultado, que 
normalmente é presencial, no Restaurante Sausalito, na Unidade II, foi realizado por meio de uma reunião online entre os partici-
pantes, no mês de março. Confira, a seguir, a classificação nas três categorias do concurso:

Autor: Hélcio do Val

Conto:

1º lugar, Hélcio do Val; 2º lugar, Márcio Antônio Silva Nogueira; 3º lugar, Dimas de Assis.

Crônica:

1º lugar, Maria de Lourdes Paganini Tanure; 2º lugar, Eduardo Gomes Batista; 3º lugar, Maria Célia Nunes Borges de Lima.

Poesia:

1º lugar, Maria de Lourdes Paganini Tanure; 2º lugar, Ângela Dutra Rabelo; 3º lugar, Antônio Marcos Ferreira.

Conheça os vencedores do XIII Concurso Literário do Programa Cabeça de Prata
Reinvenção na escrita

Sem poder sair de casa com a pandemia que ameaçava 
quase toda a população, sobretudo os mais velhos, o apo-
sentado, ainda bastante inteiro, não via outra coisa a fazer 
senão espreitar a vizinha do prédio ao lado. Era uma mulher 
madura, nem bonita nem feia, mas tinha uma cabeleira que 
o fascinava: cabelos lisos e negros, muito compridos, que 
caíam para a frente quando ela se curvava para apanhar rou-
pa na máquina de lavar e pendurá-las no varal.

Era uma atividade trivial que se repetia com frequência. Ele 
sabia a hora exata em que poderia vê-la, sempre vestida da 
mesma maneira: com frio ou calor, os braços estavam sem-
pre descobertos; o decote só permitia que pequena parte 
dos seios pudesse ser vista.

Parecia um tipo comum, mas com o passar do tempo, a 
imagem daquela mulher crescia em seu imaginário. Havia 
nela mais alguma coisa que o atraía, além da vasta cabelei-
ra. Não sabia o quê. Ela, que antes não era bonita nem feia, 
agora lhe parecia mais bonita do que feia. A cada dia que a 
observava na janela, ela subia um degrau na escala de sua 
admiração até tornar-se uma linda mulher: rivalizava em be-
leza e simpatia com as mais belas modelos que via na tele-
visão, nas propagandas de lingerie e de produtos de beleza.

Ele acordava pensando nela; queria que o relógio corresse 
para que mais depressa pudesse observar aquela mulher 
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Crônica
“É chegada a hora”
Autora: Maria de Lourdes Paganini Tanure

CABEÇA DE PRATA

É hora de ninar, ninar o tempo da esperança, bailar com 
a generosidade, flertar com a paciência e seguir. Hora de 
perder o medo, externar as incógnitas do inconsciente, 
programar novos hábitos e, de forma arrojada, romper o  
destino, seguindo.

É chegada a hora de congelar a ira, enxergar os porquês e 
colocar em um pote as incongruências da vida, elas não po-
derão ser detidas, fazem parte de um contexto maior, talvez 
de sedução, talvez com menos racionalidade e mais emo-
ção, com mais robustez do destino e com a responsabilida-
de de melhor fazer.

Hora de arrumar os armários, lavar as roupas, colocar todas 
as túnicas vermelhas pareadas, todos os gorros em fila, as 
calças vermelhas nas gavetas da esperança e reinventar o 
Natal, depois o carnaval, a Páscoa, aceitar a graça perdida 
na impunidade e no medo. Reinventar as festas, os abraços, 
a ceia, os presentes e, presentes, procurarmos o que não 
encontramos em 2020.

Hora de atrelar os cavalos, colocá-los pareados e, de dentro 
de casa, traçarmos metas para uma corrida ferrenha, pri-
sioneiros do desconhecido. Hora de reinventar, reinventar o 
futuro que, partido pelo passado, se foi sem deixar rastro.

Hora de selecionar os sonhos, esperar a fadiga, ir embora 
e iniciar outras jornadas, jornada do aprendizado, da intros-
pecção fatigada do conselho amigo, do incentivo ao respei-
to, e proclamar a mudança. Hora de pensar em inovar.

encantadora. O deseja de vê-la era tão intenso que nada 
no mundo era mais importante. Ficava a imaginar como 
deveriam ser as demais partes de seu corpo: a cintura, o  
quadril, tudo.

Um dia, ela sentiu que estava sendo observada e desapa-
receu. Só por alguns instantes, porque, logo, logo, surgiu 
mais deslumbrante do que nunca: em vez do vestido sem 
mangas usava agora uma blusa leve cor-de-rosa, sustenta-
da apenas por duas alcinhas tão frágeis que poderiam rom-
per-se a qualquer momento; ombros lisos à mostra, seios 
mais expostos. Ele, então, ficou a imaginar se aquilo seria 
um convite para que a procurasse, ou queria apenas se exi-
bir? Não sabia.

Sua alegria durou pouco, poque na manhã seguinte, quando 
correu à janela, a dela estava fechada. Dia após dia, espera-
va pacientemente, na esperança de ver a sua deusa apare-
cer de novo. Espera vã, porque ela não mais aparecia.

Com o tempo, aquela figura adorada foi-se esvaindo até que 
restasse apenas a mulher da janela: nem bonita nem feia. 
Seus cabelos? Nem se lembrava mais de como eram.
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CABEÇA DE PRATA

Poesia
“Mestra do sucesso”
Autora: Maria de Lourdes Paganini Tanure

O que fazer quando tudo se vai 
Quando em momento único 
Colocamos nossas mãos na cabeça 
E sem forma que se teça se diz e agora

Só nos resta reinventar o presente 
Com o embrulho do passado 
Tão primado 
Pela experiência

Focar em momentos calmos 
Onde o êxito floresceu 
E pegar aquela terra 
E completar o que viveu

Horas se sentirá perdido 
Momentos se sentirá esquecido 
E sua mente enfraquecida 
Sairá da medida

Mas a perseverança 
Esta moça inquieta 
vestindo saia da atitude 
dançará ligeiro em solo rasteiro

Estreará em outros palcos 
Não tão ajustados a segurança 
E fará novo espetáculo 
Em cada amanhecer

Assim tudo se adequará 
Tudo passará a ser normal 
Dentro de flores cheirosas 
A encher um embornal

E tudo florescerá 
E teremos que insistir 
Em música rudimentar 
Esta mestra do sucesso que se chama reinventar

A hora é essa, hora de entender que a hora não passou, que 
tudo em nossa vida tem um sentido, e o que nos falta é sen-
tido para entender o ocorrido.

O momento é este, as sensações são de perigo, mas a inten-
ção é vigorosa e pura, tão pura que tudo se limpa, tudo se 
completa, e o supérfluo se junta à falta do que fazer e nos dá 
uma lição de boas maneiras, de bons hábitos. O consumis-
mo nos dá um choque de realidade e nossas carências diá-
rias ficam limitadas a um computador, um pijama e orações, 
sendo que o mediano pode, sem dúvida, ser substituído.

Não temos saída, estamos trancados, mas já estivemos 
mais trancados com a liberdade aparente.

A hora é de reavaliação, de reinventar, a hora é de chocar 
as ideias, como frango de granja, calmamente... planejan-
do... sentindo nossas fraquezas e, na mais completa folga, 
assentarmos em nossos ninhos e chocarmos nossos ovos, 
esperando nascerem excelentes pequenas ideias, que, sem 
dúvidas, de início, piarão baixinho, mas com o tempo se 
transformarão em grandes galinhas poedeiras que, mais 
tarde, botarão grandes ovos.

É hora de ver quem é quem, hora de ver quem tem forças 
para a linha de chegada e é chegada a hora de corrermos 
dentro de casa, fechados, desinfetando a convivência e 
amparando os pecados, latentes e ávidos por encontrar um 
pecador. É hora do baile de máscaras e, mascarados sem ar, 
é hora de amar. Não é o fim, é o inicio.

Início de nova era, início de novos propósitos, novas ideias, 
novos cheiros, hora de customizar os ideais, o amor, resga-
tar o que se foi e deixar ir o embaçado.

É hora... e esta hora não volta mais.

É hora de olhares, hora de carinhos, hora de plantar, hora 
de semear, e hora de lavar a alma e recomeçar, vestir novas 
roupas, pintar outros quadros, escrever novos capítulos e 
recuar se necessário. É hora.

Entramos em nova fase, novo ciclo. É hora de levantar, é 
hora de evoluir e, na cremação dos costumes, mudar e rein-
ventar. É hora de ir.

É hora de olhar o homem com esperança, é hora de alian-
ças, é hora de passar as intenções a limpo e sentir a  
alegria do recomeço.
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Luiza Vicente
Ouro Fino (MG)
Nascimento: 22/6/2004
Posição: Ponteira
Altura: 1,85m

Títulos, grandes atuações e momentos históricos. O que deixa 
o coração da torcida minastenista cheio de orgulho também 
é reflexo de investimento em longo prazo e trabalho eficiente. 
Cada vez mais, o Minas fortalece a tradição de formador e 
potência no esporte de alto rendimento. E para isso também 
conta com recursos de projetos aprovados nas leis de incentivo 
ao esporte, como os três de “Formação e Desenvolvimento de 
Atletas do Voleibol Feminino e Masculino”. Os projetos estão 
em fase de conclusão e, entre 2017 e 2021, beneficiaram cerca 
de 150 atletas com treinamentos de alto nível e participação 
em competições em estaduais, nacionais e até internacionais. 
O trabalho de formação desenvolvido pelo Minas e pelo Minas 
Náutico proporciona a constante renovação das equipes da 
ponta e “abastece” as seleções mineira e brasileira em várias 
categorias.

Um dos atletas que passou pelo processo de formação e hoje 
defende as cores do Fiat/Minas é o Edson Junio, mais conheci-
do como Juninho. O central de 2,04m conta que desde a cate-
goria mirim tinha consciência da posição do Minas como uma 
potência esportiva. “Sem dúvidas, a estrutura do Minas foi um 
dos principais motivos pela minha evolução e os profissionais 
do Clube são extremamente qualificados. Passar pela base e 
hoje estar na ponta é uma das melhores sensações possíveis. 
Você se torna exemplo para outros jovens que te acompanham, 
tanto no Minas quanto em outros lugares”, afirma o jogador.

Entre as jogadoras que integram o elenco da equipe Itambé/
Minas e que também fez parte do projeto de Formação e De-
senvolvimento de Atletas, está a jovem Luiza Vicente. A pontei-
ra de apenas 16 anos lembra com carinho do período na base 
e revela estar vivendo um sonho ao vestir a camisa da equipe 
principal pela segunda temporada. “Desde quando entrei no 
Minas pela primeira vez já percebi que estava no melhor lugar 
e no lugar certo. O Clube tem uma ótima estrutura e organiza-
ção, e isso foi primordial na minha evolução. Sinto que tenho 
oportunidades de crescer cada vez mais. Sair da base tão nova 
e estar representando o Itambé/Minas hoje na ponta é muito 
gratificante e um privilégio enorme”, conta Luiza.

Com projetos incentivados, o Minas fortalece a tradição de formador de talentos para o vôlei
Nova safra
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Juninho
Contagem (MG)
Nascimento: 29/3/2000
Posição: Central
Altura: 2,04m

Para o supervisor técnico do vôlei feminino, Jarbas Soares, os 
recursos destinados pelos projetos incentivados são essen-
ciais para garantir o suporte necessário aos atletas, tanto de 
estrutura física quanto de profissionais qualificados. “Os recur-
sos nos permitem contar com uma equipe multidisciplinar, por 
exemplo, que é a complementação dos treinadores no cuidado 
dos atletas na preparação física, nutrição, psicologia e tam-
bém na prevenção e tratamento de lesões, com fisioterapia e 
fisiologia, entre outros. Esses profissionais atuam juntos com a 
comissão técnica para melhorar o desenvolvimento dos atletas 
e, como resultado disso, podemos citar várias atletas que se 
destacaram na base e foram lançadas na ponta. Isso se deve 
ao bom trabalho realizado com o apoio dos projetos de forma-
ção”, explica Jarbas.

O supervisor técnico do vôlei masculino, Carlos Alberto Casta-
nheira, o Cebola, destaca a integração entre a escolinha e as 
equipes da base e da ponta. “Isso permite construir um trabalho 
unificado. E a tecnologia está cada vez mais presente no pro-
cesso de formação. Os equipamentos qualificam o treinamento 
tático e técnico na recepção, ataque, defesa e levantamento, 
dando ritmo nos treinos e aumentando a repetição dos movi-
mentos pelos atletas”, afirma Cebola.

Formação e Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Masculi-
no - sub-15 a sub-21 - Ano II - 2017.01.30.

Formação e Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Feminino 
- sub-14 a sub-18 – Ano III - 2017.01.50.

Formação e Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Feminino 
- do sub-14 a sub-21 – Ano III - 2017.01.34.

LEI DE INCENTIVO

Projetos incentivados do Minas em 
execução
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Esporte minastenista lidera o ranking do Comitê Brasileiro de Clubes 
No pódio

O Minas Tênis Clube provou, mais uma 
vez, que é referência nacional em for-
mação de atletas de alto rendimento. 
De acordo com o relatório de gestão 
do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) 
2020, o Minas lidera o Ranking de Clu-
bes por Esporte no Vôlei, na Natação 
e na Ginástica Trampolim, e é o vice-
-líder das modalidades de Basquete e 
Judô, além de ocupar a terceira posi-
ção na Ginástica Artística. 

O ranking considera os resultados em 
campeonatos nacionais e internacio-
nais validados pelo CBC, alcançados 
pelos clubes que integraram o Comitê 
no Ciclo Olímpico 2017-2020. No Qua-
dro Geral de Medalhas, que representa 
a soma do ranqueamento por esporte, 
ou seja, quantas vezes o Clube figurou 
entre os três melhores de cada moda-
lidade, o Minas é o vice-líder com três 
ouros, duas pratas e um bronze. Em 

primeiro lugar está o Pinheiros.

Para chegar ao topo do ranking por 
esportes no Voleibol, o Minas con-
quistou 26 campeonatos, além de 14  
vice-campeonatos, somando 670 na 
pontuação total.  Para liderar o ranking 
da Natação, os minastenistas fatura-
ram 283 medalhas de ouro, 291 de pra-
ta e 232 de bronze, alcançando 9.730 
pontos. Já na Ginástica de Trampolim, 
o Minas foi o  campeão em 31 opor-
tunidades, vice-campeão 17 vezes, e 
terceiro colocado 10 vezes, com 840 
pontos no total. 

Em relação aos outros resultados, o 
Clube esteve no pódio em 18 vezes 

com a equipe de Basquete, 168 com 
o Judô e 52 com a Ginástica Artística, 
considerando as primeiras, segundas 
e terceiras posições.

Os resultados do Ranking de Clubes 
por Esporte e do Quadro Geral de 
Medalhas são utilizados para avaliar 
a performance esportiva e servem 
como base para a participação em 
projetos do CBC. Como forma de va-
lorização das conquistas, os clubes 
com melhores resultados são, con-
sequentemente, mais bem avaliados, 
especialmente nos processos que en-
volvem a participação em editais do 
Comitê. 

38 Abril de 2021 • REVISTA DO MINAS   

GINÁSTICA DE 
TRAMPOLIM
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ESPECIAL ESPORTE

Desde 2015, o Minas recebe recursos 
por meio da parceria com o CBC, que 
viabilizam a participação em competi-
ções, investimento em recursos huma-
nos para a contratação de profissionais 
do esporte, como técnicos e fisiotera-
peutas, por exemplo, além da aquisição 
de modernos equipamentos esportivos. 
A parceria vem contribuindo para o de-
senvolvimento de habilidades técnicas 
e para a evolução do trabalho tático, 
sempre com o objetivo de alcançar re-
sultados de destaque em competições 
de níveis nacional e internacional.
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NATAÇÃO

VÔLEI

O Minas é o primeiro
colocado do ranking do

CBC nas modalidades
ginástica de trampolim, 

 vôlei e natação
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Eles não aparecem na quadra, mas participam efetivamente do sucesso da equipe Itambé/Minas 
“Os invisíveis”

A líbero Léia não dispensa o café Melitta, preparado pelos funcionários que cuidam da organização da quadra 

Quem vê o sucesso de uma equipe nas quadras, muitas ve-
zes não percebe o trabalho importante que existe nos bas-
tidores. Para os atletas chegarem ao alto nível, demanda 
muito treinamento, preparação física, trabalhos preventivos 
e, obviamente, treinamento técnico/tático. Para se chegar ao 
sucesso do Itambé/Minas na temporada 2020/21 não existe 
receita pronta, mas, sim, o trabalho em equipe, que que passa 
pela Diretoria do Minas, na formação do elenco; pela comis-
são técnica, que estuda, analisa os adversários e cria estra-
tégias para superá-los; pela equipe multidisciplinar, formada 
por especialistas da área de saúde; e vai até aos bastidores, 
aos colaboradores que preparam a quadra, deixam as bolas 
calibradas, arrumam os uniformes e preparam o cafezinho 
Melitta que rola antes e após os treinos e jogos na Arena MTC.

Na atual temporada, por exemplo, a equipe minastenista fez 
a melhor campanha da história do Clube em todas as edições 
da Superliga Feminina, vencendo 21 dos 22 jogos disputados 
na fase de classificação da competição. Foram 95,45% de 
aproveitamento. Além disso, o Itambé/Minas conquistou o 
Campeonato Mineiro e foi bicampeão da Copa Brasil (2019 e 
2021). No fechamento desta edição, a equipe havia garantido 
vaga na semifinal da Superliga, eliminando o Brasília Vôlei em 
dois jogos da série melhor de três das quartas de final. Até 

este último jogo, realizado em março, foram 30 vitórias em 
32 jogos (pelo Mineiro, Supervôlei, Copa Brasil e Superliga). 
As únicas derrotas foram na semifinal do Troféu Supervôlei, 
para o Sesc-RJ/Flamengo (3 sets a 2), e no primeiro turno da 
Superliga, para o Osasco São Cristóvão Saúde (3 a 0).

Prevenção de lesões
Além dos números em quadra, o trabalho exemplar da equi-
pe multidisciplinar do Minas reduziu o número de lesões nas 
atletas em cerca de 40%. Assim, o técnico Nicola Negro tem à 
disposição as principais jogadoras do elenco em praticamente 
todos os treinos e jogos da temporada. “Hoje podemos dizer 
que estamos colhendo bons frutos de todo o trabalho multi-
disciplinar realizado pela nossa comissão técnica durante toda 
a temporada. Trabalhamos exaustivamente todos os dias, seja 
na academia ou na fisioterapia, em tratamentos, no controle 
de carga, na recuperação, além de horas e horas de conversas, 
planilhas e planejamento. Nós estamos acostumados a brincar 
que somos ‘os invisíveis’, porque quase ninguém percebe esse 
trabalho fundamental para os números da equipe em quadra. 
Fizemos isso tudo em um ano atípico devido à Covid-19, com 
um grupo que necessita bastante do cuidado físico e com o ca-
lendário complicado”, ressalta o fisioterapeuta Rogério Guedes, 
que fala em nome da comissão técnica da equipe.
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Vista a camisa! 
Em meio à pandemia de Covid-19, a fiel e apaixonada torcida está 
impedida de assistir aos jogos da equipe Itambé/Minas, na Arena 
MTC. Mas, você pode mostrar todo o seu amor, vestindo a camisa 
do time e acompanhando os jogos pela TV e pela Internet.

Adquira o uniforme e outros produtos exclusivos do Minas na loja 
on-line minasstore.com.br. Quando os Clubes estiverem abertos, 
vale a pena conferir as novidades nas lojas físicas do Minas I (CF3) 
e Minas II (piso abaixo da Lanchonete Central).

VÔLEI FEMININO

O fisioterapeuta Rogério Guedes: trabalho multidisciplinar 
no cuidado com as atletas

Organização e carinho 
Outro trabalho que é pouco visto, mas que acaba refletindo 
na motivação e no ânimo das atletas é o da turma que or-
ganiza tudo antes delas chegarem ao Clube. “O pessoal que 
arruma a quadra tem um carinho enorme por nós, atletas. É 
muito bom chegar e ter tudo muito bem organizado. Neste 
período de cuidado redobrado de higienização, por causa 
da Covid, temos a certeza que tudo está limpinho, porque 
percebemos que o pessoal faz o trabalho com carinho. Che-
gamos todos os dias para os treinos e jogos e tem café Me-
litta fresquinho para nós. Eu sou apaixonada por café e sou 
suspeita para falar, mas esses detalhes nos deixam muito 
felizes e, com certeza, esse pessoal que atua nos bastidores 
tem participação importante em nossos resultados dentro 

A equipe que deixa tudo organizado na Arena:  Natham e Flávio

de quadra. Somos uma equipe, somos um time, uma família. 
Somos todos Itambé/Minas”, destaca a líbero Léia. 

Acesse o site www.minastenisclube.com.br e confira a progra-
mação da equipe minastenista na sequência da Superliga Ban-
co do Brasil 2020/21.

O fisioterapeuta Rogério Guedes faz parte do projeto “Formação 
de Atletas por meio do investimento em Profissionais do 
Esporte ciclo 2021-2024 - Termo de Execução nº25/2020”.

O Campeonato Brasileiro Interclubes - Superliga Feminina Ban-
co do Brasil faz parte do rol de competições onde atletas e co-
missão técnica de clubes integrados ao Comitê Brasileiro de 
Clubes, como o Minas, recebem benefícios de passagem aérea 
e hospedagem para competir - Termo de Compromisso nº1.

PATROCÍNIO DO CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE: APOIO:REALIZAÇÃO:
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Atletas estreantes na Superliga comemoram oportunidade e buscam evolução
Chance de ouro

Na atual temporada, o elenco do Fiat/Minas conta com a 
mescla entre nomes consagrados do esporte e jovens ta-
lentos das categorias de base, confirmando a essência do 
Clube como formador. Assim, a edição 2020/21 da Super-
liga Masculina Banco do Brasil ficará marcada na história 
dos atletas Gustavo Orlando, Paulo, Varela, Kelvi, Arthur 
Bento, Gabriel Cabral e Kihara, que estrearam no maior 
torneio nacional da modalidade e contribuem para a boa 
campanha da equipe na competição.

O levantador Gustavo Orlando tem 18 anos; o oposto/pon-
teiro Paulo, o ponteiro Varela, o líbero Kihara e os centrais 
Kelvi e Gabriel Cabral têm 19 anos; e o caçula do time é o 
ponteiro Arthur Bento, que tem apenas 16 anos e é consi-
derado uma das grandes revelações do Clube. Além dos 
atletas estreantes, o Fiat/Minas conta com mais quatro jo-
vens: o levantador Gustavo Nicomedes, o central Juninho, 
o oposto Lucas e o ponteiro Marcus, que já haviam jogado 
pelo Clube na temporada passada.

Gustavo Orlando tem entrado em boa parte dos jogos e 
comemora, além da oportunidade de jogar, o fato de trei-
nar ao lado do seu ídolo. “Participar da minha primeira 
Superliga e ao lado do meu ídolo está sendo uma expe-
riência mais do que incrível. Poder aprender e entender 
mais de voleibol junto de um grande astro, que é o William, 
é uma das melhores coisas que poderiam acontecer na 
minha carreira. Estou aproveitando ao máximo as oportu-
nidades que tenho e, aos poucos, também conquistando 
a confiança do Nery. Sou jovem e ainda tenho muito para 
aprender e aprimorar as técnicas. Ser levantador envolve 
muitas questões táticas também, temos que armar o jogo 
e decidir as melhores opções para o time ter resultado e 
um bom aproveitamento nas partidas”. 

Já o oposto Paulo define como fenomenal a oportunidade 
recebida pelo Minas e pelo técnico Nery Tambeiro. “Tem 
sido incrível para mim essa experiência. Esse início de 
carreira profissional está sendo maravilhoso, e o Minas 
fornece muitas oportunidades para os jovens. Eu gosto 
muito de ver o Escobar jogando, o Honorato, o Lazo, o pró-
prio William, gosto de ver todos mesmo do time. Estamos 
aprendendo, observando e absorvendo tudo que eles têm 
de melhor. Fico muito feliz de poder contar e conversar 
com eles. Acredito que para todos os jovens está sendo 
maravilhosa essa experiência. Com certeza vai agregar 
muito no futuro para todos nós. Está sendo fenomenal Gustavo Orlando é um dos jovens estreantes na Superliga
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Vista a camisa! 
Em meio à pandemia de Covid-19, a fiel e apaixonada torcida está 
impedida de assistir aos jogos da equipe Fiat/Minas, na Arena MTC. 
Mas, você pode mostrar todo o seu amor, vestindo a camisa do time 
e acompanhando os jogos pela TV e pela Internet.

Adquira o uniforme e outros produtos exclusivos do Minas na loja 
on-line minasstore.com.br. Quando os Clubes estiverem abertos, 
vale a pena conferir as novidades nas lojas físicas do Minas I (CF3) 
e Minas II (piso abaixo da Lanchonete Central).

VÔLEI MASCULINO

Oposto Paulo sobre a oportunidade de jogar no time de ponta: “fenomenal”

Todos os jogos serão realizados no Centro de Desenvolvi-
mento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ), para maior 
controle e aplicação dos protocolos de biossegurança, de-
vido ao agravamento da pandemia de Covid-19. Acompa-
nhe todos os resultados pelo site minastenisclube.com.br.

O técnico Nery Tambeiro faz parte do projeto “Formação 
de Atletas por meio do investimento em Profissionais do 
Esporte ciclo 2021-2024 - Termo de Execução nº25/2020”.

O Campeonato Brasileiro Interclubes - Superliga Masculi-
na Banco do Brasil faz parte do rol de competições onde 
atletas e comissão técnica de clubes integrados ao Comitê 
Brasileiro de Clubes, como o Minas, recebem benefícios de 
passagem aérea e hospedagem para competir - Termo de 
Compromisso nº1 .

mesmo”, vibra o jogador. O técnico Nery Tambeiro, respon-
sável por acompanhar, desenvolver e dar oportunidades 
para os jovens destaca que o momento é de aprendiza-
do para todos. “É um ano de capacitação e aprendizado 
para esses meninos. Eles saíram direto do Infantojuvenil 
para o Adulto, é um pulo muito grande. Estamos investin-
do nesses atletas. São jovens que contribuem no treino e 
precisamos deles em alto nível para o crescimento do time 
titular, eles têm a responsabilidade maior nos treinos para 
promover o crescimento da equipe como um todo”, afirma.

Semifinal da Superliga 
No início deste mês, o Fiat/Minas disputa a semifinal da 
Superliga Banco do Brasil 2020/21 diante do Vôlei Um Ita-
petininga. O primeiro confronto entre os times será no dia 
7, às 16h30, e o segundo no dia 10, às 19h. Se necessário, 
o terceiro jogo será no dia 12, novamente às 19h.
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O bom momento vivido pela equipe Minas Storm na tempo-
rada 2020/21 se refletiu no número de atletas convocados 
para participar do Jogo das Estrelas do Novo Basquete Brasil 
(NBB), em março. Considerado o maior evento do basquete 
brasileiro, a edição 2021 foi realizada no ginásio do Tijuca, no 
Rio de Janeiro (RJ), e contou com recorde de participantes 
do Minas. David Jackson, Nano Parodi, David Nesbitt, John-
son Sr., Gui Santos e o técnico Léo Costa marcaram presença 
no grande evento promovido pela Liga Nacional de Basquete 
(LNB). Este ano, o evento chegou à 12ª edição e, além de toda 
a festa que envolve o Jogo das Estrelas, foi promovida uma 
grande ação social em prol das vítimas da Covid-19 no Brasil.

O formato da disputa passou por alteração e, ao invés do tra-
dicional jogo do NBB Brasil x o NBB Mundo, foram feitos qua-
tro minijogos. Cada equipe envolvida na disputa representou 
uma instituição indicada pelo capitão, responsável também 
pela formação do time. A torcida, que nos anos anteriores 
compareceu em massa ao ginásio, desta vez deu um show de 
casa, fazendo doações pela plataforma Play for a Cause. Todo 
o valor arrecadado foi destinado às instituições indicadas. O 
#TimeBrabo (NBB Brasil), liderado pelo ala Alex Garcia, foi o 

Minas tem o maior número de representantes na história do Jogo das Estrelas 
Constelação

Quatro minastenistas representaram o time dos estrangeiros no Jogo das Estrelas
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vencedor do Jogo das Estrelas 2021 e os 70% da arrecada-
ção da campanha foram entregues à Creche Maria Ribeiro, de 
Bauru (SP). Os outros 30% arrecadados foram divididos entre   
#TimeMarquinhos (NBB Brasil), #TimeShamell (NBB Mundo) 
e #TimeNovasEstrelas, e entregues ao Hospital Ronaldo Ga-
zolla, no Rio de Janeiro (RJ); Hospital Infantil Darcy Vargas, 
em São Paulo (SP); e Hospital Santa Marcelina, em São Paulo 
(SP), respectivamente. No fechamento desta edição, a LNB 
ainda não havia divulgado os valores arrecadados.

O #TimeShamell foi formado por estrangeiros que atuam no 
NBB. A equipe contou com o ala/armador norte-americano 
David Jackson, com o armador uruguaio Nano Parodi e com 
o ala/pivô bahamense David Nesbitt, além do técnico minas-
tenista Léo Costa. Parodi ainda foi o vice-campeão do Torneio 
de Habilidades. Já o norte-americano Johnson Sr. participou 
do Torneio de Três Pontos.

O jovem Gui Santos, formado na base do Minas, defendeu a 
equipe do #TimeNovasEstrelas de jogadores com idade até 
25 anos. A equipe de novatos chegou à final da disputa, e o 
minastenista foi o destaque do time, com nove pontos e  60% 
de aproveitamento.
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O “prata da casa” Gui Santos foi o destaque do 
time de Novas Estrelas do NBB

Lá vem tempestade!
O mês de abril promete muita emoção para o tor-
cedor do Minas Storm. O único representante de 
Minas Gerais no NBB segue na briga pelo título 
inédito. 

No fechamento desta edição, restavam três jogos 
para o fim da fase de classificação da competição 
nacional. Devido à paralisação dos esportes em 
vários estados, causada pela pandemia de Co-
vid-19, a Liga Nacional de Basquete iria remarcar 
esses jogos para o mês de abril. O Minas estava 
entre os quatro primeiros colocados do NBB e, per-
manecendo assim, de acordo com o regulamento, 
entraria direto nas quartas de final da competição. 
As datas da série melhor de cinco jogos dos play-
-offs ainda não haviam sido confirmadas pela LNB. 
Pelo regulamento do NBB, os quatro primeiros co-
locados não disputam a fase oitavas de final, que 
reúne, em cruzamento olímpico, os times classifi-
cados entre o 5º e o 12º lugar.

Em março, a equipe também faria os dois últi-
mos jogos da fase de classificação da Basketball 
Champions League Americas (BCLA), na bolha da 
Argentina. 

Acesse o site minastenisclube.com.br e confira 
todas as informações sobre o Minas Storm no 
NBB e na Champions League.

Vista a camisa! 
Em meio à pandemia de Covid-19, a fiel e apaixonada torcida está impedida 
de assistir aos jogos da equipe Minas Storm, na Arena MTC. Mas, você pode 
mostrar todo o seu amor, vestindo a camisa do time e acompanhando os jogos 
pela TV e pela Internet. 

Adquira o uniforme e outros produtos exclusivos do Minas na loja on-line 
minasstore.com.br. Quando os Clubes estiverem abertos, vale a pena conferir 
as novidades nas lojas físicas do Minas I (CF3) e Minas II (piso abaixo da 
Lanchonete Central).

BASQUETE
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Marcelo Coelho Vasconcellos, da Buser, e o vice-presidente do Minas, Carlos Henrique Martins Teixeira

A Buser, maior plataforma digital de intermediação de viagens 
rodoviárias do país, é a patrocinadora e transportadora oficial 
da equipe de tênis do Minas. Além de associar sua marca à 
equipe de tênis e à vitoriosa história do Minas, a Buser fará 
uma série de ações voltadas para os minastenistas. A parce-
ria entre as empresas foi firmada em março, em cerimônia re-
alizada no Centro de Facilidades, no Minas I, com a presença 
de diretores do Minas e da Buser.

Marcelo Coelho Vasconcellos, cofundador da Buser, afirma 
que o Minas faz parte da história dos colaboradores da em-
presa, que esperam poder retribuir o que aprenderam com o 
Clube. “É um prazer firmar essa parceria com o Minas Tênis 
Clube. Nós e vários outros colaboradores fomos atletas do 
Minas, da equipe de tênis. O Minas tem uma história muito 
forte com nossos colaboradores, tudo que o esporte traz de 
bom para as pessoas, elas levam para o futuro e para a vida 
pessoal. Fico muito feliz em poder retribuir tudo que o Minas 
fez por nós. Mais do que parceria de marcas, é uma parce-

Buser é a patrocinadora e transportadora da equipe de tênis do Minas
Parceria forte

Legenda para fotos

intertítulo dentro da mesma matéria na cor da 
editoria

Intertítulo – nota diferente na 
mesma página

ria de vida mesmo. Queremos contribuir e ajudar a equipe de 
tênis, fazer essa equipe crescer cada vez mais”, destaca o 
executivo.

O diretor de tênis do Minas, André Baeta, falou sobre a origem 
da parceria e destacou sua confiança na união entre o Clube e 
a Buser. “A ideia foi fácil de ter, pois o tênis é o único esporte 
que treina no Minas Country. Quando assumi a diretoria da 
modalidade, procurei o Sávio e disse que tinha tudo a ver ‘ca-
sar’ a Buser com o transporte do Minas. A grande importância 
dessa parceria é realmente alinhar a marca Minas com a mar-
ca de uma empresa inovadora, uma empresa que está come-
çando agora e propõe um serviço diferente. Outra alegria que 
eu tenho hoje é que dentro dessa empresa nós temos dois 
diretores que foram atletas do Clube. Então, isso mostra que o 
Minas não prepara a pessoa apenas para o esporte, mas para 
a vida profissional também. Queremos perpetuar a parceria 
aqui dentro e, quem sabe, levar para os outros esportes tam-
bém”, comenta o diretor minastenista.



   REVISTA DO MINAS • Abril de 2021• 47

TÊNIS

Representantes do Minas e da Buser, na reunião em que foi firmada a parceria entre as empresas

A parceria também foi recebida com entusiasmo pelo vice-pre-
sidente do Minas, Carlos Henrique Martins Teixeira. “O que faz 
as coisas darem certo, além da credibilidade das empresas, 
são as pessoas. Quando a gente faz negócio com uma institui-
ção, nós estamos olhando as pessoas que estão de um lado 
e que estão do outro. E o Minas tem essa característica de 
manter a perenidade, de segurança e de equilíbrio das pesso-

A Buser
Ao se responsabilizar pelo transporte da equipe de Tênis do 
Minas, um dos maiores Clubes do Brasil, a Buser reforça seu 
rigoroso compromisso com sistemas de qualidade e seguran-
ça para garantir uma viagem segura e confortável para seus 
passageiros. A startup oferece tecnologia de segurança de 
ponta, com sistema de alerta de cinto de segurança: quando 
uma pessoa se esquece de afivelar o cinto, um sinal visual e 
sonoro é disparado para que ela se atente ou para que a equi-
pe de bordo possa transmitir as devidas instruções.

Já para aumentar a segurança nas viagens, a empresa tem 
um sistema de telemetria que controla a velocidade dos ôni-

as que aqui estão. Então, é um orgulho muito grande para 
nós receber vocês aqui. São mentes brilhantes fazendo 
parceria com o Minas. Repercutiu muito para mim quando 
vocês falaram de retribuir um pouco para o Clube, porque é 
isso que nós fazemos. Nós estamos unindo conceitos com 
vocês, jovens inovadores. Sejam bem-vindos. E os votos 
aqui são para que tenham muito sucesso na Buser”, pon-
tuou o vice-presidente minastenista.

bus e fiscaliza em tempo real o desempenho do veículo. Os 
motoristas são monitorados durante todo o percurso por uma 
câmera de fadiga, que mostra o nível de cansaço em que eles 
se encontram. Se necessário, um motorista reserva é levado 
até o ônibus para a troca do condutor.

Criada em 2 de junho de 2017, inicialmente como uma página 
do facebook, a  Buser oferece aos seus usuários um aplicativo 
e um site de usabilidade simples, que permitem pagamento 
por meio de cartão de crédito, boleto e Pix. As passagens são 
até 60% mais baratas do que as vendidas nas rodoviárias. 
Hoje, a plataforma conta com mais de 3 milhões de cadastros 
no aplicativo.
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Revelado nas categorias de base do Minas, Vinícius Lanza 
busca uma vaga nos Jogos Olímpicos

Minastenistas disputam a Seletiva Olímpica para os Jogos do Japão
Braçadas para Tóquio

Mesmo em meio a um momento de incertezas causadas 
pela pandemia de Covid-19, os atletas da natação do Minas 
seguem com dedicação total aos treinos, no dia a dia, em 
busca dos objetivos planejados: disputar a Seletiva Olímpica 
e conquistar uma vaga no time brasileiro que irá aos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, este ano, no Japão. Durante o período 
de preparação, os atletas tiveram treinos on-line e presenciais 
no Clube, seguindo as medidas de bioproteção, e quando 
liberados pela Prefeitura de BH. 

A tão aguardada Seletiva, que deveria ter sido disputada há 
um ano, quando tudo parou, está prevista para ser realizada 
entre os dias 19 e 24 deste mês, no Parque Aquático Maria 
Lenk, no Rio de Janeiro (RJ). Devido ao agravamento da pan-
demia e no intuito de dar mais segurança aos envolvidos, a 
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), 

limitou o número de participantes a 120 atletas e o índice 
mínimo de participação foi o índice olímpico B, indicado pela 
Federação Internacional de Natação (Fina). O evento também 
não terá contagem de pontos e não entregará troféus aos 
clubes participantes, não sendo uma competição para fins do 
Ranking Nacional de Clubes.

O time minastenista será representado por aproximadamente 
30 atletas e está focado em buscar as vagas olímpicas. “Nos-
so objetivo é colocar um número histórico para a natação do 
Minas nos Jogos, mesmo com esse cenário de incertezas. 
Quem for competir vai para fazer o seu melhor. E os atletas 
que não puderem estar presentes, devido aos novos critérios, 
vão estar juntos nessa jornada, na torcida, eles fazem parte 
do time. Somos uma equipe que preza pela história, respeito 
e união. Durante esse período, trabalhamos a todo momen-
to para nos reinventar e adaptar a novas estratégias, usan-
do isso para nos fortalecer e estar prontos para o que possa 
acontecer”, destaca o técnico Sérgio Marques.

A minastenista Julia Sebastian já está classificada para os Jo-
gos de Tóquio para representar o seu país, a Argentina. 

Guilherme Costa representa o Brasil no Pré-olímpico de Maratonas

Minastenista é campeão da seletiva e garante vaga no Torneio Pré-olímpico
Maratonas Aquáticas

Guilherme Costa, o Cachorrão, foi o vencedor da prova de 10km 
da Seletiva Brasileira de Maratonas Aquáticas, realizada em Pi-
raí, no Rio de Janeiro (RJ), em março. Com a vitória, o nadador 
garantiu vaga no Pré-olímpico, que será no dia 30 de maio, em 
Fukuoka, no Japão. Além do nadador minastenista, Allan do 
Carmo, segundo colocado, também irá para a disputa no Ja-
pão. Os dois atletas classificados disputarão no Pré-olímpico 
uma vaga para o Brasil nos Jogos de Tóquio 2020. Também 
participaram da Seletiva Diogo Villarinho e Matheus Avellar. O 
técnico Eduardo Almeida dos Santos acompanhou os atletas.
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Vice-campeão
Minastenistas conquistam quase 50% das medalhas para o Brasil no Sul-americano 

O Minas foi representado por oito nadadores, além do 
técnico André Cordeiro, da fisioterapeuta Tatiana Ribeiro e do 
biomecânico Gustavo Lima, no Campeonato Sul-americano 
de Esportes Aquáticos, realizado no último mês, na Argentina. 
Participaram da disputa pelo time brasileiro os atletas Fernanda 
Celidônio, Eduardo Moraes, Gabriel Perseguin Dias, Lucas 

Peixoto, Pablo Vieira, Pedro Muschioni Cristo e Victor Baganha. 
A minastenista Julia Sebastian integrou a seleção argentina

A delegação brasileira que participou do campeonato foi 
formada apenas por atletas com idade entre 17 e 21 anos, 
apesar do Sul-americano ser da categoria absoluta. Os 
minastenistas conquistaram 16 medalhas para o Brasil. Julia 
Sebastian faturou três ouros e duas pratas para a Argentina. 
O jovem time brasileiro liderou o quadro de medalhas, com 11 
ouros, 11 pratas e 14 bronzes. Na pontuação geral, a Argentina 
foi a campeã, com 439 pontos, o Brasil foi vice-campeão, com 
419,33 pontos, e a Colômbia ficou em terceiro, com 267.

Lucas Peixoto, que ao todo levou quatro ouros, uma prata e 
dois bronzes, foi premiado com o troféu Señor de Sipán, pelo 
índice técnico na prova dos 100m livre. “Foi uma competição 
muito legal e fiquei muito feliz com as minhas conquistas. 
Conquistar o índice técnico e ser eleito o Señor de Sipán, que 
é uma condecoração histórica, me deixa bem animado para a 
Seletiva Olímpica”, comemora o nadador do Minas.

NATAÇÃO

Lucas Peixoto com o Troféu Señor de Sipán
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Com origem no coração de Belo Horizonte, Minas e Itambé são dois nomes de muita história e tradição

A bola vai rolar

A Diretoria do Minas e a Itambé anunciam, oficialmente, o 
patrocínio à equipe de futsal. O logo da empresa, líder do 
mercado de laticínios, estará estampado na camisa do time 
tricampeão da Taça Brasil. Com essa iniciativa, Minas e Itam-
bé seguem construindo uma parceria de sucesso, que vem 
de longa data e começou na natação. Atualmente, a Itambé 
também é patrocinadora máster da equipe feminina de vôlei 
do Clube, a Itambé/Minas.

“Para nós é motivo de muito orgulho ampliarmos nossa par-
ceria, pois a Itambé e o Minas se completam. Vamos levar o 
nome da Itambé para o Brasil também no futsal e espero que 
a gente consiga conquistar ainda mais títulos, como fizemos 
recentemente, na Taça Brasil”, declara o presidente do Minas, 
Ricardo Vieira Santiago.

O coordenador de marketing da Itambé, Álvaro Maneira, tam-
bém destaca a satisfação da empresa com a ampliação da 
parceria. “O Minas sempre foi uma referência quando o assun-
to é esporte, seja nas categorias de base ou com as equipes 
profissionais, e a Itambé tem orgulho em fazer parte desta 

história de sucesso. Nossa parceria já vem de anos e temos 
a certeza de que, com o toque da “Vitamina Uai” da Itambé, 
os resultados desta equipe jovem e batalhadora serão ainda 
melhores”, afirma.

Depois de conquistar o tricampeonato da Taça Brasil, em 
fevereiro, o Minas está pronto para a disputa de mais duas 
competições importantes do calendário nacional. Na Liga Na-
cional de Futsal 2021, o time minastenista está no Grupo C 
e, na primeira fase, enfrentará o Tubarão, Pato, Praia Clube, 
Campo Mourão, Foz Cataratas, Brasília e Marechal, em jogos 
de turno e returno. Pela Copa do Brasil, que será disputada 
no formato eliminatório, também em jogos de ida e volta, o 
primeiro adversário do Minas será o São José. As estreias em 
ambas competições, previstas para o mês de abril, ainda não 
tiveram as datas confirmadas em decorrência da pandemia 
de Covid-19. Acesse o site minastenisclube.com.br e confira 
todas as informações sobre a equipe de futsal do Minas.

Itambé amplia parceria com o Minas e patrocina também o Futsal 
Reforço para os tricampeões

FUTSAL
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JUDÔ

Renovação

A equipe de Judô do Minas deu início aos trabalhos rumo às 
Olimpíadas de Paris, em 2024, apesar do ciclo olímpico come-
çar, oficialmente, apenas após os Jogos de Tóquio, que serão 
disputados neste ano. Considerada uma das mais fortes do 
Brasil, a equipe minastenista contará com a chegada de 12 
reforços promissores, das classes sub-15 ao sênior. Antes 
do fechamento da janela de transferências da Confederação 
Brasileira de Judô (CBJ), outros nove atletas já haviam sido 
apresentados em fevereiro pela Diretoria do Minas.

É a primeira vez que o Clube terá judocas em todas as cate-
gorias na equipe principal, tanto no feminino quanto no mas-
culino. “Nós vamos abrir mais um ciclo olímpico e estamos 
projetando resultados daqui a quatro anos, mas, ao mesmo 
tempo, já estamos pensando daqui a oito anos e por isso 
acreditamos muito nos jovens talentos”, destaca o técnico 
principal do Minas, Fúlvio Miyata.

Entre os reforços da categoria sênior estão Ana Luiza 
Carvalho (48kg), Maria Clara Leão (63kg), Tainná Mota (48kg), 
Shirlen do Nascimento (57kg), Gabriella Mantena (63kg), 
Emily Mare (70kg) e Victoria Archina (+78kg). No mascu-
lino, chegam para integrar a equipe Gabriel Granja (81kg),  
Felipe Carvalho (60kg), Pedro Henrique Assumpção (60kg), 
Kayo Santos (100kg) e Guilherme Cabral (+100kg).

Judocas minastenistas começam preparação do ciclo olímpico para Paris/2024

O sensei Fúlvio Miyata conta que a expectativa é formar uma 
equipe forte e manter o alto nível competitivo para seguir no 
páreo entre os melhores. “Meu objetivo maior é comandar a 
melhor equipe do Brasil e estou conseguindo fazer isso no 
Minas, porque construímos um time forte desde a comissão 
técnica até os atletas mais novos que estão chegando. O 
primeiro passo vai ser fazer esses atletas rodarem o circuito 
nacional para adquirirem experiência e, no curto e médio pra-
zo, acreditamos que eles já serão destaques nas respectivas 
categorias”, afirma o treinador.

Para continuar brigando por medalhas e subindo em pódios 
também na base, o sub-18 contará com Brenda Sarto (57kg), 
Ana Cristyna Bolivar (48kg), Laura Viana (70kg) e Julia Santos 
(+70kg), Filipe Góes Assemany (60kg), Iago Santos (60kg) e 
Kauã Mello (66kg). Completando a lista de reforços para 2021, 
Anne Yasmim Prado (48kg) integrará a categoria sub-15.

Vale lembrar que o Minas poderá ter um representante nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio, neste ano, já que Guilherme  
Schimitd (81kg) segue na disputa pela vaga. 

Os atletas minastenistas contam com o apoio da Lei de Incen-
tivo ao Esporte por meio do projeto Olímpico de Judô - Minas 
Tênis Clube, processo nº 58000.009434/2018-92, parceria en-
tre Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania 
e Minas Tênis Clube.

Equipe minastenista terá 
representantes em todas as 
categorias na classe sênior
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 GINÁSTICAS ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM

Mesmo diante das incertezas do momento, minastenistas treinam forte de olho nas Olimpíadas
Por um sonho

na uma competição que nos faz sentir pressão e dá até um frio 
na barriga. Então, acredito que essa forma de preparação está 
sendo legal”, ressalta Caio Souza.

Trampolim
A seleção de ginástica de trampolim também sofre com os cance-
lamentos de competições. Nos primeiros meses de 2021 seriam 
realizadas duas etapas de Copa Mundo que contariam pontos para 
o ranking olímpico, porém, uma delas foi cancelada e a outra, até 
então, está adiada. A minastenista Alice Hellen, uma das principais 
ginastas do Brasil, lamenta o momento vivido no esporte. “Eu acho 
que o cenário está pior para o lado da ginástica. Alguns esportes 
como vôlei, natação, futsal e basquete, por exemplo, seguem ten-
do suas competições. É muito triste para nós. Este ano, já tivemos 
o cancelamento de uma competição e a outra foi adiada para uma 
semana antes do Campeonato Pan-americano, que deve definir 
quem vai à Olimpíada. Tudo isso é muito novo para a gente, treinar 
sabendo que teremos duas competições importantíssimas, após 
um ano e meio sem competir, é muito complicado. Mas o foco é o 
mesmo, o objetivo é a Olimpíada, seguimos treinando forte, vamos 
dando um passo de cada vez e tentando manter a motivação”, afir-
ma Alice Hellen.

No fechamento desta edição, os Jogos Olímpicos de Tóquio esta-
vam confirmados para o período entre 23 de julho e 8 de agosto. 
Outras competições, no entanto, ainda estavam indefinidas.

Os atletas fazem parte do projeto “2018.02.0048 Formação e 
Desenvolvimento de Atletas do Tênis e de Ginástica”, pelo me-
canismo fiscal Minas Esportiva Incentivo ao Esporte e Decreto 
Estadual 46.308/2013.

A pandemia de Covid-19 mantém o cenário esportivo mergu-
lhado em incertezas, e  os atletas que sonham em disputar os 
Jogos Olímpicos de Tóquio correm contra o tempo. Mesmo sem 
competições oficiais, os ginastas do Minas batalham bastante 
para tentar conquistar uma vaga olímpica. Sem competições, al-
guns enxergam o sonho cada vez mais distante, já que, durante 
os campeonatos os atletas têm a oportunidade de mostrar os 
seus talentos e provar que têm potencial para representar o Bra-
sil. Sem os campeonatos, a Confederação Brasileira de Ginástica 
(CBG) tem adotado uma estratégia diferente para as seleções na-
cionais, com o objetivo de testar, preparar e observar o rendimen-
to de cada ginasta. Nos últimos meses, por exemplo, a entidade 
realizou, no Rio de Janeiro (RJ), treinamentos de campo com vá-
rios atletas, treinadores e até árbitros para avaliar os ginastas em 
simulações de competições.

Na seleção de ginástica artística, por exemplo, os minastenistas 
Lucas Bitencourt e Caio Souza, dois nomes fortes na busca pela 
vaga olímpica, estão sempre convocados para os treinamentos. 
Em março, eles estiveram no Centro de Treinamento do Time Bra-
sil, na Barra da Tijuca, juntamente com o técnico minastenista 
Ricardo Yokoyama, que também integra a comissão técnica da 
seleção, onde participaram de um treinamento especial, com si-
mulação de competição. Os ginastas brasileiros foram avaliados, 
observados pela comissão técnica do Brasil e pelos fãs da gi-
nástica, que puderam acompanhar as apresentações dos atletas 
pelo Youtube da CBG. 

“Estamos trabalhando focados nos Jogos Olímpicos. Estamos 
treinando forte para que a gente consiga os melhores resultados 
para o Brasil, independentemente se teremos ou não competi-
ções e treinamentos no exterior ou não. O futuro a gente escreve 
a cada dia. Temos usado esses treinamentos de campo como 
preparação, como testes para treinar novas séries. O que a CBG, 
junto com a comissão técnica, está fazendo, como essas últimas 
avaliações, faz com que a gente mantenha a motivação e, mes-
mo não sendo oficial, o fato de estarmos sendo avaliados, já tor-

Lucas Bitencourt, 
Ricardo Yokoyama e 
Caio Souza durante 
treinos com a seleção, 
no Rio de Janeiro
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Tradicional celebração faz parte do calendário do Clube desde os anos 1990
Páscoa no Minas

Dom Serafim celebra a primeira Missa de Páscoa no Minas, no salão da Unidade II, em 1990

MEMÓRIA

A Páscoa é a mais importante festa cristã e, segundo o Ca-
lendário Eclesiástico, que correlaciona os meses a partir do 
movimento da Lua e os anos a partir do movimento do Sol, a 
data, que celebra a ressureição de Jesus Cristo, cai sempre 
no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera 

do hemisfério norte. Este ano, a Páscoa será no dia 4 de abril, 
mas, por causa da pandemia de Covid-19, o Minas não realiza-
rá a missa e a festa de Páscoa para as crianças. Sendo assim, 
para manter viva a alegria da renovação que a Páscoa traz, a 
Revista do Minas lembra algumas comemorações no Clube.

A primeira Missa de Páscoa no Minas foi celebrada em 1990 
pelo então cardeal e arcebispo emérito de Belo Horizonte, 
Dom Serafim Fernandes de Araújo (1924 – 2019), no Salão 
da Unidade II. Dom Serafim celebrou várias outras missas de 
Páscoa no Clube, que também contaram com participação 
do Coral do Minas.

Em 1995, foi realizada a primeira festa de Páscoa para as 
crianças, que teve como ponto alto a chegada de helicóptero 
do Coelhinho, símbolo da celebração, ao gramado da Unidade 
II. As crianças ficaram encantadas e ganharam ovos de cho-
colate e outras guloseimas. Desde então, a festa passou a ser 
realizada todos os anos, sempre com participação maciça da 
garotada e, é claro, do Coelhinho. Na última festa de Páscoa 
para os pequenos minastenistas, realizada em abril de 2019, 
também marcaram presença na festa personagens de dese-
nhos animados, como os Transformers e a turma do Rei Leão.

Feliz Páscoa!
A garotada minastenista acompanha a chegada do Coelhinho 
da Páscoa de helicóptero, no Minas II, em 1995






